معاونت علمی تدریسی
مدیریت تحقیقات علمی
فرم ارزیابی مقاالت مجله علمی پژوهشی کاتب

الف ـ به لحاظ ساختار
ردیف

معیار

1

ساختار علمی :چکیده ،کلیدواژه ،طرح مسأله ،مرور ادبیات ،چارچوب مفهومی /نظری /دادهها و استدالل،

امتیاز
حد اکثر

حد اقل

15

نقد و تحلیل ،جمعبندی و منابع
2

نگارش :رعایت قواعد نگارش و شیوایی

2/5

3

ویرایش :رعایت قواعد ویرایش

2/5

4

مجموع امتیازات

02

ب ـ بهلحاظ محتوا
ردیف

امتیازات

معیار

حد اکثر
1

طرح مسأله :بیان مسأله ،اهمیت ،ضرورت و تصویر اجمالی از ابعاد مسأله

5

2

مرور ادبیات تحقیق ( :) literature Reviewارائه تصویر اجمالی از تحقیقات پیشین و بیان جایگاه تحقیق

5

کنونی در ارتباط با تحقیقات پیشین.
3

فرضیه :بیان رابطه احتمالی میان متغیرهای تحقیق

5

4

چارچوب نظری /مفهومی :مرور دقیق نظریهها ،انتخاب یک نظریه یا تلفیقی از نظریهها بهعنوان چارچوب

55

نظری و ارتباط چارچوب نظری با موضوع تحقیق
5

روش تحقیق :تناسب روش تحقیق با موضوع تحقیق ،روایی ( )validityو پایایی ()reliability

52

6

یافتهها :دادهها ،شواهد و استدالل در اثبات یا رد فرضیه تحقیق (گراف ،جدول دادهها و)...

55

7

تحلیل انتقادی یافته ها :بیان مجموعه گزینههای محتمل برای رد یا اثبات فرضیههای تحقیق

52

8

جمعبندی :مرور اجمالی تحقیق و آشکارسازی جنبههای کاربردی و عملیاتی تحقیق

5

9

نوآوری :نحوه تحلیل ،ارائه نظریه جدید ،کار برد و حل مسأله

5

11

ارجاعات و منابع :استناد به منابع دستهاول ،منابع التین ،جدیدترین منابع ،مقاالت و ژورنالهای

5

علمیـپژوهشی ،عدم استفاده از منابع غیرمعتبر
11

مجموع امتیازات
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حد اقل

ب) امتیاز مقاله حاضر:

جمع امتیازات :الف) حد اکثر امتیاز011 :

با توجه به موارد فوق
مقاله قابل چاپ است

مقاله با اصالحات جزئی ذکرشده در برگه توضیحات قابل چاپ است

مقاله قابل چاپ نیست

مقاله با اصالحات اساسی ذکرشده در برگه توضیحات قابل بررسی مجدد است

مستندات و اصالحات الزم در برگه توضیحات ضمیمه شده است.
فرم اصالحات پیشنهادی ارزیاب
الف ـ اصالحات ساختاری
اصالحات پیشنهادی

ردیف
1

ترتیب چینش عناوین ساختاری:

2

نکات نگارشی:

3

نکات ویرایشی:

ب ـ اصالحات محتوایی
اصالحات پیشنهادی

ردیف
1

طرح مسأله:

2

مرور ادبیات تحقیق (:)literature Review

3

چارچوب نظری /مفهومی:

4

روش تحقیق:

5

یافتهها:

6

تحلیل انتقادی یافتهها:

7

جمعبندی:
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ارجاعات و منابع:

8

قرادادنامه
شماره:

موضوع قرار داد  :ارزیابی مقاله

تاریخ :

به عنوان کارپذیر و دکتر مهدی محقق به عنوان مدیر مرکز

این قرارداد بین آقای/خانم:

تحقیقات علمی دانشگاه کاتب ،به عنوان نماینده دانشگاه کاتب منعقد می گردد.
ماده یک – موضوع قرارداد
الف)

ارزیابی مقاله با عنوان:

ماده دوم ـ تعهدات دانشگاه کاتب
الف ـ پرداخت هزینه چاپ  0011افغانی بابت ارزیابی یک مقاله
ماده سوم ـ تعهدات کارپذیر
الف ـ کارپذیر مکلف است مقاله فوق را بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حرفه ای ارزیابی کرده و نتایج را
حداکثر تا یک هفته طبق فرمت مربوطه ،تحویل مدیریت تحقیقات دهد.
ب ـ کارپذبر مکلف است حفظ امانت نموده و از نشر و واگذاری مطالب مقاله به غیر جداً خود داری نماید.
این قرارداد در تاریخ

در زمینه موضوعات قرارداد ،بین دانشگاه کاتب و آقای /خانم

گردیده و در یک نسخه امضاء گردیده است.
کارپذیر

نماینده دانشگاه کاتب

آقای/خانم

دکتر مهدی محقق
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منعقد

شماره تماس کارپذیر:
شماره حساب بانکی کارپذیر:

4 of 4Page

