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 :                             تحقیقدقيق  عنوان

 محقق:و تخلص نام 

 .................................................... استاد دیپارمتنت.....................................:نام و تخلص استاد تقریظ دهنده

 :مناییدلطفا جدول زير را نيز تكميل 

 ارزيايب پرسش                                                  

 عنوانهاي مربوط به  الف ـ پرسش
 ارزیابینتیجه 

 رد نیاز به اصالح تأیید

    عنوان تحقیق با موضوع ارتباط دارد؟ آیا

  پیشنهاد درباره عنوان

 چکیدههاي مربوط به  ب ـ پرسش
 ارزیابینتیجه 

 رد نیاز به اصالح تأیید

    حقیق بیانگر موضوع، اهداف، روش و نتایج حاصلۀ تحقیق است؟چکيده ت آیا

    شمول است؟  انتخاب اصطالحات کليدی مناسب و همه آیا

    چکیده، مطابق به رهنمود نگارش آثار علمی اعضای کادر علمی تحریر شده است؟ آیا

  پیشنهاد درباره چکیده

 هاي مربوط به مقدمه ج ـ پرسش
 ارزیابینتیجه 

 رد نیاز به اصالح تأیید

    اهميت موضوع تحقيق بيان شده است ؟ آیا

    هدف از مطالعه با توجه به مطالعات قبلی بيان شده است؟ آیا

    رضورت و لزوم تحقیق، توجیه شده است؟ آیا

    مقدمه، مطابق به رهنمود نگارش آثار علمی اعضای کادر علمی تحریر شده است؟ آیا

  رباره مقدمهپیشنهاد د

 روش تحقیقهاي مربوط به  د ـ پرسش
 ارزیابینتیجه 

 رد نیاز به اصالح تأیید

    نوع  و روش مطالعه مشخص است ؟ ،آیا

    توضيح کافی در مورد روش کار داده شده است؟ ،آیا

مناسب احصائیه روش منونه گريی، حجم منونه و مشخصات متغريها با توجه به اصول  آیا

 است؟
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    نام مواد و وسایل به وضوح ذکر شده است؟تا چه ميزان، 

    تا چه میزان، بیان چگونگی تحلیل دیتا، مناسب است؟

    اصول اخالق تحقیق، رعایت شده است؟ آیا

    روش تحقیق، مطابق به رهنمود نگارش آثار علمی اعضای کادر علمی تحریر شده است؟ آیا

  قیقپیشنهاد درباره روش تح

 نتايجهاي مربوط به  ه ـ پرسش
 ارزیابینتیجه 

 رد نیاز به اصالح تأیید

    نتايج براساس اهداف تحقیق گزارش شده است؟ آیا

    ارائه تصاوير، جداول ، شکل ها و منودارها مناسب است ؟ آیا

    نتايج تحقیق با جداول، منودارها و اشکال هامهنگی دارد؟تا چه ميزان، 

    نتایج، مطابق به رهنمود نگارش آثار علمی اعضای کادر علمی تحریر شده است؟ آیا

  پیشنهاد درباره نتایج

 بحث و نتيجه گريی معیارهای مربوط به -ز
 ارزیابینتیجه 

 رد نیاز به اصالح تأیید

    بحث و توجيه يافته ها  با اهداف مرتبط است؟ آیا

    مشابه مقایسه شده است ؟ يافته های تحقيق با مطالعات آیا

    نحوه تفهيم مطالب بحث و نتيجه گريی مناسب است ؟ آیا

    در بحث تحقیق به محدوديتهای تحقیق اشاره شده است ؟ آیا

    پیشنهادات برای مطاالعات بعدی ارائه شده است؟ آیا

علمی تحریر شده بحث و نتیجه گیری، مطابق به رهنمود نگارش آثار علمی اعضای کادر  آیا

 است؟
   

  پیشنهاد درباره بحث و نتیجه گیری

 معیارهای مربوط به منابع -و
 ارزیابینتیجه 

 رد نیاز به اصالح تأیید

    از منابع ذکر شده در منت استفاده شده است ؟ آیا

    منابع )از لحاظ اعتبار ، تعداد و جديد بودن ( موثق است ؟ آیا

    ه رهنمود نگارش آثار علمی اعضای کادر علمی تحریر شده است؟منابع، مطابق ب آیا

  پیشنهاد درباره منابع
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 به این وسیله، اینجانب، ..............عضو کادر علمی دیپارمتنت........................
 .ری منوده امو انه پخفورمه فوق را با صداقت و تعهد کامل که کنم  اعالن می..پوهنتون................... .، ..................یځپوهن

 

  نام مکمل استاد تقریظ دهندهتاريخ تكميل فرم:                                                   

 امضاء                                                                                       

 

 

 


