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 مقدمه .9

جهت ارتقاء هر اثری . تواند نقش موثری در ارتقاء هر حوزه علمی ايفا نمايدمنابع اطالعاتی ارزشمند پژوهشی است که میها از جمله نامهپايان

ها به نامهمتاسفانه در ايران هیچ نظام استاندارد ارزشیابی برای پايان. شود تا حد ممکن به ارزشیابی دقیق و کارآمد آن پرداخته شودسعی می

ها شاهد ارزشیابی مبتنی بر نظر داوران و اساتید راهنما و مشاوری نامههمواره در جلسات دفاع پايان. ثار پژوهشی وجود نداردعنوان يکی از آ

-نامه میهستیم که بدون در دست داشتن معیارهای مستندی جهت ارزشیابی اقدام به ارزشیابی و نمره دهی به نتايج کار پژوهشی در قالب پايان

شود که در اکثر ها و ساير آثار پژوهشی مینامهاقدام به ارزشیابی پايانهای مختلف طرفی نیز در جای جای کشورمان و در جشنوارهاز . پردازند

ها های ارزشیابی ناقص و کارآمد باعث کسب نتايج نادرست و يا غیر دقیق در ارزشیابیموارد نبود شاخص ارزشیابی استاندارد و يا وجود شاخص

ها را در حوزه علوم کتابداری و نامههای ارزشیابی پايانداند تا شاخصرسانی ايران وظیفه خود میز اين رو، انجمن کتابداری و اطالعا. هستیم

های نگاهی به جايگاه و فعالیت انجمن. تهیه و در اختیار جامعه علمی و پژوهشی کشور قرار دهد( شناسیعلم اطالعات و دانش)رسانی اطالع

 . باشدها مینامهآثار پژوهشی مانند پايان ها به سمت سیاستگذاری در جهت ارزشیابیگر گرايش انجمننشانعلمی 

های مطرح جهان المللی و ملی در سطح دانشگاههای معتبر بینها اقدام به بررسی شاخصنامههای ارزشیابی پاياندر راستای تدوين شاخص

های مطالعه و يادداشت برداری از شاخص. رتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن و برخی کشورهای مطرح ديگر شدهای اياالت متحده، بمانند دانشگاه

رسانی ايران و نیازهای بومی کشورمان در ادامه با توجه به الزامات حوزه کتابداری و اطالع. های اولیه در اين زمینه شدموجود منتج به شاخص

 .شاخص اصلی رسیديم 91در اين راستا در نهايت به . اقدام به بومی سازی معیارها گرديد

در ادامه با . ها تهیه شدهای مربوط به هر يک از شاخصدر اين راستا زيرشاخص. های مورد نیاز کرديمشاخص اقدام به تدوين زير ،در ادامه

 .يل و نهايی سازی معیارها گرديدو ارزشیابی اقدام به تعدرسانی استفاده از نظرات متخصصان حوزه علوم کتابداری و اطالع

برای ارزشیابی هر يک از  9.پی.اچ.های نوزده گانه اصلی اقدام به استفاده از روش ایدر گام بعدی جهت اعتباردهی به هر يک از شاخص

دام به ارزش گذاری هر در ادامه اق. ها ذکر شده استدر مقابل هر يک از شاخص 9ها در قیاس با يکديگر کرديم که نتیجه آن در جدول شاخص

ها با شاخص های مورد نظر در ارزيابی پايان نامه ها و امتیاز هر يک از شاخص .های اصلی شدهای فرعی بر مبنای امتیاز شاخصيک از شاخص

 :و پنل دلفی به شرح زير می باشند. پی.اچ.استفاده از مدل ارزيابی ای

 های ديگربه شاخصهای اصلی و امتیاز هر شاخص نسبت شاخص. 9جدول 

 91 عنوان پايان نامه

 1  پايان نامههای و کلیدواژهچکیده 

 8 بیان مسئله

 7 اهمیت موضوع

                                                             
  AHP 



 1 اهداف پژوهش

 1 های پژوهشها و فرضیهپرسش

 5 متغیرهای پژوهش

 5 پیشینه پژوهش

 5 پژوهشروش 

 3 جامعه و نمونه و نمونه گیری

 4 ابزار اندازه گیری

 4 داده ها تجزيه تحلیل

 5 بحث و نتیجه گیری

 1 پیشنهادها

 9 هامحدويت

 1 فهرست منابع

 1 ساختار گزارش نهايی

 3 هاخروجی

 5 اهمیت پايان نامه در رشته

 

ارزيابی ذکر  در ادامه شاخصهای فرعی و امتیاز تعلق يافته به آنها در قالب جدول. باشدامتیاز می 911ها مجموع امتیازهای تعلق گرفته به شاخص

 .شده است

های بسیاری در راستای از مرحوم آقای دکتر حبیبی که تالش. های مستمر همکاران اين پروژه قدردانی به عمل آوريمدر انتها جا دارد از تالش

های نهايی اين در گام الزم به ذکر است که. نمايیم و از خداوند منان آرزوی آمرزش ايشان هستیمهای ارزشیابی کشیدند تشکر میتهیه شاخص

بسیار . پی.اچ.ها و در ادامه در پنل ایگذاری اولیه شاخصاز آقای دکتر يعقوب نوروزی که در ارزش. پژوهش شاهد هجرت ابدی ايشان بوديم

و امتیاز دهی به . یپ.اچ.سازی روش ایمحمدی که مشتاقانه ياريگر ما در پیادهلیال همچنین از زحمات خانم . آوريمکوشیدند تقیر به عمل می

 .های ارزشیابی بودند کمال تشکر و قدردانی را داريمشاخص

. رسانی ايران تهیه و ارائه شده استها و امتیازات ارزشیابی موجود حاصل فعالیت گروهی بود که در دوره چهارم انجمن کتابداری و اطالعشاخص

 .ها همراهی نمايندنظران خواهشمنديم ما را در بهتر شدن اين شاخصصاحب ها را نداريم و از تمامی اساتید وادعای کامل بودن شاخص
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 3ساعتی.ال.اين روش را توماس .استفاده شده است 1ها از فرآيند تحلیل سلسله مراتبیشاخص ارزيابی پايان نامه 91به منظور امتیاز دهی به 

توسط  (دو به دو)شاخص ارزيابی به صورت زوجی  91 .ارائه کرد تصمیم گیری گروهیبرای میالدی  9171یراقی االصل در دههمحقق ع

اده به آنها وزن د، 1با تخصیص امتیازات عددی از جدول و  شدندبا يکديگر مقايسه  رسانیمتخصصان روش پژوهش و علوم کتابداری و اطالع

گذاری نحوه ارزش زير در جدول. شود ام استفاده می jهای  ام نسبت به شاخص i های  از مقايسه شاخصمعموال تخصیص عددبرای  .شد

 .نسبت به هم نشان داده شده است  ها شاخص

 ارزش گذاری شاخص ها نسبت به هم. 1جدول 

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقايسه ارزش ترجیحی

 .ت برابر دارند و يا ارجحیتی نسبت به هم ندارنداهمی jنسبت به  iگزينه يا شاخص  اهمیت برابر 9

 .کمی مهمتر است jنسبت به  iگزينه يا شاخص  نسبتاً مهمتر 3

 .مهمتر است jنسبت به  iگزينه يا شاخص  مهمتر 5

 .است jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزينه يا شاخص  خیلی مهمتر 7

 .نیست jهمتر و قابل مقايسه با م jمطلقاًاز  iگزينه يا شاخص  کامالً مهم 1

  8و6و4و1
، بیانگر اهمیتی 8دهد مثال  ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی را نشان می

 .است Iبرای  1تر از  و پايین 7زيادتر از 

 

 :ها توسط متخصصان انجام گرفتبا مقايسه دو دوئی شاخص 3ها بر اساس جدول امتیازدهی به شاخص

 متیازدهیراهنمای ا. 3جدول 

 اهمیت موضوع بیان مسئله چکیده عنوان 

 6/9 7/9 3 9 عنوان

 4 8 9  چکیده

 1 9   بیان مسئله

 9    اهمیت موضوع

                                                             
 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

 
T.L.Saaty 



 

 :ها موارد زير جهت راهنمايی متخصصان در اختیارشان قرار گرفتجهت امتیازدهی به شاخص

 یده؟ اگر فکر می کنید ارزش هر دو برابر است به آن عدد يک بدهید، اگر به نظر شما در پايان نامه ارزش عنوان بیشتر است يا چک

اگر (. شوندانتخاب می 1اعداد با استفاده از جدول )تر از چکیده است به آن عدد سه بدهید کنید که ارزش عنوان کمی مهمفکر می

 (.برعکسيعنی )بدهید  3/9تر از عنوان است به آن کنید که ارزش چکیده کمی مهمفکر می

 به نظر شما در پايان نامه ارزش عنوان بیشتر است يا بیان مسئله؟ 

 به نظر شما در پايان نامه ارزش عنوان بیشتر است يا اهمیت موضوع؟ 

 به نظر شما در پايان نامه ارزش چکیده بیشتر است يا بیان مسئله؟ 

 به لحاظ تخصصی تشخیص تمام سواالت هر عددی که  به نظر شما در پايان نامه ارزش چکیده بیشتر است يا اهمیت موضوع؟ به

 .بدهید داديد،

های سفید توسط متخصصان تکمیل الزم به ذکر است که سلول. ها جدول زير در اختیار متخصصان قرار گرفتدر راستای امتیازدهی به شاخص

 .ها محاسبه و تکمیل شدندشدند و ساير سلول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هاه شاخصجدول امتیازدهی ب. 4جدول 

 چکیده  عنوان   
بیان  

 مسئله

اهمیت  
 موضوع

 اهداف  

 
ها  پرسش

و 
 ها فرضیه

 پیشینه  متغیرها
روش  

 تحقیق

جامعه، 
نمونه و 

نمونه 
 گیری

ابزار 
اندازه 
 گیری

تجزيه  
و 

تحلیل 
 ها داده

بحث 
و 

نتیجه 
 گیری

 ها محدوديت  پیشنهادها
فهرست  

 منابع

ساختار  
گزارش 

 نهايی

 
 خروجی

 ها

اهمیت  
پايان نامه 

 در رشته

                                       عنوان 

                                       چکیده 

بیان  
 مسئله

                                      

اهمیت  
 موضوع

                                      

                                       اهداف 

پرسش  
ها و 

 فرضیه ها

                                      

                                       متغیرها 

                                       پیشینه 

روش  
 تحقیق

                                      

جامعه، 
نمونه و 

نمونه 
 گیری

                                      

ابزار اندازه 
 گیری

                                      



تجزيه و  
تحلیل 
 داده ها

                                      

بحث و 
نتیجه 
 گیری

                                      

 
 پیشنهادها

                                      

 
ت محدودي

 ها

                                      

فهرست  
 منابع

                                      

ساختار  
گزارش 

 نهايی

                                      

خروجی  
 ها

                                      

اهمیت  
پايان نامه 

 در رشته
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الزم به ذکر است که . شوندپیشنهاد میها ها موارد زير جهت راهنمايی ارزيابان پايان نامهگذاری هر يک از شاخصبا توجه به اهمیت ارزش

-ر جهت يادآوری و توجه به موارد مهم ذکر میها و ارزيابان با اصول پژوهش آشنايی دارند و موارد زينامهفرض اين است که داوران پايانپیش

توانند با استفاده از اين بخش نسبت به ارتقاء کیفیت پژوهش خود با توجه به موارد زير اقدام عالوه بر اين دانشجويان و پژوهشگران می. شوند

 .نمايند

 عنوان .3-9

  :اين موارد عبارتند از. در نظر گرفت شوندخصوصیاتی که برای يک عنوان خوب برشمرده می عنوان بايد

o ه باشددر حد امکان از يک زبان استفاده شد از کلمات کوتاه، رسا و. 

o ه باشداختصارات که ممکن است مخفف عبارات مختلفی باشند پرهیز شد از .عبارت گويا باشد و گیج کننده نباشد.  

o  دارددر تحقیقات توصیفی بیان مکان و زمان تحقیق در عنوان ضرورت.  

o ه باشددنبال تعیین آن است بیان شده آنچه محقق ب "در عنوان دقیقا.  

o دامنه تحقیق محدود در نظر گرفته شود ه باشدسعی شد.  

o  شده باشدغیر سوالی مطرح  به صورتعنوان.  

o ه باشدمطلوب استفاده شد از کلمات مناسب و.  

 هاو کلیدواژه چکیده .3-1

 :ايد حداقل شامل موارد زير باشدنامه بپايانهای و کلیدواژهچکیده 

o هدف پژوهش 

o گیری، ابزار پژوهششناسی پژوهش شامل روش پژوهش، جامعه پژوهش و نمونهروش 

o ها و نتايج مهم پژوهشيافته 

o های مناسب و به تعداد مورد نیاز وجود کلیدواژه 

 بیان مساله .3-3

 :بیان مساله بايد شامل موارد زير باشد

o ات مرتبطنگاهی گذشته نگر به مطالع 



o تببین متغیرهای اصلی 

o بیان رابطه بین متغیرها 

o اشاره به جامعه مورد مطالعه و دلیل انتخاب آن 

o  چارچوب مسئله ای که قرار است مطالعه شود 

 اهمیت موضوع .3-4

 :اين بخش بايد حداقل شامل موارد زير باشد

o به منابع به روشنی بیان شده باشد ضرورت و اهمیت انجام پژوهش با توجه 

o ای استفاده کنندگان مطرح شده باشدربردهای علمی و نظری آن برکا 

 اهداف پژوهش .3-5

 :گويای موارد زير باشند اهداف پژوهش بايد

o از بطن مسأله استخراح شده باشند  

o واقع بینانه باشند 

o قابل دسترس باشند  

o قابل اندازه گیری يا سنجش باشند  

o شده اسبه کردن، شناسايی کردن، توصیف کردن و شرح دادن استفاده برای نوشتن اهداف از افعالی نظیر تعیین کردن، مح

 .باشد

 های پژوهشها و فرضیهپرسش .3-6

شود ی جمع آوری حقايقی که منجر به قبولی يا رد آن فرضیه میوسیلههفرضیه تحقیق را يک حدس علمی يا پیش داوری دانست که ب

 :مورد نظر قرار گرفته باشند در تدوين فرضیه موارد زير. گیردمورد آزمايش قرار می

o  بررسی رابطه علت و معلولی بین دو يا چند متغیر  

o    بررسی همبستگی و شدت آن بین دو يا چند متغیر  

o  ربررسی و مقايسه میزان تفاوت تاثیر دو يا چند متغیر بر يک يا چند متغی  



برای های اساسی پرسشو از  یستشود نیازی به ارائه فرضیات نمی گذرد پرداختهبه بیان آنچه در جامعه می “ادر تحقیقات توصیفی که صرف

های اساسی اختصاص ها به پرسشدر چنین شرايطی در ابزار ارزيابی مشخص شده که امتیاز مربوط به فرضیه .شودرسیدن به اهداف استفاده می

 .يابدمی

 :شوندمیبیان سه دسته زير در قالب پرسشهای اساسی 

o توصیفی 

o یا رابطه 

o تفاوتی      

 .شودهای اساسی از کلمه پرسشی آيا استفاده نمیدر بیان پرسش

 متغیرهای پژوهش .3-7

های عالوه بر اين متغیرها در قالب فرضیات و پرسش. گر هستندحداقل متغیرهای مورد نظر در پژوهش متغیرهای مستقل، وابسته و مداخله

 :های زير تبعیت کرده باشندمتغیرها بايد از مالک. اساسی قابل شناسايی هستند

o قابلیت انجام داشته باشند  

o  دقیق و مشخص باشند  

o  دقابلیت اندازه گیری داشته باشن  

 پیشینه پژوهش  .3-8

 :پیشینه پژوهش بايد شامل موارد زير باشد

o هاهای اطالعاتی جستجو شده، زمان جستجو و ساختار معرفی پیشینهکلیدواژه های جستجو شده، پايگاه: مقدمه شامل 

o ها ترتیب تاريخی معرفی پیشینه 

o  ،عنوان پژوهش(تاريخ)نام خانوادگی پژوهشگر ، 

o يج مهم پژوهش که مرتبط با پژوهش حاضر هستندامعرفی پژوهش شامل هدف، روش پژوهش و برخی نت. 

o ها که منجر به بیان ضرورت انجام پژوهش مورد بررسی شده باشدتحلیل پیشینه.  

 روش پژوهش .3-1

 :مواردی که در اين بخش مهم هستند عبارتند از. گر روش پژوهش مورد استفاده در پژوهش باشدبیان اين بخش بايد



o آيا روش مناسبی متناسب با موضوع پژوهش انتخاب شده است؟ 

o ای توصیف شده است؟آيا روش پژوهش به نحو شايسته 

 جامعه، نمونه و نمونه گیری .3-91

 :بايد شرايط زير را داشته باشد در پژوهش نمونه گیری

o حجم نمونه بايد با اندازه جامعه آماری تناسب داسته باشد. 

o نمونه بايد با جامعه آماری همگون باشد. 

o نمونه نبايد از يک قسمت يا جناح خاص باشد. 

o بجز در موارد نمونه سهمیه ای در ساير موارد بايد تصادفی بودن مدنظر باشد.  

 .شودگیری انجام نگرفته باشد امتیاز مذکور به امتیاز جامعه پژوهش افزوده میهايی که نمونهدر پژوهش

 گیریاندازهابزار  .3-99

 :گیری موارد زير مورد نظر هستنددر زمینه ارزيابی شاخص ابزار اندازه

o  مورد نظر هایپرسشابزارهای اندازه گیری برای سنجش و پاسخگويی به مناسب بودن 

o معرفی مشخصات ابزارهای اندازه گیری 

o های پايايی و روايی و نحوه محاسبه آنها بیان شده باشدشاخص. 

 .يابدهای ديگر در اين شاخص اختصاص میآن به مولفه باشد امتیاز مربوط به در مواردی که نیاز به بیان روايی و سنجش پايايی در پژوهشی وجود نداشته

 هاتجزيه و تحلیل داده .3-91

 :های زير مورد نظر هستنددر ارزيابی اين شاخص مولفه

o های آماری مناسباستفاده از روش 

o های مناسبهای آماری، تفاسیر و استنباطاستفاده از تحلیل 

o هاها و آزمون تمامی فرضیهپاسخ به تمامی پرسش 

o استفاده از جداول و نمودارهای مناسب 

 گیریبحث و نتیجه .3-93



o  مناسب گیری و نتیجهتحلیل 

o در پیشینه های مشابه ذکر شدهمقايسه نتايج با نتايج پژوهش 

o ارتباط نتايج با اهداف پژوهش 

 پیشنهادها .3-94

o های پژوهشارتباط پیشنهادها با يافته 

o پیشنهادهای عملی و کاربردی 

 هامحدوديت .3-95

 .بايد ذکر شده باشند های منطقی و قابل قبول مرتبط با پژوهشمحدوديت

 فهرست منابع .3-96

o استفاده از منابع مرتبط و روزآمد 

o نظم مناسب فهرست منابع 

o استفاده از استاندارد استناد 

o وجود ارجاع درون متنی برای تمامی منابع 

 ساختار گزارش نهايی .3-97

o تبعیت از آئین نگارش علمی و پرهیز از اشتباهات چاپی متعدد 

o هاسازماندهی مناسب فصول و بخش 

 هاخروجی .3-98

o ههای مناسب ديگر مانند کتاب و غیراستخراج مقاالت و خروجی 

o نامه در آثار ديگرهای مستخرج از پاياننامه و ساير خروجیاستناد به پايان 

 نامه در رشتهاهمیت پايان .3-91

o نامه در مديريت و فلسفه علمی رشتهتاثیر پايان 



o کاربرد و تاثیر گذاری در پیشبرد اهداف رشته 

o تاثیر در موقعیت اجتماعی رشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دستنامه ارزیابی. 9ضمیمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسانیهای علوم کتابداری و اطالعنامهدستنامه ارزیابی پایان



 امتیاز کسب شده یازدامنه امت ها شاخص ردیف

9 

  91 ان پایان نامهعنو

  4 عنوان به درستی محدود شده است

  4 عنوان روشن و قابل فهم است

  4 عنوان با موضوع پژوهش ارتباط دارد

1 

  1 هاو کلیدواژه پایان نامهچکیده 

  1 را دربردارد هدف اصلی پژوهشچکیده پژوهش 

  1 برداردیده پژوهش روش پژوهش را درچک

  1 چکیده پژوهش يافته های پژوهش را دربردارد

  1 چکیده پژوهش نتیجه گیری پژوهش را دربردارد

  9 های مناسب و به تعداد مورد نیاز تهیه شده باشدکلیدواژه

3 

  8 بیان مسئله

  5/9 شده استپايه های نظری مسئله پژوهش مطرح 

  5/9      تبط با موضوع پژوهش برای طرح موضوع استفاده کرده استاز نتايج پژوهش های انجام شده مر

  1 مسئله مورد پژوهش توجه کرده است به ويژگی ها و شرايط خاص

  5/9                   تباط آنها به روشنی بیان شده استاصلی به خوبی برجسته شده و ار متغیرهای

  5/9 سئله پژوهش مد نظر قرار گرفته استجمع بندی و ارائه دلیل برای پرداختن به م

4 

  7 اهمیت موضوع

  4                     به منابع به روشنی بیان شده است ضرورت و اهمیت انجام پژوهش با توجه

  3 ای استفاده کنندگان مطرح شده استنظری آن بر کاربردهای علمی و

5 
  1 اهداف پژوهش

  9 هستند با مسئله مرتبطاهداف پژوهش 



  3 دهداهداف پژوهش ابعاد مختلف مسئله پژوهش را پوشش می

  3 هش از انسجام الزم برخوردار استاهداف پژو

  1 می باشند( کاربردی)اهداف پژوهش قابل وصول

6 

  1 پژوهشهای فرضیه ها وپرسش

  3 منطبق با اهداف پژوهش می باشند

  3 ارندسئله و عنوان پژوهش ارتباط دبا م

  3 آزمون پذير هستند

7 

  5 متغیرهای پژوهش

  1 تعريف مفهومی مناسبی از آنها شده است

  3 اندبصورت سنجشی يا آزمايشی تعريف شده

8 

  5 پیشینه پژوهش

ای برای بیان نحوه دستیابی به اطالعات و زمان دستیابی به اطالعات و پیشینه پژوهش شامل مقدمه

 ه پژوهش استساختار پیشین
9  

  9 ترين پژوهشها و نظريه ها مربوط هستند       ب گردآوری شده در بخش پیشینه به جديدمطال

  1 مطالب نوشته شده جمع بندی شده و به کار پژوهش ربط داده شده اند

  9 مطالب ارايه شده دارای نظم منطقی و سازمان مناسب هستند          

1 

  5 پژوهشروش 

  3 مناسب انتخاب شده است؟          پژوهش( های)ا روش آي

  1 اند؟پژوهش به طور کافی توصیف شده( های)آيا روش 

91 
  3 جامعه و نمونه و نمونه گیری

  5/94-5/1 ورد مطالعه به دقت تعريف شده استجامعه م

                                                             
 .تامتیاز اس 5/9در صورتی که نمونه گیری در پژوهشی انجام نگرفته باشد امکان افزايش ارزش اين معیار در آن پژوهش تا    



  5/1 از روش نمونه گیری متناسب با مسئله پژوهش استفاده شده است

  5/1 م نمونه با توجه به سوال و شرايط مختلف به دقت تعیین شده است حج

  5/1 در انجام نمونه گیری درصد نهايی افراد شرکت کننده مشخص است

99 

  4 ندازه گیریاابزار 

  15-9 مورد نظر مناسب است هایپرسشابزارهای اندازه گیری برای سنجش و پاسخگويی به 

  1-9 ازه گیری معرفی شده است و ويژگی های آن مشخص شده استمشخصات ابزارهای اند

  9 ونگی رسیدن به آنها بیان شده استبکار رفته و چگ( reliability)شاخصهای پايايی 

  9 ونگی رسیدن به آنها بیان شده استبکار رفته و چگ( validity)شاخصهای روايی 

91 

  4 تجزیه و تحلیل داده ها

  9 سب در توصیف و تحلیل داده ها بکار گرفته شده است روش آماری منا

  9 های مناسبی صورت گرفته است های آماری، تفاسیر و استنباطاز تحلیل

  9 ده شده استو فرضیات پژوهش پاسخ دا هاپرسشبه همه  

  9 جداول و نمودارهای گويا و روشن سازماندهی شده است 

93 

  5 بحث و نتیجه گیری

  9                               ث و نتیجه گیری در چارچوب هدفهای طرح بیان شده و مورد آزمون يا پاسخ قرار گرفته استبح

  9 تشابه يا تفاوت يافته ها با نتايج پژوهشهای قبلی مورد بحث قرار گرفته است

  9                        ژوهش ربط داده شده استآيا در بحث و نتیجه گیری به هدفهای پ

  9 بعمل آمده و نتیجه گیری شده است ها جمع بندیاز مجموع بحث

  9 نتايج راهگشا بوده و مسیر يا راه حل جديدی را مشخص می کنند

  1 پیشنهادها 94

                                                             
 .نمره قابل افزايش هستند 1در صورتی که در پژوهش نیاز به روايی سنجی و پايايی سنجی نباشد دو معیار ديگر ذکر شده در اين بخش حداکثر تا    



  75/1 های پژوهش هستند                پیشنهادها برخاسته از يافته

  75/1 و بديع هستندپیشنهادها واقع بینانه، عملی 

  5/1                                  دهدزمینه های پژوهشی گسترده تری را پیش روی مطالعه کننده قرار می

95 
  9 هامحدودیت

  9 های ارايه شده منطقی و قابل قبول هستند           محدوديت

96 

  1 فهرست منابع

  5/1 تند؟آيا منابع مورد استفاده روزآمد هس

  5/1 اند؟آيا منابع به شیوه منطقی مرتب شده

  5/1 آيا منابع مورد استفاده با بهره گیری از استاندارد استناد ذکر شده اند؟

  5/1 آيا منابع مورد استفاده دارای ارجاع درون متنی هستند؟

97 

  1 ساختار گزارش نهایی

  9                                     تن و فصل بندی مناسب برخوردار اساز سازما

  9 اشتباهات چاپی توجه شده استپرهیز از به آئین نگارش و 

98 

  3 هاخروجی

  5/9 منابع و مقاالت مهمی از پايان نامه در مجالت معتبر چاپ شده است 

  5/9 اندمورد استناد قرار گرفتهمنابع مستخرج از پايان نامه و خود پايان نامه در چه منابعی و به چه میزان 

91 

  5 اهمیت پایان نامه در رشته

  9 و فلسفه علمی رشته تاثیرگذار استپايان نامه به چه میزان در مديريت 

  1 پايان نامه چه میزان به آينده نگری و پیشبرد اهداف رشته و ارتقاء آن توجه دارد

  9 شته را دارداء موقعیت اجتماعی رچه میزان قابلیت ارتق

  9 چه میزان به يک اختراع يا ابتکار در رشته نزديک است 

  911 جمع امتیازات 

 


