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 های ژورنال کالبفرم ارزیابی مقاله در نشست              

 رسانی ایرانکمیتۀ پژوهش انجمن کتابداری و اطالع                                                                          

 ه:عنوان مقال

اجزاء ساختاری  ردیف

 مقاله

 نمره طیف نمره معیارها

  0-2 با توجه به مباحث روز، موضوع مقاله مهم، اصيل و نو است )تکراری و اشباع شده نيست ( موضوع 1

. مقدمه به خوبی درباره مبانی نظری موضوع مورد بررسی، هدف ، اهميت و ضرورت آن استمقاله حاوی مقدمه ای  مقدمه 2
 قابليت ها و کارکردهای موضوع را بيان کرده است.

1-0  

پژوهش یه بهبود چه اینکه . مسئله پژوهش به طور روشن و علمی )با اشاره به متغيرهای مورد نظر( بيان شده است مسئله پژوهش 3
 وضعيت نامطلوب و شکاف دانشی به وضوح بيان شده است.همچنين  وضعيتی کمک کرده است. 

2-0  

4  

 مرور پیشینه

پژوهشهای مرتبط با مساله )موضوع( به صورت جامع اما  پيوند مقاله با پژوهشهای پيشين برقرار شده است و پيشينه
 گرفته است تحليلی مورد بررسی قرار

1-0  

آمده است )یافته های عمده، روشها و ابزارهای مورد  استنتاج مناسبی از مرور پيشينه در جهت هدفهای مقاله به عمل 5
 شکاف پژوهشی بيان شده است( استفاده پژوهشهای مرتبط، و

1-0  

  0-1 تکراری و یا بدیهی نيستندال ها و یا فرضيه های پژوهش به شکل درست تدوین و تبيين شده و ؤس هاها یا فرضیهسؤال 6

7  

 روش تحقیق

  0-1 از ابزار)های( مناسب برای گردآوری اطالعات استفاده شده است)با اشاره به روایی و پایایی(

. مدل روش تحقيق، جامعه پژوهش و روش نمونه گيری مناسب است و به شکل علمی و روشن بيان شده است 8
مشخص است   پژوهش حول سازه ها و محورهایی طراحی شده های  /پرسش و اینکه  مفهومی پژوهش  

1-0  

ها و تحلیل داده 9

 هایافته

  0-2 یافته ها به شکل روشن و مناسب ارائه شده و از آنها به طور منطقی نتيجه گيری به عمل آمده است

10  

 گیریبحث و نتیجه

  0-1 )دانش پيشين( مقایسه شده استنتایج با نتایج پژوهشهای مشابه 

به   دانش جدیدینو آوری و  . مقاله یافته ها و نتایج ارزشمندی را در راستای هدفهای پژوهش به دست داده است 11
 شده است دانش موجود اضافه 

1-0  

  0-2 ارائه داده استمقاله پيشنهادهای اجرایی و پژوهشی مناسبی را همراه با توجيه اهميت آنها  پیشنهادها 12

ساختار و مسائل  13

 نگارشی

  0-1 عنوان مقاله با محتوای آن سازگار است

  0-1 ساختار و محتوای چکيده گویا و مناسب است 14

  0-1 در تدوین مقاله، اصول نگارش رعایت شده و متن آن روان است 15

  0-1 ای استاندارد ارائه شده استاستفاده با توجه به شيوه نامهاستنادهای درون متنی و منابع و مآخذ مورد  16



نکات قابل طرح در رابطه با 

 مقاله

 

 

 

 

 


