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 پژوهشی کاتب -فصلنامه علمی  مدیریت

 

 فرم ارزیابی مقاالت 
 

  مقاله: عنوان
  تاریخ:                                                                          قرارداد:شماره 

 شماره حساب بانکی:                                                                                                      شماره تماس:

 

 : استاد محترم

 با سالم و احترام

خواهشمند است با تکميل فرم زیر در مورد كيفيت علمی مقاله پيوستی كه جهت ارزیابی و داوري براي شما ارسال 

این فرم در دو بخش )بخش ساختار مقاله و بخش محتواي مقاله( طراحی و آماده گردیده،  گردیده اظهار نظر فرمائيد.

امتياز جداگانه داده شود و در نهایت مجموع امتياز را در آخر فرم درج نمایيد. باید براي هربخش بعد از بررسی مقاله 

ا ذكر ر مواردي كه باید اصالح گردد ، فرم اصالحات پيشنهادي داور ، در قسمتباشدمیاگر مقاله نياز به اصالحات 

اتب پژوهشی ك –ر فصلنامه علمی دفت، جوابيه فرم اظهار نظر را به فرم روز بعد از دریافت 41لطفاً حداكثر  نمایيد. 

 ارسال نمائيد.

 .داریم را يگزارسپاسز همکاري جنابعالی پيشاپيش ا 

 

 

 

                                                                                                                   
 محمد رضا صمدي                                                                                                                        

 پژوهشی كاتب –مدیر اجرایی فصلنامه علمی 



 
 الف ـ به لحاظ ساختار

 معیار ردیف
 امتیاز

 اقلحد اكثرحد

  15 بندي و منابعنقد و تحليل، جمع، چارچوب مفهومی/ نظري، مقدمه، هاواژهچکيده، كليد ساختار علمی: 4

  10 متن مقاله و شيوایی ینگارش ویرایشی، رعایت قواعد نگارش: 2

  25 این بخش مجموع امتیازات 1

 لحاظ محتواب ـ به

 معیار ردیف
 امتیازات

 اقل حد اكثر حد

  5 ها كليدواژه درست محتواي چکيده و انتخاب 4

  41 و تصویر اجمالی از ابعاد مسأله طرح مسأله: بيان مسأله، اهميت، ضرورت 2

  41 مقاله چارچوب نظري/ مفهومی 3

  41 روش تحقيق با موضوع تحقيقروش تحقيق: تناسب  1

  15 گيري درست و منطقیو نتيجه بنديجمع 5

  15 برد و حل مسألهجدید، كاروه تحليل، ارائه نظریه نوآوري: نح 6

  41 اول، منابع التين، عدم استفاده از منابع غيرمعتبرارجاعات و منابع: استناد به منابع دسته 7

  75 این بخش مجموع امتیازات 6

 

  011 امتیازات کلی مجموع

 

 

 

 

   با توجه به موارد فوق    

 باشدمیقابل چاپ مقاله   باشدغیر قابل چاپ میمقاله  

 ؟قابل چاپ استپیشنهادی داور  فرم اصالحاتمقاله با اصالحات ذکرشده در  



 
 داورفرم اصالحات پیشنهادی 

 الف ـ اصالحات ساختاری

 اصالحات پیشنهادی ردیف

 ترتيب چينش عناوین ساختاري: 4

 

 

 

 

 و ویرایشی: نکات نگارشی 2

 

 

 

 

 

 ب ـ اصالحات محتوایی

 پیشنهادیاصالحات  ردیف

 طرح مسأله: چکيده، مقدمه و  4

 

 

 

 

 

 

 چارچوب نظري/ مفهومی:  2

 

 

 

 



 
 روش تحقيق:  3

 

 

 

 

 

 

 

 بندي: جمع 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاعات و منابع:  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قرادادنامه

 

اجرایی فصلنامه مدیر به عنوان                         و  کارپذیرعنوان به                         این قرارداد بین

 گردد. میدانشگاه کاتب منعقد به عنوان نماینده  ،پژوهشی کاتب –علمی 

 موضوع قرارداد –ماده یک 

   ارزیابی مقاله با عنوان:الف( 
 ماده دوم ـ تعهدات دانشگاه کاتب

 یک مقاله داوریافغانی بابت  0011 مبلغ الف ـ پرداخت

 ماده سوم ـ تعهدات کارپذیر

را  ای ارزیابی کرده و نتایجس استانداردهای پذیرفته شده حرفهاست مقاله فوق را بر اسا الف ـ کارپذیر مکلف

 .نماید پژوهشی کاتب –دفتر فصلنامه علمی هفته طبق فرمت مربوطه، تحویل  دوحداکثر تا 

 .داری نمایداری مطالب مقاله به غیر جداً خودر مکلف است حفظ امانت نموده و از نشر و واگذب ـ کارپذی

پژوهشی  -مدیراجرایی فصلنامه علمیقرارداد، بین  زمینه موضوعدر                                    این قرارداد در تاریخ

 نسخه امضاء گردیده است. یکمنعقد گردیده و در                            و کاتب

 

 

 

                        

 داور                                         تحقیقات علمی ریاست                                     مدیر اجرایی فصلنامه  

                                  دکتر مهدی محقق                                  محمدرضا صمدی    

  :تاریخ                                              شماره:                                                          :   موضوع قرار داد 


