بسمه تعالي
فرم خود ارزشيابي مجله مطالعات آموزشي نما
همکار گرامي
نظر به اينکه مقاالت ارسالي از نظر کيفيت مورد بررسي قرار خواهد گرفت ،خواهشمند است قبل از ارسال آن براي مجله ،مقاله را از نظر معيارهاي
ليست شده ذيل ،بررسي و چک ليست موجود را تکميل فرماييد تا از عملکرد صحيح خود اطمينان حاصل نموده و در امر کارشناسي و چاپ مقاله
شما تسريع شود.
الزم به تذکر است که امکان تغيير نام نويسندگان مقاله وجود ندارد
عنوان مقاله :
نويسندگان :
عنوان

رديف

بلي

خير

توضيحات در
صورت لزوم

1

صفحه عنوان

1-1

عنوان مقاله در برگيرنده موضوع و متغيرهاي اصلي مورد مطالعه و در صورت لزوم زمان و
مکان انجام تحقيق مي باشد.

2-1

عنوان فاقد کلمات اضافي و حداکثر تا  15کلمه مي باشد

3-1

عنوان مکرري (کوتاه شده) در حدود  40حرف ذکر شده است

4-1
5-1
2

نام و نام خانوادگي،گروه آموزشي ،آدرس کامل ،رتبه علمي هر يک از نويسندگان ،شماره
تلفن و آدرس پست الکترونيک نويسنده رابط که مقصد مکاتبات است ذکر شده است.
مرکز يا سازمان تامين مالي انجام تحقيق و شماره ثبت آن ذکر شده است (در صورت وجود).
کليات مقاله

1-2

اصل مقاله شامل چکيده فارسي و انگليسي،مقدمه ،روشها ،نتايج ،بحث و منابع است.

2-2

نکات اخالقي و حقوقي در مقاله رعايت شده است.

3-2

مقاله در کاغذ  A4و با حاشيه  2/5سانتي متر از هر سمت و با فاصله سطر  1/2سانتي
متر و با نرم افزار  Wordتايپ شده است.

4-2

مطالب مربوط به عنوان ،چکيده فارسي و انگليسي ،مقدمه ،روشها ،نتايج ،بحث و منابع در
صفحات مجزا تايپ شده است.

5-2

مقاله را ساير همکاران شما از نظر رواني متن و گويايي مطالعه تاييد نموده اند.

3

چکيده فارسي و انگليسي

1-3

چکيده شامل  4بخش اهداف ،روشها ،نتايج و بحث مي باشد.

2-3

چکيده بيش از  250کلمه نيست و اصل مقاله را معرفي مي کند.

3-3

چکيده به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه و داراي  3-10کليد واژه ها مناسب است.

4
1-4

مقدمه
علت پرداختن به اين مساله و اهميت و ضرورت آن ذکر شده است.

2-4

پيشينه پژوهش ( )Literature reviewذکر شده است.

3-4

اهداف ،سواالت يا فرضيات بطور روشن ذکر شده اند.

5

روشها

1-5

نوع مطالعه بيان گرديده است.

2-5

جامعه تحقيق و روش نمونه گيري و حجم نمونه ذکر شده است.

3-5

روش جمع آوري اطالعات ذکر شده است.

4-5

ابزار گردآوري اطالعات و روش تاييد روايي و پايايي آن ذکر شده است.

5-5

چنان که ابزار استفاده شده توسط ديگران ساخته شده منبع آن ذکر شده است.

6-5

يک کپي از اصل ابزار گردآوري اطالعات به پيوست مي باشد

7-5

معيارهاي ورود و خروج نمونه ها به مطالعه در صورت ضرورت ذکر شده است

8-5

روش اجرا بطور واضح شرح داده شده است

9-5

توضيحات ارائه شده در بخش روشها به اندازه اي روشن است که خواننده قادر به تکرار
پژوهش است.

10-5

روشهاي اماري بکار گرفته شده و داليل بکارگيري آن (در صورت لزوم) ذکر شده است.

6

نتايج

1-6

اهم نتايج که مرتبط با اهداف ،سواالت و فرضيات باشد ذکر شده است

2-6

از بيان نتايج هم به صورت جدول و هم به صورت متن پرهيز شده است.

3-6

جدولها و نمودارها حاوي اطالعات خالصه شده و روشن و قابل درک است (در صورت وجود).

4-6

جدولها و نمودارها در صفحه مجزا آورده شده و محل آن در متن مقاله مشخص مي باشد.

5-6

جدولها و نمودارها به صورت سياه و سفيد و حداکثر به تعداد صفحات مقاله است.

6-6

از ذکر نتايج نامرتبط و روشهاي آماري نامناسب پرهيز شده است.

7

بحث

1-7

نتايج اصلي حاصل شده با نتايج ساير پژوهشهاي مشابه مقايسه شده است.

2-7

تفسير نويسنده از نتايح و علل مشابهت ها و تفاوتها بيان شده است.

3-7

پيشنهادات پژوهشگر در مورد موضوع مورد بحث آورده شده است.

4-7

به کاربردهاي نتايج اشاره شده است.

5-7

نتيجه گيري نهايي آورده شده است.

8

منابع

1-8

تمام مطالب علمي متن مقاله که از جائي اخذ شده است استناد به منبع دارد.

2-8

منابع ذکر شده با شماره هاي متن مطابقت دارد.

3-8

منبع نويسي مطابق شيوه مورد توصيه مجله است.

4-8

منابع به ترتيب استفاده در متن آورده شده است.

اينجانب متعهد ميگردم که اين مقاله جهت هيچ مجله اي در ايران براي چاپ ارسال نگرديده و تاکنون نيز چاپ نشده است.
امضاء

