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ارشد  کارشناسی:مقطع                           روشهاي تحقیق پیشرفته:درسطرح

  ایرجی راددکتر  :مدرس                                               موسسه آموزش عالی سمنگان

  

  

  

 نوشتن  تربیتی وآشنایی دانشجویان با روشهاي تحقیق در علوم تربیتی و ارزیابی تحقیقات

.گزارش تحقیق است

آمادگی دانشجویان دوره براي اجراي پایان نامه کاشناسی ارشد.  

 براي اجراي یک پروژه تحقیقی به صورت مستقلآمادگی دانشجویان  

  نقش تحقیق و اهمیت آن-1

)تعیین رئوس کلی برنامه تحقیق، تدوین فرضیه(مسئله تحقیق، برنامه تحقیق و مطالعه مقدماتی-2

ت اخالقی و محدودیتهاي قانونی در اجراي تحقیقات تربیتیمالحظا-3

تعیین متغیرها و تعریف عملیاتی آنها-4

مطالب موجود در زمینه مسئله مورد تحقیق-5

مطالعات اجمالی-6

ارزیابی انتقادي از تحقیق-7

انتخاب افراد نمونه و تکنیکهاي نمونه گیري-8

)قیق پیمایشیتح(مصاحبه اي –روشها و ابزارهاي تحقیق پرسشنامه اي -9

روشها و ابزارهاي تحقیق مشاهده اي- 10

اي و تحلیل آماري اطالعات مربوطهمقایسه  –روش علی - 11

روش همبستگی و آمارهاي مربوطه- 12

طرحهاي پیش آزمایشی، طرحهاي آزمایشی، طرحهاي عاملی، طرحهاي شبه (آزمایشطرحهاي - 13

)آزمایشی

دازش داده هاشیوه هاي دستی و کامپیوتري در کد گذاري و پر- 14

نوشتن گزارش تحقیق- 15

  

  

  

  

  

:هدف دوره

:محتواي دوره
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  منابع

نشر : تهران).ویرایش چهارم(روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی).1388.(، علیردالو-1

.ویرایش

نشر پارسا : تهران. شناخت روش علمی در علوم رفتاري).  1373.(هومن، حیدر علی-2

.رشد: علی دالور، تهرانترجمه .روش شناسی آزمایشی). 1387.(الري بی کریستینس--3

.رشد: تهران. ژوهش در علوم انسانی و اجتماعی پمبانی نظري و عملی ). 1374.(دالور، علی -4

ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس . روشهاي تحقیق در علوم تربیتی ). 1366(بست، جان -5

.رشد: تهران .طالقانی 

  

  .شودمیمحاسبهزیرجدولطبقیاندانشجونهایی نمره    

  

  نمره  معیار ارزیابی  ردیف

  ٣  مشارکت درکالس  ١

  ٦  )بر اساس جدول زیر(کالسی هاي پروژه  ٢

  ١٢  امتحان پایان ترم  ٣

  
  .دهندانجامرازیرفعالیتهاي،دانشجویاناستالزم،کالسی پروژهجهت         

نمرهپروژه هاي کالسیردیف

٢  1نقد خالصه مقاالت بر اساس فرم شماره ١

٢
تدوین پروپوزال در مورد یک موضوع انتخابی بر اساس 

  2فرمت شماره 
٣

  ١  3فرم شماره ارزیابی از یک پایان نامه فوق لیسانس   ٣

  
پژوهشی گرددنمره این بندافزایش خواهد  -منجربه تدوین مقاله علمی2درصورتی که  بند:توجه 

  یافت

  

  

  

  

  

  

  

کالسیو فعالیتهايارزیابیروش
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  تنقد خالصه مقاال: 1فرم شماره 

  ردیف

  

  مولفه

  

  نمره  پاسخ

1
عنوان 

  تحقیق

2

  فرضیه ها

  یا سواالت

  

  

  

  

  

3
متغیرهاي 

تحقیق

  

  

4

روش 

  تحقیق

  

  

5
  جامعه آماري

  

6

تعداد و 

  حجم

  نمونه

  

  

7

  ابزار هاي

  تحقیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8
  شیوه هاي

تجزیه و 
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  تحلیل

  داده ها

9
سطح معنی 

داري

10  

  یافته هاي

  حقیقت

  

  

  

  

11

  

  

  

  نقد
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به نام خدا

ژوهشیپفرمت طرح 

)2فرم شماره ( 

مشخصات موضوعی طرح 

: عنوان به فارسی  -1

  

:عنوان به انگلیسی  -2

)فارسی و انگلیسی(: واژه هاي کلیدي  - 3

)توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع: (بیان مسئله -4

توجیه اجراي طرح و فواید ناشی از آن به طوري که ضرورت آن احساسا و اهمیت :(اهمیت و ضرورت انجام تحقیق - 5

)آن آشکار گردد
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):کلی و ویژه(اهداف تحقیق  - 6

:اهداف اختصاصی 

:اي تحقیقیمتغیره - 7

:فرضیه ها یا پرسش هاي تحقیق -8
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بیان تحقیقات و کارهایی که تاکنون در زمینه موضوع مورد مطالعه انجام شده و نتایج آن به (: ادبیات یا پیشینه تحقیق-9

.)ه شودصورت مستند منتشر شده است ، به طوري که نتایج حاصل از این مطالعات در توجیه اهداف طرح بکار گرفت

            

      

       

10-  مشخصات اجرایی طرح

)بیان نوع روش تحقیق و علت انتخاب آن: (نوع مطالعه ، روش و نحوه اجراي تحقیق-10- 1     

ضمیمه  چنانچه در اجراي تحقیق از پرسشنامه استفاده شود ، الزم است پرسشنامه مورد نظر:(ابزار گردآوري داده ها - 10- 2

.)گردد

به ترتیب با ذکر چگونگی انتخاب (:جامعه آماري ،حجم نمونه، روش نمونه گیري و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها - 3-10

)، نحوه محاسبه ، تکنیک هاي مورد نظر و منابع مورد استفاده

       

:محدودیت هاي تحقیق -11
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)در صورت ضرورت: (مالحظات اخالقی -12

  :هزینه هاي پرسنلی- 13

.در جدول صفحه بعد ارایه شده است
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شرح معالیت هر مرحلهردیف

مدت 

(زمان

به 

)ماه

زمان شروع 

پس از انعقاد

کار مورد نیاز

)نفر ساعت(
میزان حق الزحمه

جمع حق الزحمه

)ریال(
کاردان

ي
کارشناس

کارشناس 

ارشد
کارشناسیکاردانی دکترا

کارشناسی 

ارشد
ادکتر

مطالعه کتابخانه اي1

2
مطالعه میدانی مقدماتی 

و معتبر سازي ابزار

3
مطالعات میدانی اصلی و 

جمع آوري داده ها

4
تجزیه و تحلیل داده ها و 

اطالعات و آزمون 

5
نتیجه گیري ارائه 

پیشنهاد راهکارها

6
کثیر صحافی تایپ ت

آمادگی براي دفاع 
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(نمودار گانت   Gantt chart (– زمانبندي مراحل اجرایی طرح 

:هزینه مواد و وسایل مصرفی  - 14

ردی

ف
)ریال( جمعقیمت واحدمقدارنام ماده یا کاال

تایپ و تکثیر پرسشنامه ها و پاسخنامه هاي تحقیق 1

ي اجرابرا

تایپ و تکثیر گزارش پایانی طرح

جمع کل هزینه هاي مصرفی   

وسایلی که پس از اجراي طرح در واحد باقی خواهد ماند از جمله (هزینه وسایل و تجهیزات غیر مصرفی -15

)تجهیزات آزمایشگاهی و یا کتاب

)ریال(جمع قیمت واحدمقدارنام ومشخصات کاالردیف

مراحل اجراییردیف

ی
ان

س
 ان

ي
رو

 نی
ت

اع
س

ر 
نف

ار
 ک

ت
رف

ش
پی

د 
ص

ماههادر

12345678910111213

مرور (ايمطالعات کتابخانه1

)ادبیات موضوعی

ماتی و مطالعات میدانی مقد2

معتبرسازي ابزار 

  گیري اندازه

      

مطالعات میدانی اصلی و 3

ها و اطالعات آوري داده جمع

ها و  تجزیه و تحلیل داده4

اطالعات جمع آوري شده و 

  آزمون سؤاالت

      

ارائه ، گیرينتیجه5

و راهکارها      پیشنهادات

تایپ، تکثیر، صحافی و 6

  آمادگی براي دفاع
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1 - - - -

ریال: ................... جمع کل هزینه هاي غیر مصرفی

:هزینه مسافرت ها  -16

ف
دی

مبداء و هدف از سفرر

مقصد

دفعاهزینه سفروسیله نقلیه

ت 

سفر

تعداد 

نفرات

جمع هزینه 

)ریال(

: هزینه هاي متفرقه  -17

)ریال(هزینه نوع سرویس یا خدماتعنوان

امل خدمات ش(خدمات عمومی 

کامپیوتري ، چاپ و تکثیر، خدمات 

کارگري، 

استفاده از اینترنت، خدمات کامپیوتري ، 

چاپ و تکثیر گزارش نهایی، صحافی

شامل سرویس هاي (خدمات تخصصی 

...)آزمایشگاهی ، ترجمه و 

شامل ترجمه متون و استفاده از نرم 

SPSSافزار  براي تحلیل داده ها 

شدهموارد پیش بینی ن

جمع کل هزینه هاي متفرقه

در ارتباط با تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروي انسانی و یا ) اعم از دولتی یا غیر دولتی(آیا از مشارکت سازمان یا مؤسسات دیگر *

نمایند؟ خیر تأمین اعتبار طرح استفاده خواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ جزئیات را مشخص

)مثال(:منابع 

بررسی رابطه جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ، 1373، .برومند نسب ، م.1

  .1و  2، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،  راهنمایی دزفول

راب امتحان دانش بررسی رابطه کمال گرایی والدین و اضط ).1383.(بشارت محمدعلی.2

;بهار و تابستانروانشناسی و علوم تربیتی .آموزان 34(1):.1-19.  

مطالعات تربیتی و . تحلیل اکتشافی رابطه کمال گرایی و شخصیت). 1384(محمدعلی،  بشارت .3

;روانشناسی 6(1):81-96.  

:          جمع کل بوجه طرح
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منبع کنترل ، عزت  ، پژوهشی در مورد بررسی رابطه بین مفاهیم) 1371.( بیابانگرد، اسماعیل.4

  .30نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان ، فصلنامه تعلیم و تربیت ، 

1) Flett, G. L., Hewitt, P. L., Blankstein, K. R., & Koledin, 
S(1991). Dimensions of perfectionism and irrational 
thinking. Journal of Rational-Emotive and Cognitive 
Behavior Therapy: 9(3), 185-201.

2) Hewitt, P., Flett, G., Turnbull-Donovan, W., & Mikail, S. 
(1991). The Multidimensional Perfectionism 
Scale: Reliability, validity, and psychometric properties 
in psychiatric sample. Psychological Assessment: A 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3(3), 
464-468.

3) Santhi Periasamy, Jeffrey S Ashby.(2002). Multidimensional 
Perfectionism and Locus of Control: Adaptive vs. Maladaptive 
Perfectionism .Journal of College Student 
Psychotherapy .Volume: 17 Issue: 2, 75 - 86
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  ارزشیابی پایان نامه یا گزارش تحقیقی بر اساس استانداردهاي مربوطه            :   3فرم شماره 

  : عنوان پایان نامه

  

  

          :                          استاد مشاور:                                 استاد  راهنما:                                       محقق

                                                :سال تحصیلی:                                        رشته تحصیلی 

  ):                                        نام ونام خانوادگی خودتان(دانشجو 

                              
بسیار 

ضعیف

ضعیف متوسط
خوب

ر بسیا

عالی
شرح معیار ارزیابی

موارد و عناصر 

قابل ارزیابی

و به حل یک مسئله نظري یا کاربردي کمک موضوع مورد مطالعه ارزش تحقیق را دارد

)در سطح یک سازمان، یک منطقه، یا کشور(می کند 

ارزشمندي و 

اهمیت موضوع 

و مسئله 

تحقیق

نشده است موضوع پیشنهادي جدید است و قبال انجام

موضوع پیشنهادي جدید نیست، اما رویکرد پژوهشی و نگاه به آن نو است

در طرح موضوع و ارائه آن، پژوهشگر ابتکار و خالقیت به خرج داده است

موضوع تحقیق از دانش نظري قوي برخوردار است

افزاید حاصل مطالعه حاضر به دانش مفید و مورد استفاده می

هدفها، دالیل و ضرورت تحقیق به روشنی و به طور منطقی بیان شده است

دامنه موضوع به اندازه اي که قابل مدیریت و اجرا باشد محدود شده است

مسئله تحقیق به روشنی و در قالب جمالت علمی بیان شده است

ر پیشینه مطرح شده استمسئله تحقیق با توجه به خالء موجود د

پژوهشگر فهم درستی از موضوع و مسئله تحقیق به دست داده است

پیشینه پژوهش یا پیشینه علمی بخش مشخصی از پژوهش را تشکیل داده است

پیشینه 

پژوهش و 

مرور نوشتارها

وشته ها و هدف، دامنه و تصویر کلی از ن(پیشینه پژوهش داراي یک ساختار منطقی 

است) پژوهشهاي مرتبط

منابع مرور (پژوهشگر از فهم نسبتا کاملی در مورد ادبیات مربوطه برخوردار بوده است 

)شده نسبتا جامع بوده و آثار اصلی و نویسندگان معتبر را پوشش داده است

وعی براي از روال تاریخی یا موض(شیوه مرور متون و پژوهشها مناسب و منطقی است 

)معرفی پیشینه استفاده شده است

وهش، منابع جدید مورد بررسی قرار گرفته است در پیشینه پژ

در صورت نیاز به منابع قدیمی، این منابع نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند

از  مرور منابع کم ربط یا سطحی پرهیز شده است

پژوهش ها به صورت (مرور پیشینه با رویکردي تحلیلی و انتقادي صورت گرفته است 

)صرف و سطحی توصیف نشده اند

مرور پیشینه ، موضوعات نظري، روش شناختی و تجربی مورد توجه سایر پژوهشها را 

پوشش داده است

شده اندشکاف ها و نکات مبهم در دانش موجود در حوزه تحقیق شناخته 

نتیجه گیري علمی و استنتاج درست از مرور پیشینه در راستاي موضوع و هدف پایان 

به ، روش هاي مورد استفاده در سایر پژوهش ها، نوع (نامه انجام گرفته است 

ابزارهاي مورد استفاده، یافته هاي عمده، شکافهاي خالی در پژوهش ها، و مواردي از 

)استاین قبیل اشاره کرده 

پیشینه پژوهش یا پیشینه علمی بخش مشخصی از پژوهش را تشکیل داده است
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هدف، دامنه و تصویر کلی از نوشته ها و (پیشینه پژوهش داراي یک ساختار منطقی 

است) پژوهشهاي مرتبط

ع مرور مناب(پژوهشگر از فهم نسبتا کاملی در مورد ادبیات مربوطه برخوردار بوده است 

)شده نسبتا جامع بوده و آثار اصلی و نویسندگان معتبر را پوشش داده است

از روال تاریخی یا موضوعی براي (شیوه مرور متون و پژوهشها مناسب و منطقی است 

)معرفی پیشینه استفاده شده است

وهش، منابع جدید مورد بررسی قرار گرفته است در پیشینه پژ

ر صورت نیاز به منابع قدیمی، این منابع نیز مورد مطالعه قرار گرفته اندد

سئوالها و یا فرضیه ها با مسئله تحقیق همخوانی دارد

سئواالت و 

فرضیه

سئوالها و یا فرضیه ها با هدفهاي تحقیق همخوانی دارد

ینه پژوهش هستندسئوالها و یا فرضیه ها مبتنی بر استنباط از مرور پیش

سئواالت یا فرضیه هاي پژوهش به روشنی تدوین شده است

تمامی متغییرها به شکل درست تعریف و تعیین شده اند

فرضیه ها واضح ، آزمون پذیر، مشخص و معین می باشند

فرضیه ها به صورت منطقی از مبنایی نظري و مفهومی انتزاع شده اند

تمامی متغیرهاي داخلی و خارجی  شناخته شده است

مفاهیم کلیدي موجود در سئوالها یا فرضیه ها بروشنی تشریح شده است

دامنه مفهومی و چگونگی (تعریف هاي نظري و عملیاتی بدرستی انجام گرفته است 

)سنجش آنها در تحقیق حاضر بیان شده است

فرضیه ها با مسئله تحقیق همخوانی داردسئوالها و یا 

روش تحقیق و نوع آن به روشنی بیان شده است

روش و مراحل 

انجام پژوهش

روش تحقیق و روش اجرا با هم همخوانی دارند

طرح تدوین شده براي انجام پژوهش، متناسب با آزمون سئواالت و یا فرضیه هاي 

پژوهشی است

و مراحل انجام پژوهش به طور کامل و باجزئیات توصیف شده است تا خواننده روش 

بخوبی بتواند بفهمد که چه کاري انجام است

روش تحقیق آنگونه است که دیگران نیز می توانند با همین روش تحقیق هاي مشابه 

را انجام دهند

جامعه پژوهش بروشنی توضیح داده شده است

هش و جامعه پژو

شیوه نمونه 

گیري

متناسب باسئواالت پژوهش و تحلیل داده ) گروه نمونه( حجم و ترکیب آزمودنیها

هاست

نمونه ها نماینده واقعی (شیوه نمونه گیري علمی، صحیح و مناسب جامعه حقیق است 

)جامعه تحقیق است

سب سازه هاي مندرج در به طور منا) چه کمی و چه کیفی(روشهاي اندازه گیري 

سئوالها و یا فرضیه را مورد توجه قرار داده است

روش و ابزار 

گردآوري داده ها

تکنیک جمع آوري داده ها مناسب پژوهش است

روایی ابزار گردآوري داده ها بر اساس قواعد علمی گزارش شده است

ن مربوطه مورد سنجش قرار گرفته و قابل پایایی ابزار گردآوري داده ها از طریق آزمو

قبول است

مانند چک لیست و یا (در صورت استفاده از ابزارهاي دیگر براي گردآوري اطالعات 

، آن ابزارها بدرستی تدوین شده اند)مصاحبه

نمونه اي از ابزار گردآوري اطالعات در پیوست پایان نامه ارائه شده است

اي آماري متناسب با هر یک از سئوالها و فرضیه ها بدرستی معرفی شده شده آزمونه روشهاي آماري 
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است و آزمونهاي مورد 

تکنیک هاي تجزیه و تحلیل آماري به اندازه کافی شرح داده شده انداستفاده

محدودیتهاي مرتبط با تحقیق بدرستی بیان شده است

محدودیتهاي 

پژوهش

الت پیش آمده در جریان اجراي پژوهش بیان شده استمشک

محدودیتهاي پژوهش موجب زیر سئوال رفتن کل پژوهش نشده است

به مالحظات اخالقی در پژوهش توجه شده است

نتایج آزمون سئوالها و یا فرضیه ها بترتیب، به طور کامل و بدرستی ارائه شده است

تحلیل داده ها، 

حث، و تفسیرب

داده ها به طور واضح ارائه شده اند

از داده هاي گردآوري شده بخوبی براي پاسخ به سئوالها و فرضیه ها استفاده شده 

است

جدولها، نمودارها و تصاویر ارائه شده مناسب وضروري اند

تفسیر یافته ها به صورت منطقی  و مستدل ارائه شده است

تفسیرها بر پایه داده هاي گردآوري شده، نظریه هاي موجود و در چارچوب هدفهاي 

تحقیق انجام شده است

در تفسیر یافته ها، از قضاوت شخصی خودداري شده است

استدالل و شرح کافی براي ادعاي (از یافته هاي به دست آمده بخوبی دفاع شده است 

است شده) پژوهشی ارائه 

براي پشتیبانی یافته ها استفاده شده است) استنادها(به اندازه کافی از شواهد 

یافته هاي پژوهش یا سایر یافته هاي پژوهشی در همان زمینه مقایسه شده است

ادعا ها از سوي یافته هاي سایر پژوهشها نیز پشتیبانی شده است

ها به اعتبار ادعا ها کمک کرده استاستناد به سایر پژوهش

محدودیتهاي تعمیم پذیري یافته ها مورد توجه قرار گرفته است

ضعفهاي مطالعه ذکر شده است

لحن ارائه مطالب بی طرفانه و صادقانه است

توجیهات حرفه اي یافته ها مورد بحث قرار گرفته است

فاده، تحقیق به هدفهاي خود دست یافته استبا روش مورد است

نتیجه گیري

به محدودیتهاي تعمیم پذیري یافته ها ( محدودیتهاي نتایج تحقیق شناخته شده اند 

)اشاره شده است

پیشنهادهاي الزم براي پژوهشهاي آینده به طور منطقی و مبتنی بر یافته هاي پژوهش 

ارائه شده است

گیري نهایی بروشنی انجام شده است و میان نتایج و سایر عناصر تحقیق  نتیجه

ارتباط و انسجام وجود دارد) نظریه ها، پیشینه تحقیق، داده هاي گردآوري شده(

در نتیجه گیري، به پیامدهاي ضمنی و احتمالی نتایج و پیشنهادها نیز توجه شده است

ارائه شده وجود ندارد تضاد یا نکته مبهمی در نتایج

به طور کلی، یافته ها و نتایج از کیفیت الزم برخوردار است 

یافته ها و نتایج، مطالب نوینی را در مقایسه با سایر پژوهشها ارائه می دهد

یافته ها و نتایج می تواند به حل مسئله و نیز پیشرفت دانش در حوزه کمک کند

پژوهش به تدوین و ساخت نظریه کمک می کند نتایج

صفحه عنوان پایان نامه اطالعات مختصر و روشن در باره پژوهش ارائه داده است

ساختار و شکل 

ارائه گزارش
می باشد) روش تحقیق(عنوان پایان نامه به خوبی بیانگر محتوا و رویکرد پژوهشی 

هدف، جامعه پژوهش، مسئله (به روشنی مطرح شده اند؟  در چکیده تحقیق موارد زیر 
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یا سئوالها و یا فرضیه ها، متغیرهاي تحقیق، شیوه نمونه گیري، ابزارهاي گردآوري 

)اطالعات،  روش آماري تحلیل داده ها، و نتایج عمده تحقیق

استصفحه عنوان پایان نامه اطالعات مختصر و روشن در باره پژوهش ارائه داده 

می باشد) روش تحقیق(عنوان پایان نامه به خوبی بیانگر محتوا و رویکرد پژوهشی 

هدف، جامعه پژوهش، مسئله (در چکیده تحقیق موارد زیر به روشنی مطرح شده اند؟ 

یا سئوالها و یا فرضیه ها، متغیرهاي تحقیق، شیوه نمونه گیري، ابزارهاي گردآوري 

)ماري تحلیل داده ها، و نتایج عمده تحقیقاطالعات،  روش آ

نما تهیه شده است-چکیده به روش استاندارد و به شکل تمام

اهمیت، مسئله، جامعه، روش تحقیق، ابزار گردآوري داده ها، یافته و نتایج عمده 

تحقیق در چکیده ارائه شده است

ده استکلیدواژه هاي مناسب براي چکیده انتخاب ش

فهرست مندرجات پایان نامه به صورت مفصل در ابتدا ارائه شده است

فصل بندي محتوا به صورت منطقی و منسجم انجام شده است

ساختار پایان نامه و فصل بندي مربوطه آن را به راحتی قابل خواندن کرده است

ر شده استانسجام میان بخشهاي مختلف هر فصل برقرا

انسجام میان فصلها در کل پایان نامه برقرار شده است

یکدستی در نحوه ارائه و شکل هر فصل رعایت شده است

جداول و نمودارها به راحتی قابل فهم است و یه درك خواننده از یافته ها کمک می کند

یت شده استیکدستی در شکل ارائه جدولها و نمودارها رعا

فهرست جدولها و نمودارها در ابتداي پایان نامه اراده شده است

، اشاره ها و ارجاعهاي الزم به آنها در متن انجام شده )ها(در صورت وجود پیوست 

است

مطالب به شکل روان و قابل فهم نوشته شده است

آئین نگارش

نده خودداري شده استاز ذکر مطالب بی ربط و پراک

آئین نگارش از نظر جمله نویسی و انسجام میان جمله ها، پاراگرافها، و انسجام میان 

پاراگرافها رعایت شده است

معادل انگلیسی مفاهیم عمده و نام نویسندگان خارجی به صورت پانویس ارائه شده 

است

و در سرتاسر متن یکدست استمورد استفاده خوانا ) فونت(نوع حروف 

از نشانه ها و عالئم نقطه گذاري بدرستی استفاده شده است

صفحات متن به طور کامل و یکپارچه شماره گذاري شده است

همه منابع (منابع و مآخذ استفاده شده در انتها به طور دقیق و کامل ارائه شده است 

)، در انتها آورده شده استذکر شده در متن پایان نامه
منابع مورد 

استفاده و شیوه 

استناد دهی
اطالعات کتابشناختی (شیوه استناد دهی از یک استاندارد مشخص پیروي کرده است 

)منابع به طور کامل و با استفاده از یک شیوه نامه استاندارد ارائه شده است

ها اشاره شده در انتها ارائه شده استپیوستهایی که در متن پایان نامه به آن

پیوستها مورد نیاز هستند و بدون دلیل افزوده نشده اندپیوستها

هر یک از پیوستها داراي شماره و عنوانی گویا می باشد

پایان نامه در وضع فعلی قابل قبول است و به حداقل اصالحات نیاز دارد

ه به تغییرات و اصالحات نسبتا اساسی نیاز داردپایان نامنظر کلی

پایان نامه در وضع فعلی قابل دفاع نیست
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