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عنوان پژوهش. (امتیاز20)1

روشن. (امتیاز5)مختصردرک و ، رسا، قابل 1

معرف . (امتیاز5)قابل پژوهش با اقدام پژوهیای مسئله2

متناسب با . (امتیاز5)ای پژوهشگرحرفهو مسائل ها ارزش3

بیانگر . (امتیاز5)تغییر از وضعیت نامطلوب به مطلوب 4



مقدمه . (امتیاز75)(بیان مسئله، اهداف، سئواالت و دغدغه پژوهشگر)2

توصیف . (امتیاز10)( موقعیت مسئله دار موجود)زمینه اقدام پژوهی 1

تشریح روشن مسئله . (امتیاز10)پژوهش2

بیان . (امتیاز10)پژوهیواضح اهداف اقدام 3

تشریح . (امتیاز15)(مشکل/ مسئله)اصلی های دغدغهروشن و دقیق 4

نحوه . (امتیاز5)(بیان تجارب)پی بردن به وجود دغدغه 5

قابل پژوهش نمودن دغدغه. (امتیاز10)6

توضیح . (امتیاز10)روشن سئوال اصلی تحقیق 7

تعریف . (امتیاز5)اصطالحات مفاهیم و 8



بررسی پیشینه . (امتیاز20)3

جمع . (امتیاز10)آوری و ارائه اطالعات مفید مرتبط با موضوع 1

نقد و بررسی مناسب از اطالعات جمع آوری شده . (امتیاز10)2



جمع آوری شواهد اولیه . (امتیاز35)(وضعیت نامطلوب)4

توضیح . (امتیاز5)روشن فرآیند جمع آوری داده ها 1

جمع آوری اطالعات الزم و کافی . (امتیاز10)2

تطابق اطالعات جمع آوری شده با مشکل اصلی . (امتیاز5)3

ارائه شواهدی که حاکی از مشکل واقعی است . (امتیاز15)4



تحلیل و تفسیر داده های اولیه . (امتیاز30)(وضعیت نامطلوب)5

مبنای . (امتیاز5)( مورد تأیید همکاران و گروه نقاد)ها دادهمنطقی و موثق تفسیر 1

تفکیک مطالب ضد و نقیض و کم اثر با مشارکت همکاران . (امتیاز5)2

بکارگیری روش تحلیل کمی یا کیفی مناسب برای تحلیل داده ها . (امتیاز10)3

توضیح روشن تحلیل و تفسیر داده ها. (امتیاز10)4



راه حل ها و اقدامات . (امتیاز80)( انتخاب، اجرا، ارزیابی، تعدیل و اعتبار)6

تناسب . 10)ها دادهمنطقی و مورد تأیید همکاران با تحلیل و تفسیر های حلراه 1
(امتیاز

توضیح راه حل ها و اقدامات انتخابی و جزئیات آنها. (امتیاز5)2

انطباق راه حل ها و اقدامات انتخابی با مسئله و مشکل موجود. (امتیاز10)3

پشتیبانی راه حل ها و اقدامات انتخابی از یافته ها . (امتیاز5)4

انتخاب راه حل ها و اقدامات با مشورت همکاران و صاحب نظران. (امتیاز5)5

قابل اجرا بودن راه حل ها و اقدامات انتخابی . (امتیاز5)6

پیاده سازی راه حل ها و اقدامات با برنامه ریزی قبلی . (امتیاز10)7

ارزیابی فرایندی و مداوم راه حل ها و اقدامات از طریق سئواالت انتقادی، نتایج. و 8
(امتیاز10)بازخورد

اصالح . (امتیاز10)راه حل ها و اقدامات پس از دریافت بازخورد( تغییر و تعدیل)9
اعتباریابی راه حل ها و اقدامات در مراحل مختلف از طریق گروه نقاد و صاحب . 01

(امتیاز10)نظران



جمع آوری شواهد ثانویه . (امتیاز50)( بهبود/ وضعیت مطلوب)7

ارائه . 15)فیبهبود یا ارائه شواهد کمی و کی/ شواهد کمی و کیفی برای اثبات ادعای مطلوب1

(امتیاز

کفایت شواهد ارائه شده برای پذیرش ادعای مطلوب. (امتیاز5)بهبود / 2

جمع آوری مبتنی بر اطالعات نظام مند و به روش منطقی شواهد. (امتیاز5)3

مقایسه شواهد اولیه با . (امتیاز10)به گونه ای متناظر شواهد ثانویه 4

ارائه نتیجه گیری روشنی برای روند پژوهش . ه با توجه ب...( اتمام کار، ادامه، تعدیل، و )5

(امتیاز15)شواهد ثانویه 



اعتبار و مشروعیت اقدام پژوهی . (امتیاز30)8

تشکیل . (امتیاز10)در همه مراحل ( همکاران و مشاوران و ناظر بیرونی)گروه نقاد 1

استفاده از نظرات گروه نقاد و توضیح آن در گزارش نهایی . (امتیاز5)2

توصیف فرایند معتبرسازی یافته. (امتیاز10)ها و نتایج بدست آمده3

رعایت مالحظات اخالقی در تمام مراحل پژوهش. (امتیاز5)4



گزارش اقدام پژوهی . (امتیاز60)9

سرفصل . ها و عناوین اصلی و فرعی گزارش مطابق مراحل منطقی اقدام1
(امتیاز10)پژوهی است

خواننده به راحتی موضوعات و مباحث اصلی را پیدا می کند. (امتیاز5)2

گزارش غلط امالئی ندارد. (امتیاز5)3

از عالئم نگارشی بجا و مناسب استفاده شده . (امتیاز5)است4

چکیده . (امتیاز5)مناسب در ابتدای گزارش دارد 5

برای . (امتیاز5)مطالعات بعدی پیشنهادهای مناسبی دارد 6

به . (امتیاز5)شیوه صحیح منابع را فهرست کرده است 7

مدارک . (امتیاز10)استو مستندات پژوهش را به شکل مناسب ارائه داده 8

گزارش . از قابلیت طرح به عنوان سند مفید آموزشی در حوزه مورد 9
(امتیاز10)تحقیق برخوردار است 



یازبه ترتیب امتلیست ارزیابیهای چکویژگی
ًداردامتیاز400شامل نه قسمت هست که جمعا
راه . (امتیاز80)( انتخاب، اجرا، ارزیابی، تعدیل و اعتبار)حل ها و اقدامات 1
مقدمه . (امتیاز75)(بیان مسئله، اهداف، سئواالت و دغدغه پژوهشگر)2
گزارش اقدام پژوهی . (امتیاز60)3
جمع آوری شواهد ثانویه . (امتیاز50)( بهبود/ وضعیت مطلوب)4
جمع . (امتیاز35)(وضعیت نامطلوب)آوری شواهد اولیه 5
تحلیل و تفسیر داده های اولیه . (امتیاز30)(وضعیت نامطلوب)6
اعتبار . (امتیاز30)و مشروعیت اقدام پژوهی 7
عنوان پژوهش . (امتیاز20)8
بررسی پیشینه . (امتیاز20)9


