
  باسمه تعالی

  معاونت توسعه مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
  مالی -اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري لیست ارزیابی چکیده مقاله چک

  :عنوان مقاله
    مروري       پژوهشی : نوع مقاله

  :نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول
  :کار نویسنده مسئولمحل 

یف
رد

  

  سئوال مورد ارزیابی  
  نتایج ارزیابی

  بلی
  )کاملبطور (

  بلی
تا (

  )حدودي
  خیر
  

ها، سابقه و هدف، روش کار، یافته(برابر با ساختار پیشنهادي دبیرخانه همایشآیا عناوین ساختار چکیده   1
  ؟نوشته شده است)  هاي کلیديگیري، واژهنتیجه

      

فقط با یک )  هاي کلیديگیري، واژهها، نتیجهسابقه و هدف، روش کار، یافته(چکیده  قسمتهر آیا   2
  ؟پاراگراف نوشته شده است

      

3  

وان
عن

  

        ، با کلمات آشنا، شفاف و جذاب نوشته شده است؟حداقـل کلمـات عنوان مقاله باآیا 
        ؟باشدمیمقاله  اینمحتواي  عنوان مقاله بطور کافی بیانگرآیا   4
        ه است؟دش محل و سال آوردهاست، آیا در عنوان اپیدمیولوژي  اگر مطالعه از نوع   5
6  

هه
ند

ویس
ن

  

        در صورتیکه نویسنده مقاله بیش از یک نفر است،آیا نویسنده مسئول مقاله مشخص شده است؟
        آیا وابستگی نویسنده یا نویسندگان بطور صحیح نوشته شده است؟  7
8  

دمه
مق

  

        سطر رعایت شده است؟ 5/3آیا حجم مقدمه در حدود 
        دیگر هستند؟ان همبآیا جمالت مقدمه بطور منطقی وابسته و پشتب  9

        نوشته شده است؟ حآیا هدف مطالعه به وضو  10
11  

کار
ش 

رو
  

        آیا نوع مطالعه نوشته شده است؟
        گیري بیان شده است؟ روش نمونه و آیا جامعه و نمونه پژوهش  12
        توضیح داده شده است؟ هاآوري دادهآیا در مورد ابزار جمع  13
        شرح داده شده است؟ هاافزار مورد استفاده و شیوه استخراج، توصیف یا تحلیل دادهآیا نرم  14
        بیان شده است؟)  P Value(داري آیا در صورتی که مطالعه تحلیلی است، سطح معنی  15
16  

فته
یا

  ها
اول توصیف متغیرهاي مستقل، بعد توصیف متغیرهاي وابسته و بعد ذکر (ها آیا اصول نگارش یافته

  رعایت شده است؟) یافته هاي تحلیلی
      

} )درصد 71(نفر  247{ها، اول ذکر اعداد صحیح و بعد ذکر درصد آن آیا در بیان عددي یافته  17
  رعایت شده است؟

      

        در بیان میانگین، انحراف معیار هم نوشته شده است؟آیا   18
        نوشته شده است؟ P Valueدر صورت تحلیلی بودن مقاله، آیا مقدار دقیق   19
        ها و در چارچوب آن نوشته شده است؟گیري با توجه به یافتهآیا نتیجه  20
        مطرح گردیده است؟ هاگیري پیشنهادي متناسب با یافتهآیا در انتهاي نتیجه  21
        کلیدي، متناسب با عنوان و محتواي مقاله نوشته شده است؟ واژه 3 -5آیا   22

   :تار تعیین شده، روایی و شیوایی نگارش، تازگی موضوع مقاله و میزان اهمیت آن در حل مشکل یا ارتقاء خدمات سالمتخبا توجه به رعایت سا ارزیابی کلی از مقاله
          باشد سطح عالی یا خوب تدوین شده و قابل ارائه به شکل سخنرانی می مقاله در -1
       باشد تدوین شده و قابل چاپ در کتابچه خالصه مقاالت می طمقاله تقریبا در سطح متوس -2
  چاپ در کتابچه خالصه مقاالت را ندارد  شرایطمقاله در سطح ضعیف تدوین شده و  -3

 : امضاء                                :         تاریخ داوري                       :                            نام و نام خانوادگی داور علمی


