فرم ارزشیابی جلسات ژورنال کالب
ارائه دهنده:
تاریخ ارائه:
استاد داور:
عنوان مقاله:
نتیجه داوری

 = 5 بسیار خوب

 =4 خوب

 =3 متوسط

 =2 ضعیف

مساله

 )5مطالب به شیوه منطقی ،منسجم و با توالی منظم ارائه گردید
 )6روش مطالعه به شیوه دقیق و با ذکر جزییات کافی بیان گردید
 )7روش تحقیق و نوع مداخله به طور نقادانه تحلیل شد
مقاله

روش

 )8مطالب مرتبط با جامعه آماری ،نمونه آماری و شیوه نمونه گیری به طور نقادانه بیان شد
 )9ابزار پژوهش به شیوه نقادانه و شفاف بیان شد
 )11نتایج تحلیل آماری تحقیق به طور دقیق بیان و نقد شد

یافته ها

 )11نتایج تحقیق به طور دقیق و کامل بیان شد
 )12نتایج تحقیق مورد نقد صحیح قرار گرفت

نتیجه گیری

 )13بحث و نتیجه گیری محقق اصلی تحقیق به طور شفاف بیان شد
 )14بحث و نتیجه گیری محقق مورد نقد و تحلیل صحیح قرار گرفت
 )15محدودیت های تحقیق و نقاط قوت و ضعف مقاله به خوبی بیان شد

شیوه

ارائه

 )16ارائه دهنده در بیان مطالب مقاله مسلط بود
 )17شیوه ارائه مطالب مناسب بود (لحن کالم ،تون صدا ،عدم سردی و یکنواختی کالم و )...
 )18اسالیدها به خوبی طراحی شده بود (فونت ،خوانایی ،شلوغ نبودن ،اصول مالتی مدیا و )...

اسالید

 )19اشکاالت امالیی و انشایی در متن وجود نداشت
 )21عنوان هر اسالید از متن جدا شده و با توالی منظم ارائه شد

وسایل

 )21از وسایل کمک آموزشی به خوبی استفاده شده بود
 )22در استفاده از کالس مجازی و وبینار برای ارائه مطلب مسلط بود (توزیع فایل ،صدا و )...

مخاطب

 )23به سواالت شرکت کنندگان به خوبی پاسخ داده شد
 )24عالوه بر افراد حاضر در جلسه به شرکت کنندگان مجازی نیز توجه نشان می داد

زمان

 )25ژورنال کالب بدون تاخیر و در زمان مناسب آغاز شد
 )26زمان بندی ارائه به خوبی رعایت شد (کمتر از  31دقیقه)

بسیار خوب

 )4اطالعات مورد نیاز برای فهم مقدمه و پیشینه مقاله به اندازه کافی بیان شد

خوب

 )3بیان مساله اصلی و مقدمه به طور شفاف بیان گردید

متوسط

 )2عنوان و اهداف مقاله به طور شفاف بیان شد

ضعیف

 )1عنوان مقاله انتخابی جالب و دارای اطالعات با ارزشی بود

بسیار ضعیف

شاخص ها

 =1 بسیار ضعیف
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