
  پژوهیاقدام طرحجدول ارزشیابی 
  :             رحطکد 

   پژوهی:عنوان اقدام
  

  امتیاز  شاخص ارزشیابی  محور ارزشیابی  ردیف
  امتیاز کل  ضریب  )5تا  1(

1  
  موضوع و عنوان

  پژوهیاقدام

    4    پژوهی قابل مطالعه و بررسی است از طریق اقدامموضوع 
    3    پژوه مرتبط استاقداماي و شغلی موضوع با مسائل حرفه  2
    3    دهنده تغییر استگویی، و نشانعنوان روشن و فاقد کلی  3
توصیف وضع   4

موجود و 
  تشخیص مسئله

    2    وضعیت موجود به وضوح و به صورت مناسب توصیف شده است
    3    نحوه شناسایی مسئله به روشنی بیان شده است  5
    2    گرفته استپیامدهاي مسئله مورد بحث قرار   6
  گردآوري  7

و  1شواهد  
  تحلیل 

    2    روش گردآوري داده ها  معتبر و مناسب است
    2    ها استفاده شده است مناسب براي تحلیل داده هاياز روش  8
    3    ها، مسئله به روشنی تبیین شده است بر اساس تحلیل داده  9
10  

  انتخاب 
هاي راه حل

  جدید

    3    مسئله، به درستی شناسایی شده اندعوامل موثر در ایجاد 
    3    هستند اطالعات کافیهاي پیشنهادي مبتنی بر  حلراه  11
    2    از مشارکت همکاران استفاده شده است   12
    3    قابل اجرا و خالقانه هستندمرتبط با موضوع،  ها حلراه  13
   هالحاجراي راه  14

و ارزیابی حین 
  اجرا

    2    برنامه ریزي و جزئیات مورد نظر اجرا شده اندها با راه حل
    3    نظارت کافی همراه بوده است با ها حلاجراي راه  15
    3    (در صورت لزوم) صورت گرفته استهاو اصالح آنها حلراه ارزیابی  16
17  

  گردآوري
و  2شواهد  

  ارزیابی اجرا

    2    هاي حاصل از اجرا به خوبی ثبت و تحلیل شده اندداده
    2    ، قابل مقایسه است1با شواهد  2شواهد  اطالعات  18
    3    کندشواهد ارائه شده براي پذیرش تغییر و بهبود، کفایت می  19
    4    اندشده نتایج حاصل اعتباربخشی  20
21  

  تدوین گزارش
  اقدام پژوهی

    2    شده استنوشته مناسبی نحو چکیده به 
    4    تدوین گزارش رعایت شده استقالب و نحوه نگارش در   22
    3    فهرست منابع و ارجاع به آنها، به درستی تنظیم شده است  23
    جمع امتیاز      

  
  امتیاز کسب شده:               امضاء:        تاریخ داوري:                                            نام و نام خانوادگی داور:

 : پژوهی و توصیه هاي داورنکات قوت و ضعف اقدام 


