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 تحصیالت عالی وزارت

 و اعتباردهیکیفیت  ارتقایریاست 

 از نشرات علمیپرسشنامه ارزیابی 

Academic Publishing Evaluation Questionnaire         

 

 /     /       :  تاریخ     (                  )       نوبت ارزیابی(        )                                   اسم نهاد تحصیلی        

 
 ست. اشده  ترتیب مانند کتاب، مجله علمی وسایر آثار مطبوع این پرسشنامه جهت بهبود کیفیت نشرات علمی نهاد تحصیلی شما

 با صداقت و حوصله مندی ګزینه های مورد نظر را نشانی بفرمایید. لطفا  
 

 .: این پرسشنامه توسط استاد خانه پری میگرددنوت 

 : سایر نظریات 

 

 

 

 

 

 

 

نشراتی نهاد تحصیلی طی مراحل آیا روند : ۸

 ؟شما شفاف است

 الف: بلی 

 خیرن : ب
 

دارای رهنمود و آیا روند نشراتی شما : ۹

 ؟های خاص و معیاری استطرزالعمل 

  بلی: الف

 خیرن : ب
 

ما نهاد تحصیلی ش تحقیقی -مجالت علمی :۱۰

 ؟ منظم اقبال چاپ می یابد

 بلی :  الف

  خیرنب: 
 

نهاد تحصیلی  تحقیقی -مجالت علمیآیا : ۱۱

 ؟  شما به سایر ارگان های ذیربط توزیع می گردد

 بلیالف: 

  خیرنب: 
 

گان با آثار شما مسووالنه : آیا تقریظ دهند۱۲

 ؟نمایندبرخورد می 

 الف: بلی

 خیرب: ن
 

آیا برای نگارش آثار علمی و تحقیقی به  : ۱۳

 ارتقای ظرفیت نیاز دارید؟

 الف: بلی

 خیرب: ن
 

شما در ارتباط به  تحصیلی آیا در نهاد. ۱۴

نگارش آثار تحقیقی به منظور ارتقای ظرفیت 

های علمی ورکشاپ، سمینار و یا دیگر برنامه

 ؟یافته استتدویر 

 الف: بلی 

 ب: نخیر

 

تا کنون چند اثر علمی شما اقبال چاپ  :۱

 ؟یافته است
 

آیا نهاد تحصیلی شما دارای مطبعه  :۲

 ؟است مناسب

 بلی الف:

 خیرن :پ
 

آیا از کیفیت چاپ و کاغذ آثار مطبوع  :۳

 ؟تان راضی هستید

 بلیالف : 

 یاندازهتا ب : 

 خیرنپ : 
 

از آثار مطبوع شما در روند تدریس آیا  :۴

 ؟استفاده به عمل می آید

 بلیالف: 

 یاندازهتا ب: 

 خیرن: پ
 

آیا حق الزحمه آثار نشر شده تان : ۵

 ؟پرداخته شده است

 بلی: الف 

 خیرن :ب 
 

آیا نهاد تحصیلی تان از چاپ آثار علمی : ۶

 ؟تان حمایت می نماید

                          بلی: الف

 تا اندازه ای: ب

  خیرن :پ
 

منظم  مصارف: آیا نهاد تحصیلی شما ۷

 ساالنه برای نشرات دارد؟

 الف: بلی 

 ب:  نخیر

 پ: اطالع ندارم

 

 


