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 عنوان
 
 

 :ضعف نقاط
انگلیسی به یا «زندگی به امید» واژه از Life Expectancy  واژه یک واژه این که شده استفاده 

 از یکی و دارد ماندن زنده انتظار فرد هر که است سالهایی تعداد منظور که است اپیدمیولوژیک
 Hope یا Hopeness و امید یا امیدواری واژه از بود بهتر .دنیاست در سالمت های شاخص
 .شد می استفاده

فاصله یک گذاشتن مانند ویرایشی نظر از ( Space) و است نشده رعایت ویرگول یا نقطه از بعد 
 .دارد وجود نیز ناقص و اضافی کلمات امالیی، های غلط



   چکیده

است نشده ویرایش و است نادرست جمله ابتدای در نوشتاری نظر از گیری نتیجه قسمت در. 

 

ندارد همخوانی فارسی چکیده با جمالت بعضی در انگلیسی چکیده. 

 

نسخه چکیده، از روش، قسمت در SPSS ذکر شده پذیرفته داری معنی درجه و آماری های آزمون نوع و 
 .است نشده

 



 مقدمه

 بررسی پیامدهای روانی  »و از طرفی هدف . ذکر می شد« تعیین» باید « بررسی»از پژوهش به جای واژه هدف
 که در آخر مقدمه ذکر شده با عنوان همخوانی ندارد « عمل جراحی ماستکتومی

 

 موجود در رابطه با مسئله مورد پژوهش با این مطالعات  شکاف ,مقدمه، مطالعات مختلفی ذکر شده است در
 .نیستمشخص 



 سنی افراد و یا طول مدت بیماری که ذکر شده است از یافته های پژوهش است که نباید در این  میانگین
 .قسمت می آمد

 

 مثال آیا ماستکتومی یک طرفه یا دو . معیارهای ورود و خروج از مطالعه در قسمت روش ذکر می شدبایستی
 .که ذکر نشده است... طرفه بوده یا چه مدت بعد از ماستکتومی و 

 

 هیچ مقدمه ای شروع به معرفی ابزارهای پژوهش شده است که بهتر بود در مقدمه، تیتر وخالصه  بدون
 .مختصری ابتدا ذکر می شد

 

 درمانی توسط چه کسی و با چه فاصله زمانی برای گروه مداخله انجام شده است که در روش ذکر  جلسات
 .نشده است

 

 روش



 یافته ها

 

 مقدمه ای از ذکر یافته های توصیفی به فرضیات پرداخته شده است و ابتدا از ، بدون قسمت یافته ها در
 .نیامده است 3شروع می شد یا توضیحی در مورد جدول  1شروع شده است که باید از جدول  2توضیح جدول 

 

 قسمت یافته ها روال منطقی به صورت ذکر فرضیه ها و نتایج برای تأیید یا رد فرضیه ها به صورت صحیح  در
 .باشدتحلیل نتایج بهتر بود بر رد یا تأیید فرضیه ها . بیان نشده است

 



 بحث

 

سپس و بحث قسمت ابتدا بود بهتر متن در «بحث و گیری نتیجه » عنوان جای به 
 .گردید می بیان بحث از پس گیری نتیجه

یا همخوانی دالیل یعنی است نشده تبیین آمده دست به نتایج بحث، قسمت در 
 .است نشده ذکر ها پژوهش دیگر با پژوهش این نتایج ناهمخوانی

که است سوال یا گویه 162 پژوهش این در استفاده مورد پرسشنامه 4 سواالت تعداد 
 چگونگی مورد در که دهد می کاهش جلسه یک در را پژوهش واحد پاسخگویی دقت

 .است نشده بیان مطلبی آنها تکمیل

 



 رفرنس

 :نکات مثبت

 .استبه تعداد مجاز استفاده شده 

 .استاکثرا از منابع جدید استفاده شده 



 نقاط قوت مقاله

1- طرح مداخله ای و نیمه تجربی استیک. 

2- گروه هدف گروه نسبتا مناسب جهت مداخالت روانشناختی هستند. 

3-از روش آماری و تجزیه وتحلیل قوی استفاده شده است. 

4-منابع اکثرا جدید می باشند. 

5- آموزشی می باشد مداخله استفاده شده از مداخالت نوین. 

 



 با سپاس از توجه شما


