بسمه تعالي
فرم داوری تاليـــف کتاب

شماره :
تاريخ :
پيوست :

استاد محترم
عضو محترم هیات علمی دانشگاه
کتاب پيوست با عنوان

توسط يكي از مولفان محترم به رشته تحرير در آمده و دانشگاه عدالت ،در صورت مناسب بودن اثر ،اقدام به چاپ و انتشار آن خواهد
نمود .مستدعي است با بررسي اثر پيوست و پاسخ گويي به پرسش هاي مطروحه در اين پرسشنامه ،ما را در اين راستا رهنمون سازيد .
پيشاپيش از زحمات شما سپاسگزاري ميگردد.
باسپاس و احترام
اداره کل پژوهش

بخش اول :ارزيابي نوع نوشتار
 1ميزان عدم همپوشاني (محتوايي) با کتابهاي موجود به زبان فارسي چگونه است؟

عالي/

خوب/

متوسط/

ضعيف/

نظري
ندارم











نام کتاب(هاي) مشابه و ناشر ...................................................................................................
 2ميزان عدم همپوشاني (محتوايي) با کتابهاي موجود به زبانهاي غيرفارسي چگونه است؟











نام کتاب(هاي) مشابه و ناشر ...........................................................
 3ارزيابي از ميزان نوآوري در تحليلهاي ارائه شده چگونه است؟











 4نوآوري در فصلبندي کتاب در مقايسه با کتابهاي مشابه چه ميزان است؟











 5خالقيت و نو آوري در نوشتار علمي کتاب با کتابهاي مشابه چه ميزان است؟











 6ميزان مباحث جديد بيان شده در کتاب در مقايسه با ساير کتابهاي مشابه چگونه
است؟











 7ميزان نقد و بررسي نوشتارهاي موجود در کتاب چگونه است؟
 8مطالب کتاب تا چه حد متناسب با سرفصل دروس و مورد نياز دانشجويان مي باشد؟
نام رشته..........................
مقطع.........................
 9قدرت استدالل را در پروراندن مطالب با توجه به هدف از نگارش کتاب چگونه ارزيابي
مي کنيد؟
 11ميزان استفاده از تمام منابع علمي ارائه شده در کتاب به صورت مناسب و به جا
راچگونه ارزيابي مينماييد؟
 11باتوجه به منابع فارسي موجود در کشور ،ضرورت چاپ اثر را چگونه ارزيابي ميکنيد؟



















































 12مطالب کتاب تا چه حد متناسب با سرفصل دروس و مورد نياز دانشجويان ميباشد ؟











 13ميزان نياز دانشجويان به اين اثر را به عنوان منبع درسي چگونه ارزيابي ميکنيد ؟











عالي/

خوب/

متوسط/

ضعيف/

نظري
ندارم

 14محتواي علمي و نوآوري آن را چگونه ارزيابي مي نماييد؟











 15به روز بودن مطالب کتاب و منابع مورد استفاده را چگونه ارزيابي مي نماييد؟
 16پيوستگي مطالب را چگونه ارزيابي مي نماييد؟





















 17مطابقت عنوان با محتوا (سرفصلها) را چگونه ارزيابي مي نماييد؟











بخش دوم :ارزيابي محتواي علمي
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فرم داوري تاليف کتاب

نظری

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

 18ميزان هماهنگي و تناسب عناوين فصلهاي کتاب با محتواي مطالب را چگونه ارزيابي
مي نماييد؟
 19رعايت امانتداري در استفاده از منابع را چگونه ارزيابي مينماييد؟





















 21جمعبندي کلي از محتواي علمي کتاب را بيان نماييد؟











ندارم

بخش سوم ارزيابي نگارش محتوا
 21شيوايي و رواني جهت درك متن را چگونه ارزيابي ميکنيد؟











 22ميزان کيفيت و به کارگيري روشهاي تصويري مانند جدول ،نمودار و عكس در کتاب
چگونه است؟
 23نوشتار به ويراستاري علمي نيازمند است؟





















 24نوشتار به ويراستاري ادبي و نگارشي نيازمند است؟











 25جمع بندي کلي از نگارش کتاب را بيان نماييد؟











ارزيابي نهايي کتاب
 -1نوع اثر چگونه است ؟
تصنيف
درسي

تاليف
مرجع/کمك درسي

تصحيح انتقادي

تدوين و گردآوري
عمومي

 -2نتيجه نهايي در رابطه با پذيرش و چاپ کتاب
پذيرش بدون بازنگري



پذيرش با بازنگري جزيي



پذيرش با بازنگري اساسي



عدم پذيرش



توضيحهاي ضروري:

مشخصات داور:
نام و نام خانوادگي :
آدرس ......................................
شماره تلفن .............................

شماره حساب ..............................

سمت و مرتبه علمي :
شعبه .............................................
کد شعبه.................................................... :
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فرم داوري تاليف کتاب
عالی

خوب

متوسط

ضعیف

نظری
ندارم

نام بانك ..............................................:
تاريخ ............................ :

امضاء:

