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 یید؟ج بفرماخود در هر گویه، امتیاز  قابل کسب اثر در آن بند را نیز درداور محترم خواهشمند است پس از تکمیل نظر داوری 

 کتاب:عنوان 
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. به فارسی: 

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. به انگلیسی: 

                                                                                       . بررسي صوری:1

                    (1) حداكثر امتیاز چگونه می باشد؟ الف( ساختار كتاب از نظر تعداد فصول و صفحات 

                    

 امتیاز مکتسبه: ......... 

               (1) حداكثر امتیاز چگونه می باشد؟  ب( جامعیت مطالب از فهرست تا منابع 
                    

  امتیاز مکتسبه: ........              

 بررسي ادبي:. 2

   (1) حداكثر امتیاز را چگونه ارزيابی می نمايید؟ الف( شیوايی نثر فارسی 
                    

  امتیاز مکتسبه: ........                

   (1) حداكثر امتیاز چگونه می باشد؟  ب( رعايت قواعد زبان و حسن نگارش    
                    

  امتیاز مکتسبه: ......... 

    (1) حداكثر امتیاز چگونه می باشد؟  هاي معادل تخصصی مناسبج( استفاده از واژه    
                    

  امتیاز مکتسبه: ........                

 . بررسي علمي:3 
    (1) حداكثر امتیاز نه می باشد؟ چگو الف( محتواي كتاب از نظر استفاده از پژوهش و ابتکار 

                    

  امتیاز مکتسبه: ........                

                   (1) حداكثر امتیاز  را چگونه ارزيابی می نمايید؟ ب( نظم علمی و منطقی در كل متن   

                    

  امتیاز مکتسبه: ........                

   (   1) حداكثر امتیاز چگونه می باشد؟  ( جامعیت متن نسبت به عنوان كتابج 
                    

  امتیاز مکتسبه: ........                

    (1) حداكثر امتیاز چگونه می باشد؟  (د( وضعیت منابع )اعتبار، به روز بودن، كفايت        

                    

  امتیاز مکتسبه: ........                

  (1) حداكثر امتیاز چگونه می باشد؟  هـ( میزان استفاده از شکل، جدول و نمودار   
                    

  امتیاز مکتسبه: ........                

 

 . کاربرد کتاب:4
                           0.25     0.50    0.75         1 

 دكتري     كارشناسی ارشد       كارشناسی        عموم                            چه مقطعی مناسب است؟ الف( كتاب براي 

                                                                                                        

 و ترجمه تأليفرم داوری كتاب ف
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                                                                                               0.25                   0.50                 1 

 منبع درسی          كمک درسی         ارتقاء دانش عمومی                  تواند مورد استفاده قرار گیرد؟ب( كتاب به چه شکل می 

                                                                                               

 . سایر سؤاالت:5 

                (0.5) حداكثر امتیاز ؟دانیدالف( چاپ اين كتاب را چقدر ضروري می 

 
  امتیاز مکتسبه: ........                

   0.25    0.5                   انتشارات دانشگاهی را دارد؟ ( آيا كتاب ارزش چاپ شدن درب
 خیر          بله                                

                                                                                            

 رصد برآورد شده ........ددرصد(    100میزان مشاركت دانشگاه در فرايند چاپ اين اثر را تا چه میزان برآورد می نمايید؟ ) حداكثر  (ج
                   

                                                                                                                                           0.5    0.25             0  

 خیر                  نمی دانم    بله            دارد؟           ( آيا مشابه اين كتاب به فارسی وجودج 

                                                                                                
                      .........اگر بلی، لطفاً نام ببريد: ......................................        

             (1) حداكثر امتیاز دارد؟نويرايش )علمی ـ ادبی( نیاز  كامل است و بهتا چه حد  به لحاظ نگارشی د( كتاب    

                 
                به: ........امتیاز مکتس                

       (0.5) حداكثر امتیاز  نمائید؟ارزيابی می پیش بینی و يا هـ( وضعیت بازار فروش كتاب را چگونه 

  
  امتیاز مکتسبه: ........                

 
 

 .دانید، مرقوم فرمائیدها و الزاماتی را كه براي اصالح و يا چاپ كتاب ضروري میلطفاً توصیه
.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

  ................................... امتیاز جمع                                

 داورمشخصات 

  .....................................................ی لکترونیکاپست    .............................مرتبه علمی ..................................... خانوادگی نام و نام

  مضا:ا                       ..........: اريخت                  ...........محل خدمت: ..............   .........................................تلفن تماس 


