بسمه تعالي

پرسشنامه ارزيابي كتب تصنيفي،تصحيح انتقادی ،تاليفي و تدوين به شيوه گردآوری
جناب آقای  /سركار خانم

عضو محترم هيئت علمي دانشگاه

داور محترم كتاب

لطفاً پس از بررسي كتاب پيوسي  ،به سيووات مطروحه زیر پاسي دهيد و امتياز هر سيووا را درج فرمائيد .از اینکه با صير وق و دق

مناسب،

ارزیاب دقيق كتاب را انجام م دهيد سپاسگزاریم.

 -1ارزش علمی کتاب
 )1-1طرح كل  ،و محتواي كتاب:

( )0-12امتياز

 )2-1انسجام علم  ،ساختار منطق  ،و شيوه ارائه مطالب و پرهيز از خالصه یا زیاده نویس و تکرار

( )0-10امتياز

 )3-1وجود مثا ها ،و تمرینهاي كاف یا سایر مواردي كه به خواننده در فهم مطالب كمک كند

( )0-6امتياز

 )4-1به روز بودن ،معتبر و كاف بودن منابع كتاب

( )0-6امتياز

 )5-1رعای دق و امان در استناد به سایر منابع

( )0-6امتياز
جمع امتیاز از
04
04

 -2رعایت اصول نگارشی ،شیوایی و روان بودن
مطالب
 )1-2روان بودن و قابل فهم بودن متن كتاب

( )0-10امتياز

 )2-2رعای دستور زبان و آئين نگارش فارس

( )0-5امتياز

 )3-2كيفي ویرایش علم كتاب

( )0-5امتياز
جمع امتیاز از
24

 -3نوآوری کتاب
 )1-3ميزان نوآوري و ابتکار

( )0-10امتياز

 )2-3ميزان استفاده از یافتههاي مولف كتاب و دق در گردآوري و ارائه مطالب جدید

( )0-10امتياز
جمع امتیاز از
24

 -4مشخصات آموزشی کتاب
()0-12

 1-4جامع ،مفيد و به روز بودن نسب به كتب مشابه

()0-8

 ) )2-4ميزان استفاده در دروس دانشگاه
درسهای كه از این كتاب در آنها استفاده م شود.
رديف

نام درس

مقطع تحصيلي

تعداد واحد
جمع امتیاز از

1
2

24

3
 -5پیشنهادات

)1-5به نظر شما با توجه تعاریف زیر كتاب حاضر درچه دسته اي (تاليف ،تصنيف یا تدوین و گردآوري) قرار م گيرد و شمارگان پيشنهادي براي چاپ چند جلد م
باشد.

 )2-5لطفاً توضيحا پيشنهادي خود براي ارتقاء كتاب را ذكر فرمایيد.

نام و نام خانوادگي :

كد ملي :

رتبه دانشگاهي :

شماره تماس:

شماره حساب بانک تجارت:

تاريخ و امضاء

جمع نمره داور از 011

