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کتاب لیفتأفرم داوری   

 شماره: 

 تاريخ: 

 شده تاليف کتابنسخه از  يکپيوست: 

  کد داوری :

 

 عنوان کتاب:

 
 نوع نوشتار يابيبخش اول: ارز

 /يعال

 اديار زيبس

 /خوب

 اديز

 /متوسط

 متوسط

 /فيضع

 کم

 ینظر

 ندارم

 است؟ چقدرهای موجود به زبان فارسي با کتاب محتوايي ميزان همپوشاني 1

 .......................................نام کتاب)های( مشابه و ناشر ............................................................
     

 چقدر است؟های غيرفارسي های موجود به زبانبا کتاب ميزان همپوشاني محتوايي 2

 ........................................نام کتاب)های( مشابه و ناشر ...................
     

      چگونه است؟ شدهارائه هاینوآوری در تحلیلارزيابي از ميزان  3

      های مشابه چه ميزان است؟کتاب در مقايسه با کتاب بندیفصلنوآوری در  4

های مشابه چه ميزان ببا کتادر مقايسه کتاب  نوشتار علميخالقيت و نو آوری در  5

 است؟
     

های مشابه چگونه سه با ساير کتابميزان مباحث جديد بيان شده در کتاب در مقاي 6

 است؟
     

      ميزان نقد و بررسي نوشتارهای موجود در کتاب چگونه است؟ 7

 باشد؟ن ميدانشجويا نیاز موردمطالب کتاب تا چه حد متناسب با سرفصل دروس و  8
 ..........................                                  نام رشته

 .........................    مقطع   

     

در چه حدی  هدف از نگارش کتاب قدرت استدالل در پروراندن مطالب با توجه به 9

 است
     

را  جابهمناسب و  صورتبهدر کتاب   شدهارائهميزان استفاده از تمام منابع علمي  11

 نماييد؟ارزيابي مي چگونه
     

      ؟  به چه ميزان استبه منابع فارسي موجود در کشور، ضرورت چاپ اثر  با توجه 11

      باشد ؟دانشجويان مي موردنيازب تا چه حد متناسب با سرفصل دروس و مطالب کتا 12

      کنيد ؟منبع درسي چگونه ارزيابي مي عنوانبهميزان نياز دانشجويان به اين اثر را  13

 
 يعلم یمحتوا يابيبخش دوم: ارز

 /يعال

 اديار زيبس

 /خوب

 اديز

 /متوسط

 متوسط

 /فيضع

 کم

 ینظر

 ندارم

      ؟نماييدميمحتوای علمي و نوآوری آن را چگونه ارزيابي  14

      ؟نماييدميرا چگونه ارزيابي  مورداستفادهبودن مطالب کتاب و منابع  روزبه 15

      ؟نماييدميچگونه ارزيابي پيوستگي مطالب را  16

      ؟نماييدميها( را چگونه ارزيابي مطابقت عنوان با محتوا )سرفصل 17

های کتاب با محتوای مطالب را چگونه ارزيابي ميزان هماهنگي و تناسب عناوين فصل 18

 ؟نماييدمي
     

      نماييد؟نه ارزيابي ميداری در استفاده از منابع را چگورعايت امانت 19

 ؟چيستاز محتوای علمي کتاب را  شما بندی کليجمع 21

 
     



 2 کتاب تاليففرم داوری  

 

      بخش سوم ارزيابي نگارش محتوا 

      کنيد؟شيوايي و رواني جهت متن را چگونه ارزيابي مي 21

کتاب چگونه های تصويری مانند جدول، نمودار و عكس در روش کارگيریبهکيفيت و  22

 است؟
     

      نوشتار به ويراستاری علمي نيازمند است؟آيا  23

      نوشتار به ويراستاری ادبي و نگارشي نيازمند است؟ 24

      ؟چيستاز نگارش کتاب  شما کلي بندیجمع 25

 

 

 کتاب يينها يابيارز
  .آمده است(ابتدای نامه  ی، تحقیقات و فناوروزارت علوم نامهآيین)تعاريف نوع اثر مطابق با  نوع اثر چگونه است -1

  یح انتقاديتصح  ین و گردآوريتدو  تأليف    فيتصن

    

 

 کتاب  نتیجه نهايي در رابطه با پذيرش و چاپ -2

  پذيرش با بازنگری جزيي   پذيرش بدون بازنگری

  عدم پذيرش   پذيرش با بازنگری اساسي

 

 :سنده ينو یبرا داور یهاتوضیح

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 )در صورت لزوم(:  انتشارات یشورا یبرا داور محترم حاتیتوض

 

 

 

 مشخصات داور:
 :کد نوشتار

 عنوان نوشتار: 

 سمت و مرتبه علمي : :نام و نام خانوادگي

 شماره تلفن: آدرس:
 :کد شعبه :نام بانک و شعبه :شماره حساب

 تاريخ و امضاء:  کد ملي:

 


