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  ...................................: .....شماره                 

  .: .......................................تاريخ                                                                                          

  : ......................................يوست پ                                                

  كتاب    ارزشيابيفرم                                                    

  

   :عنوان اثر 

  : كننده اظهارنظر بررسي

  �هيچكدام    �   تاليف و گردآوري� گردآوري  �شود؟ تاليف  ـ به نظر شما اين كتاب به كداميك از گزينه هاي زير مربوط مي1

  . نگارش كتاب با استفاده از منابع به شيوه خالق، نگاه نو و توليد دانش جديد است : تاليفمنظور از 

  .بندي دانش پيشين در آن زمينه است نگارش كتاب با استفاده از منابع به شيوه مروري و نوعي جمع : گردآوريمنظور از 

  ) . لطفاً مختصر توضيح فرماييد(هاي فوق را به خود اختصاص دهد  تواند يكي از گزينه  اين كتاب تا چند درصد ميـ به نظر شما2

  

  �نامربوط )4    �آشنايي عمومي )3     �نزديك )2   �نزديكخيلي  )1:  خواني موضوع با زمينه تخصصي شما  همـ ميزان 3

  كنيد ؟ توصيه ميوري اثر دا چه كساني را براي 4درصورت انتخاب گزينه ـ 4

  

  .  عنوان پيشنهادي خود را ذكر فرماييد2درصورت انتخاب گزينه   .  �ـ خير2   �ـ بلي1ـ آيا عنوان اثر با متن آن مناسب است ؟ 5

  

   �چكدام هي�   نحوه ارائه نوين �مطالب جديدتر  :يا اين اثر در مقايسه با آثار چاپ شده به زبان فارسي در همين موضوع از ـ آ6

  باشد؟ برخوردار مي

  ـ آيا در تهيه اين اثر تقدم و تأخر مطالب به طور منطقي رعايت شده است ؟ 7

  

  . نماييد؟  مواردي كه از نظر علمي نياز قطعي به تصحيح دارد، ذكر شود ـ به طور كلي اين اثر را از لحاظ علمي چگونه ارزيابي مي8

  

استفاده شده است ؟ درصورت ـ آيا در تهيه اين اثر از مطالب كتابهايي كه قبالً به زبان فارسي چاپ شده است ، بدون ذكر مأخذ 9

  . امكان منابع مورداستفاده و ارجاع به متن ذكر شود

  

غير از زبان فارسي تشخيص ـ آيا تمام يا بخشي از اثر را ، ترجمه كامل و يا برداشتي نزديك به متن كتابي موجود به زبان 10

  . دهيد؟ درصورت امكان، منابع مورداستفاده و ارجاع به متن را ذكر نماييد مي

  :كننده   اظهار نظر نهايي بررسي

  . هاي زير مشخص فرماييد باتوجه به كليه موارد فوق نتيجه نهايي بررسي خود را از يكي از گزينه

  .  با تجديدنظر جزئي قابل چاپ است �                                                      .  با عنوان فعلي قابل چاپ است �

  . طور كلي قابل چاپ نيست  به�           .  با تجديدنظر كلي و پس از بازبيني مجدد داور قابل چاپ است �

  

  . فرمايند  ر صفحه جداگانه مرقومشود، درصورت لزوم جواب سواالت فوق را به تفصيل د ميكننده محترم تقاضا  از بررسي

                            : دانشگاه محل خدمت                                    :كننده  نام و نام خانوادگي بررسي

                  :آدرس        � استاد� دانشيار�استاديار: رتبه دانشگاهي

    : E-mail                                                                                                                                                 :  شماره تلفن 

  :امضاء                                     :شماره حساب بانكي  

  .  لطفاً فرم تكميل شده را به همراه نظرات و پيشنهادات خويش به آدرس زير ارسال فرماييد*

  011 ـ 35303341  و 35335213: تلفن           ي اور و فّنـ معاونت پژوهش ـ سازمان مركزي  دانشگاه مازندرانـ ن پاسداران خيابا: بابلسر  

                                                                                                    E-mail: research@umz.ac.ir  011 ـ 35332019: فاكس   و  


