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

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

  : ......................................پيوست                                                 

  آثار ترجمه شده    فرم ارزشيابي                                             

  :به زبان اصلي عنوان اثر 

  :عنوان اثر ترجمه شده 

  :كننده در مورد اصل اثر  اظهارنظر بررسي

  �كم    � متوسط      �زياد      �خيلي زياد:   چاپ اثر باتوجه به منابع موجود به زبان فارسي ـ ميزان ضرورت1

  �ضعيف      � متوسط     �خوب      �عالي:      ـ كيفيت علمي كتاب اصلي در مقايسه با آثار مشابه 2

  باشد و در اين مورد رعايت امانت شده است ؟ ـ آيا ترجمه كتاب متناسب و مطابق با متن اصلي مي3

  

  

  ـ آيا در ترجمه انتقال مفاهيم اصلي به درستي صورت گرفته است ؟ 4

  

  

  استفاده شده است ؟ متن اصلي در معادل سازي لغات تخصصي فارسي » هاي مناسب  واژه« ـ آيا در ترجمه از 5

  

  

  از شيوايي ادبي الزم برخوردار است ؟فوق ـ آيا ترجمه 6

  

  تاب درسي براي يك درس خاص مورد استفاده قرار گيرد؟تواند به عنوان يك ك آيا اين كتاب ميـ 7

  

  تواند مورد اقبال دانشجويان و جامعه علمي قرار گيرد؟ نظر شما اين كتاب با توجه به ساير كتب موجود در بازار، مي ـ به8

  

  . اين ترجمه وارد است را مرقوم فرماييد نظر شما بر ـ لطفاً ساير اشكاالت يا ايرادهايي كه به9

  

  :كننده  اظهار نظر نهايي بررسي

  .  اين ترجمه با محتواي فعلي قابل چاپ است �

  .  اين ترجمه نياز به تجديد نظر جزئي دارد�

  . تجديد نظر كلي دارد  اين ترجمه نياز به�

  .طور كلي قابل چاپ نيست   اين ترجمه به�

  .  را به تفصيل در صفحه جداگانه مرقوم فرماييدشود درصورت لزوم جواب سواالت فوق كننده محترم تقاضا مي از بررسي

                        :دانشگاه محل خدمتو آدرس                                     :كننده  نام و نام خانوادگي بررسي

                         � 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              معاونت پژوهش و فناوري سازمان مركزي ـ ابلسر  خيابان پاسداران ـ دانشگاه مازندران ـ ب 

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

  


