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شتي و ردماني استان سمنان       گاه علوم زپشكي و خدمات  بهدا  مدیریت اطالع رسانی و شبکه پژوهش                                                                                                                                                              دانش

             دانشگاه اداره ی انتشارات    
 

*فرم ارزشیابی کتاب )تألیف
 گردآوری ،) 

 عنوان اثر)فارسی(:

 عنوان اثر )انگلیسی(:

 امتیاز نحوه امتیاز دهی شاخص ردیف

  خیلی کم )صفر امتیاز( امتیاز( 2کم ) امتیاز( 4متوسط ) امتیاز( 6زیاد ) امتیاز( 8بسیار زیاد ) ضرورت تدوین کتاب با توجه به منابع مشابه موجود 1

  خیلی کم )صفر امتیاز( امتیاز( 3کم ) امتیاز( 6)متوسط  امتیاز( 9زیاد ) امتیاز( 12بسیار زیاد ) تناسب مطالب و محتوا با نیازهای گروه مخاطبان 2

  خیلی کم )صفر امتیاز( امتیاز( 1کم ) امتیاز( 2متوسط ) امتیاز( 4زیاد ) امتیاز( 6بسیار زیاد ) های مختلف کتاباهداف در بخش روشن توضیح 3

  خیلی کم )صفر امتیاز( امتیاز( 3کم ) امتیاز( 6متوسط ) امتیاز( 9زیاد ) امتیاز( 12بسیار زیاد ) بندی منطقی و پیوستگی مطالبفصل 4

  خیلی کم )صفر امتیاز( امتیاز( 1کم ) امتیاز( 2متوسط ) امتیاز( 3زیاد ) امتیاز( 4بسیار زیاد )   و سهولت درک متن شیوایی 5

  خیلی کم )صفر امتیاز( امتیاز( 1کم ) امتیاز( 2متوسط ) امتیاز( 3زیاد ) امتیاز( 4بسیار زیاد ) کفایت تصاویر و جداول 6

     خیر )صفر امتیاز( امتیاز( 6بلی ) الحات رایج تخصصی رشته مربوطهطاص استفاده از 7

  خیلی کم )صفر امتیاز( امتیاز( 3کم ) امتیاز( 6متوسط ) امتیاز( 9زیاد ) امتیاز( 12بسیار زیاد ) استفاده از منابع معتبر و جدید 8

     خیر )صفر امتیاز( امتیاز( 8بلی ) در درون متناشاره به منابع  9

     خیر )صفر امتیاز( امتیاز( 6بلی ) وجود منابع در انتهای هر فصل 10

     خیر )صفر امتیاز( امتیاز( 6بلی ) وجود نمایه موضوعی در انتهای کتاب )ایندکس( 11

   امتیاز( 0-4عمومی ) امتیاز( 5-8مک درسی )ک امتیاز( 9-12رسی )د امتیاز( 13-16) **مرجع کاربرد اثر 12

  جمع امتیاز )به حروف و عدد( =  امتیاز( 40امتیاز(/ عمومی ) 45امتیاز(/ کمک درسی ) 50امتیاز(/ درسی ) 60حداقل امتیاز پذیرش کتاب جهت انتشار= مرجع )

 کارشناسی: نظر
  الف( پذیرش  چیست؟ اثراین  نسبت به انتشارشما کلی نظر                                  ب( پذیرش با اصالحات                                  )عدم پذیرش ج 

 :پیشنهاد های شما در خصوص افزایش کیفیت اثر 
 
 
 

 

 تاریخ و امضاء               :                                           داورنام و نام خانوادگی                                                                .              شده باشد در مجالت اسکوپوس نمایهترجیحاَ که  ودهبه شده، متعلق به نویسنده و یا نویسندگان درصد منابع ارائ 5حداقل * 
 باشد.می Textbookو   Referenceمنظور از کتاب مرجع  **

 بسمه تعالي 

 


