
 بسمه تعالی
 محرمانه                                                                                                                                                                           

 موزشی )فرم الف(آفرم ارزیابی اولیه کتاب در گروه 

 گونه اطالعی از مفاد آن نداردمحرمانه بوده و صاحب اثر هیچاین ارزیابی 

 معاونت آموزشی پژوهشی

 مرکز انتشارات     

  صاحب )صاحبان( اثر:عنوان کتاب:                                                                          
 :هنوع کتاب از نظر شورای گرو -1

 □تصحیح             □تقریر و تحشیه         □مهترج         □تصنیف        □تألیف         □تدوین و گردآوری

 □خیر       □وق به زبان فارسی وجود دارد؟  بلهآیا مشابه کتاب ف -2

 □ضعیف     □متوسط     □خوب   □کیفیت کلی کتاب از لحاظ محتوای علمی چگونه است؟ عالی -3

 □پژوهشی           □کمک درسی           □درسی کاربرد کتاب از کدام نوع است؟ -4

 در صورتی که کتاب از نوع درسی است مواردذیل را کامل فرمایید: -5

 باشد.درصد تطابق اثر با سرفصل درس                                          حدود        درصد می -

 اثر برای کدامیک از مقاطع تحصیلی مناسب است؟ -6

 □دکتری              □کارشناسی ارشد                    □کارشناسی                 □کاردانی

 □خیر      □بلههای پژوهشی مصوب دانشگاه است؟ آیا کتاب برگرفته از طرح -7

 نام و تاریخ تصویب آن را ذکر فرمایید. در صورت مثبت بودن جواب، لطفا  

 

 □تجدید چاپ          □؟  چاپ اولاست تجدید چاپ برای گردد یاآیا کتاب برای چاپ اول به انتشارات ارسال می -8

 درصد تغییرات نسبت به چاپ قبل را مشخص فرمایید.  دید چاپ است لطفا  اگر برای تج -9

 □خیر           □شود؟ بلهآیا بطور کلی چاپ و نشر این کتاب در انتشارات دانشگاه توصیه می -11

 را تکمیل فرمایید. 15تا  11های مثبت است لطفا قسمت 11اگر جواب سوال 

 د.گردیبا توجه به تعداد دانشجویان و تعدد مراکز آموزشی ذیربط در کشور، فروش ساالنه کتاب به طور تقریبی         نسخه از این اثر برآورد م -11

 دارد. قرار   □چهارم      □سوم     □دوم      □با توجه به موارد فوق ضرورت چاپ کتاب حاضر در اولیت اول -12

 با توجه به نیاز، تعداد             نسخه از این اثر برای چاپ مناسب است. -13

 موارد پیشنهادی برای بهبود کیفیت کتاب را ذکر فرمایید. -14

 

ی مرتبه علمشود، در صورت امکان حداقل سه داور، دو نفر با از آنجا که ارزیابی کلی کتاب از لحاظ محتوای علمی و نکات ادبی توسط داوری انجام می -15

 حداقل دانشیار و یک نفر با مرتبه علمی حداقل استادیار معرفی فرمایید.

 از دانشگاه                                  دانشکده                     با شماره همراه                                              -1

 ز دانشگاه                                  دانشکده                     با شماره همراها                                              -2

 از دانشگاه                                  دانشکده                     با شماره همراه                                              -3

 در تاریخ                         مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت.            این فرم در شورای گروه آموزشی          

 امضای اعضای حاضر:

 

 

 

 

 


