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شویم. مند می...  بسیار خرسندیم که به عنوان داور تخصصی کتاب پیوست از نظرات حضرتعالی بهره.....................دکتر .......... داور محترم

براساس کیفیت هر فرمائید و  با نظر نقادانه مطالعهمتن پیوست را به دقت و خواهشمندیم پس از تکمیل بخش های الف و ب این فرم، 

در بخش ج صورتی که در ید. ش در مقیاسی از عالی تا بسیار ضعیف اثر را در بخش ج ارزیابی و در بخش د نظر نهایی تان را اعالم فرمائبخ

 رداین مالک این گزینه ب انتخا با را انتخاب نمائید. "ضرورتی ندارد"مالک موردنظر در مورد این اثر ضروری و الزم نباشد؛ لطفا فقط گزینه 

 نهایی در نظر گرفته نمی شود.نمره گذاری 

 

 ارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجانبا کمال امتنان و احترام/ شورای انتش
 

 و صاحب اثر مشخصات اثرالف: 

 درج فقط در کتب تصنیفی                                                                                                                                           عنوان کامل اثر:

 درجه و رشته تحصیلی نویسنده: :صاحب اثرمشخصات 

 

 اثر مشخصات داورب: 

 آدرس ایمیل: درجه و رشته تحصیلی: نام و نام خانوادگی:

 شماره تماس: شماره ملی: محل کار:

 تاریخ داوری: :نام و شعبه بانک بانک تجارت( شماره حساب بانكی )ترجیحا

 
 ارزیابی اثرج: 

 بسیار ضعیف ضعیف متوسط مناسب عالی ضرورتی ندارد های ارزیابی مالک ردیف

       های استفاده شدهول و نمودارا، جدهاشكل کیفیت 1

       وجود ضمائم مفید 2

       هماهنگی اشكال و جداول با متن 3

       ئین نگارش و جنبه های امالیی و انشاییرعایت آ 4

       شده جامعه علمی های مصطلح و پذیرفتهواژهاستفاده از  5

       منبع نویسی ارجع دهی و رعایت اسلوب 6

       و پرهیز از پراکنده گویی نظم علمی و منطقی انسجام، 7

       و سهولت درک مطالباثر شیوایی  8

         دست اول جدید و یا  منابع ازگیری بهره 9

       کاربردی بودن مطالب و مثال ها 11

       خالقیت در ارائه مطالب و یا در نظریه پردازی 11

       خالصه، نتیجه گیری ها و تمرین هامقدمه، کیفیت  12
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 بسیار ضعیف ضعیف متوسط مناسب عالی ضرورتی ندارد های ارزیابی مالک ردیف

       انسجام و هماهنگی عناوین 13

       میزان جامع و مانع بودن محتوای کتاب با توجه به اهداف کتاب 14

       درسی هایو برنامه تناسب محتوای کتاب با اهداف 15

       میزان تسلط در تبیین و تحلیل مطالب 16

       مشابه ضرروت چاپ در صورت وجود آثار 17

       کتابمنطقی محتوای -اعتبار علمی 18

       تناسب تخصص مؤلف با موضوع تألیف 19

       ارزیابی میزان استقبال جامعه مخاطب از اثر 21

 

 □دکتری □کارشناسی ارشد □کارشناسی □غیر درسی این کتاب در چه دوره ای قابل استفاده است

 □عالی □خوب □ضعیف □یف*بسیار ضع میزان امانت داری صاحب اثر در استفاده از منابع

 موارد کپی برداری شده را با ذکر صفحه و منبع اصلی مشخص نمائید.*

 

 .دانیدبا توجه به  داوری جنابعالی کدام یک از گزینه های زیر را برای این کتاب مناسب مید:   

 تصمیم تصمیم کلی در مورد چاپ اثر ردیف

  های موثر(   از مجموع مالک 91از باالیکتاب با وضعیت فعلی قابل چاپ است)کسب امتی 1

  های موثر(   از مجموع مالک 91تا  71کتاب با اصالحات جزئی و بدون ارجاع مجدد به داور قابل چاپ است )کسب امتیاز  2

  های موثر(   از مجموع مالک 71تا  51کتاب با انجام اصالحات اساسی و پس از ارجاع مجدد به داور قابل چاپ است )کسب امتیاز  3

  های موثر(   از مجموع مالک 51کتاب قابل چاپ نیست  )کسب امتیاز کمتر از  4

 

 دانم.در صورت پیشنهاد به چاپ اثر این متن را نیازمند ویرایش علمی      ویرایش ادبی      ویرایش علمی و ادبی      می

 از نظر من این کتاب تألیف     تصنیف       است. 

 .پیشنهادات را ارائه می کنم )خواهشمندیم موارد را در متن کتاب یا برگه ای دیگر مرقوم فرمائید(برای بهبود کیفیت کتاب 

 

 

 
 

 نام و نام خانوادگی داور

 امضاء و تاریخ داوری


