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مند پیوست از نظرات حضرتعالی بهرهکتاب ترجمه بسیار خرسندیم که به عنوان داور تخصصی   ........................داور محترم دکتر .................

خواهشمندیم پس از درصد از متن کتاب به همراه متن اصلی جهت اعالم نظر به حضورتان ارسال می گردد.  03ترجمه حدود شویم. می

کمیل بخش های الف و ب این فرم، متن پیوست را به دقت و با نظر نقادانه مطالعه فرمائید و براساس کیفیت هر بخش در مقیاسی از عالی ت

 تا بسیار ضعیف اثر را در بخش ج ارزیابی و در بخش د نظر نهایی تان را اعالم فرمائید. 

 

 د مدنی آذربایجانبا کمال امتنان و احترام/ شورای انتشارات دانشگاه شهی

 
 

 و صاحب اثر مشخصات اثرالف: 

 عنوان متن اصلی اثر:

 عنوان ترجمه اثر:

 :مترجمدرجه و رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی مترجم)ین(

 

 مشخصات داور اثرب: 

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

 شماره تماس: شماره ملی: محل کار:

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

 

 ج: مالک های ارزیابی      

 بسیار ضعیف ضعیف متوسط مناسب عالی های ارزیابی مالک ردیف

      انطباق ترجمه عنوان اصلی و عناوین متن 1

      انطباق ساختار و سازماندهی ترجمه با ساختار کتاب اصلی  2

      محتوای متن کتاب اصلی و قصد نویسنده درک 3

      تخصصی از واژه های مصطلح در رشته مربوطه واژگان معادل گزینی 4

      یک دستی و هماهنگی لحن و سبک ترجمه در فصول و بخش های مختلف 5

       در تمامی متن ی تخصصیهاواژه ترجمه یکنواختی 6

      توارعایت امانت در انتقال کمی مح 7

      رعایت امانت در انتقال کیفی محتوا 8

      میزان ارتباط تخصص مترجم با موضوع مورد ترجمه  9
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 بسیار ضعیف ضعیف متوسط مناسب عالی مالک های ارزیابی ردیف

      انتقال سلیس و روان محتوای متن اصلی به زبان مقصد 11

      دخالت و تغییر در محتوای متن جهت رساندن مفهوممیزان  11

      مترجم از موضوع درک کارشناسانه و دانش کافی 12

      انطباق ترجمه از لحاظ دستوری با متن اصلی 13

      درک آسان و سریع متن ترجمه برای خواننده سطح کتاب 14

      معتبر بودن متن اصلی، نویسنده و ناشر متن اصلی 15

      ضرورت ترجمه با توجه به وجود کتاب های تألیفی در این حوزه در کشور 16

       واژه های درست و دقیق و خوش آهنگیاستفاده از  17

      توضیحات مطالب به صورت شرح نویسی و پاورقیوجود  18

      رعایت سبک متن اصلی 19

      رشیقواعد و عالئم نگا رعایت نکات دستوری و 21

 

 .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 91کتاب با وضعیت فعلی قابل چاپ است)کسب امتیاز باالی 1

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

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

 

 

 

 ام خانوادگی داورنام و ن

 امضاء و تاریخ داوری

 


