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 :)بدون مشخصات نویسنده(درسی مشخصات کتاب( الف

 ................. :کتابعنوان 

       ......................................: صفحات تعداد                                             ......................................... :کتاب کد

 مشخصات داور:( ب

 :....................علمي یسمت و مرتبه   :..........................التیتحص یهیپا ....................:نام و نام خانوادگي

  ............................. :تلفن یشماره ...................................... :آدرس

  :..............................................نام بانك .............................. :بانکي حساب یشماره

 :امضاء                                       ............................:  ریختا

 
   جدول معیارها و امتیازات (پ

 امتیاز داده شده باالترین امتیاز معیارهای ارزیابی ردیف

   محتوایی 

  12 .كتاب، تازه ترين اطالعات علمي مربـوط بـه موضـوعات مندرج در کريکولم را دربردارد 1

های هر و سرفصل کولمیکتاب، به اهداف کلي و اهداف ویژه مندرج در کر نتدوی در 2

 .شده است يتوجه کافدرس 
12  

با سـایر دروس وابـسته را بـرای دانـشجو فـراهم  محتوایي ارتباط موجود، مطالب 3

 کند.
8  

 ایجـاد دانـشجویان ذهن در تـازه هـایافق و جدید هایسؤال موجود، مطالب 4

 .کنـدمي
2  

کتاب، تناسـب میـان حجـم اطالعـات اصـلي و حجـم اطالعـات جنبـي  نتدوی در 5

 شده است. تیرعا
4  

کتاب، نویسنده به ظرفیت مطالب کتاب برای پیوند با مباحث سایر  نتدوی در 6

 .جدیـد توجـه نموده است لیها در حل مـسارشته
5  

هارتي دانشجویان های عاطفي، شناختي و مکتاب، نویسنده به زمینه نیدوت در 7

 .توجـه نموده است
5  

   روشی 

چگـونگي مطالعـات  یشده است کـه زمینه هیکتاب،  مطالب طوری ارا نتدوی در 8

 کند.دانشجو را فراهم مي یبعـدی و برخورد فعاالنه
5  

یـادگیری مطالـب کتـاب از تکنالـوژی آموزشـي یـت و تحکـیم تقو بـرای نویسنده  9

 در شیوة یاددهي و یادگیری توجه داشته است.
3  

   زبانی 

  3 سجاوندی، میبجا از عال یاستفاده 10

 شماره:........

 تاریخ ارسال:.....

 تاریخ دریافت: .....

 ضمیمه:........
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  2 مرکب، هایجمله زیاد کاربرد از پرهیز و کوتاه جمالت از استفاده  11

  2 کوتاه، هایپاراگراف و بندها از استفاده 12

  3 مهجور، تعبیرات و واژگان کارگیریبه از پرهیز  13

  2 منفي، جمالت جای به مثبت جمالت از استفاده 14

  1 معترضه، جمالت از کمتر کارگیریبه 15

  3 کهن، زباني نحوی هایساخت کارگیریبه از پرهیز 16

  2 و خارجي درست از زبان بیگانهنا هایبرداریگرته از پرهیز 17

  2 زیرنویس در خارجي اصطالحات و بیگانه زبان هایمعادل آوردن 18

  3 متن دسـتوری ر ساختا کیفیت و نگارشي قواعد رعایت 19

   یساختار 

  3 اندکتاب براساس نظام منطقي طبقه بندی شده یهارعنوانزی و هاعنوان ها،فصل 20

  2 است شده داده توضیح دانشجو برای فصل هر یا و کتاب کل اهداف  21

  2 اسـت شـده ارائـه مباحث گیـری نتیجـه و بندی جمع فصل هر انتهای در 22

 کتـاب در موضـوع بهتـر فهم و یادگیری برای هایيفعالیت و هاتمرین ها،پرسش 23

 تاس شـده گنجانـده
2  

  1 است شـده استفاده کتاب موضوع با متناسب نمودارها و جداول اشکال، تصاویر، از 24

 واژگانِ و اصطالحات نمودارها، جداول، راهنمـا، شناسي، کتاب مطالب، فهرست 25

 دارد دشوار
1  

   شكل ظاهری 

  2 صفحه( 100 نیانگیم ي)هرواحد درس باشـدمي متعـارف حد در کتاب حجم 26

  2 وجـود دارد منطقي تناسـب دیگـر هایفصل با فصل هر صفحات حجم میان 27

  1 دارد جـذابیت کتـاب نگاری حروف 28

 یمطالب کتاب دار نبی در هـانقـشه و اشـکال جـداول، نمودارهـا، آرایي، صفحه در 39

 چینش مناسب است
2  

  1 برخوردا است باالی کیفیت و استحکام از کتاب صحافي 30

  1 است مرغـوب کتاب در شده استفاده کاغذ نوع 31

  1 است رنگخوش و طرحخوش مرغـوب، مواد از کتاب جلد 32

  100 جمع امتیازات
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 درسی معیار پذیرش یا رد کتاب( ت
به پایین پذیرفته  60 نتیجه پیشنهادی

 نیست

 به باال پذیرفته است 75 امتیاز نیاز مند اصالح و بازنگری است 70-60

 نظر ارزیاب
 پذیرفته نهایي نیاز به باز نگری مردود

 :توضیحات ارزیاب در صورت نیاز( ث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تاریخ و امضاء ارزیاب      آوریتأیید معاونت پژوهش و فن           تأیید دانشكده تأیید آمر دیپارتمنت       

            ........................    ..      ..........................                       .........................                      ............................ 

 


