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 تدوین، تالیف و یا تصنیفالف: کاربرد کتاب و ضرورت 

 

 کاربرد کتاب از کدام نوع است؟  -1

 سایرکمک درسی               پژوهشی            مرجع             عمومی                     درسی                      

 

 کتاب فوق می تواند مورد استفاده کدام رشته های تخصصی و تحصیلی زیر و در چه سطحی قرار گیرد؟  -2

 خیر تا حدودی بلی رشته خیر تا حدودی بلی مقطع

    پزشکی    کاردانی

    دندانپزشکی    کارشناسی

    پیراپزشکی    کارشناسی ارشد 

    مامایی -پرستاری     دکتری

دوره های تخصصی 

 پزشکی 

    علوم پایه پزشکی   

دانش آموختگان و هیات 

 علمی 

    بهداشت   

 مشابه این کتاب به زبان فارسی موجود است؟ آیا  -3

 اطالع ندارم                                                     خیر                                                     بلی         

 تر است و از مطالب جدیدتری برخوردار است؟  )های( آن بهتر و کاملآیا این متن در مقایسه با مشابه -4

 خیر                                            تا حدودی                                                             بلی     

 

 ای است؟ در یک انتشارات دانشگاهی، اثر معتبر و ارزندهآیا این متن برای چاپ  -5

 بلی                                                               تا حدودی                                              خیر 

 

 داور محترم

شورای تالیف و ترجمه های دانشگاهی با محتوای علمی مطلوب در برنامه کار با توجه به این که طبع و نشر کتاب

لطفًا متن ضمیمه مربوط به کتاب فوق را مطالعه و نظرات خود را در مورد هر یک از  دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد،

موارد زیر بیان فرمایید. چنانچه در تایید نظرات خود نیاز به شواهدی دارید این شواهد را در برگ جداگانه ای درج و 

 ضمیمه فرمایید. 
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 خیر تاحدودی بلی ساختار کتاب: ب:

م وجود آیا عنوان کتاب با توجه به محتوای آن مناسب انتخاب شده و تناسب الز 1

 دارد؟ 

 در صورت نیاز عنوان پیشنهادی را در قسمت پیشنهادات مرقوم فرمایید.

   

 آیا فهرست مندرجات کتاب به شکل مطلوب و جامع در ابتدای کتاب آورده است؟  2

 در صورت اشکال، ذکر شماره صفحات
   

یا نگارش بخش مقدمه مناسب است و در پیشگفتار هدف از تالیف و نوع آ 3

 مخاطبین بیان شده است؟ 
   

ها، بخشها، زیر بخشها، شکلها و نمودارهای کتاب تطابق آیا موضوع کتاب با فصل 4

 دارد؟ 
   

    آیا توالی و نظم منطقی بین فصول رعایت شده است؟ 5

    هر فصل در ابتدای آن آورده شده است؟آیا اهداف آموزشی مربوط به  6

    گیری نهایی هر فصل در انتهای آن آورده شده است؟آیا نتیجه 7

    آیا عناوین اصلی با تیتر جداگانه متمایز شده است؟  8

    آیا عناوین فرعی با تیتر جداگانه متمایز شده است؟ 9

    آیا واژه نامه کامل و مطلوب است؟  10

    ایندکس کامل و مطلوب است؟ آیا 11

آیا در متن به شماره منابع به صورت کامل و هماهنگ )ارجاع درون متنی با توجه  12

 ها( اشاره شده است؟  به شیوه نامه
   

    آیا از منابع قابل استناد، به روز و معتبر استفاده شده است؟ 13

    آیا منابع با محتوای هر فصل کتاب متناسب است؟ 14

  امتیاز کل بخش ب 

 

 پیشنهادات اصالحی بخش ب:
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 خیر تاحدودی بلی محتوای علمی: ج:

    آیا موضوع کتاب مطالب جدید را در رشته مربوطه مطرح می کند؟ 1

    های معتبر یک رشته است؟آیا این کتاب از جمله کتاب 2

    است؟آیا موضوع کتاب از قسمت های اصلی یک رشته  3

    به روز است؟و آیا مطالب متن، نوآورانه  4

    آیا بین محتوای مطالب فصول با عناوین آنها هماهنگی وجود دارد؟  5

    آیا نقطه نظرات و جمع بندی نویسنده در متن کتاب وجود دارد؟ 6

    آیا مسائل نظری با نکات عملی پیوند زده شده است؟ 7

    ها( صورت گرفته است؟رفرنس %20ها و نظرات مولف/مولفین )ارجاع به یافتهآیا  8

 بلی،آیا ارجاع های صورت گرفته در منابع کتاب، بجاست؟ در صورت جواب غیر از  9

 توضیحات با ذکر شماره صفحات قید شود
   

  امتیازات بخش ج 

 

 

 :جپیشنهادات اصالحی بخش 

 

 

 

 

تدوین یعنی گردآوری مطالب "وزارت بهداشت  27/4/95دش مورخ /7420/95)بر اساس آیین نامه شماره آیا کتاب تدوین است؟  -10

 ("های هدفمند، منسجم از منابع مختلف در یک مجموعهیا داده
 خیر                                                                                                      بلی  

 

 

تالیف یعنی ساماندهی مجموعه"وزارت بهداشت  27/4/95دش مورخ /7420/95بر اساس آیین نامه شماره آیا کتاب تالیف است؟ ) -11

 ( "های علمی و نظریات پذیرفته شده بر اساس تحلیل یا ترکیب مبتکرانه که معموالً با نقد یا نتیجه گیری همراه استای از داده

 رخی                                                                                          بلی          

 

وزارت بهداشت تدوین یعنی مجموعه ای که  27/4/95دش مورخ /7420/95بر اساس آیین نامه شماره آیا کتاب تصنیف است؟ ) -12

نویسنده/نویسندگان تشکیل دهد  و با تحلیل یا نقد دیدگاه های دیگران در آن را دیدگاه های جدید و نوآوری های علمی  %20حداقل 

 ("یک موضوع مشخص همراه  باشد، اگر چه قبالً آن ها را در مقاله های خود منتشر کرده باشد

 خیر                                                                                              بلی         
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 خیر تاحدودی بلی شیوایی نثر فارسی و سهولت درک مطلب: :د

    آیا نوشتار متن نثر روانی دارد؟  1

    آیا دستور زبان فارسی و آئین نامه نگارش رعایت شده است؟  2

    آیا در حد امکان از معادل فارسی کلمات استفاده شده است؟  3

    آیا صحت و دقت الزم در معادل یابی اصطالحات بیگانه صورت گرفته است؟  4

    یابی شده در زیر نویس آورده شده است؟ آیا واژگان معادل 5

آیا برای روشن شدن بهتر مطالب از روشهای تصویری و روشهای گوناگون مانند  6

 تمثیل و تشبیه استفاده شده است؟  
   

    تر شده اند؟ جالب متن، گزینش و برجستهآیا مطالب مهم و  7

    گذاری منظم است؟ آیا کلیه جداول و نمودارها به فارسی دارای شماره 8

    آیا تعداد جداول و نمودارها متناسب با حجم و موضوع کتاب است؟ 9

  دامتیاز کل بخش  

 

 :دپیشنهادات اصالحی بخش 
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 نظریه نهایی:

 نظریه نهایی شما در مورد کتاب فوق:  -1

 

 شود ج: این اثر برای چاپ توصیه نمی             ب: اثر نیاز به ویرایش دارد                             الف: کاماًل موردتایید است       

 

 کتاب چه مقدار به ویرایش نیاز دارد؟ به گزینه ب، در صورت پاسخ  -2

  زیاد                                                   متوسط                                                                   کم 

 

 

 نمایید؟ چه نوع ویرایشی را برای متن پیشنهاد می -3

 نگارشی                                                                     علمی     

 

 

 ن را به عهده بگیرید؟ آا مایلید ویرایش علمی آی -4

 خیر                                                                                 بلی         

 

 

 )کتاب از نظر شما قابل قبول نیست(، علت آنرا ذکر نمایید: 1به سوال در صورت پاسخ ج  -5

 

 

 پیشنهادات و اصالحات کلی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "شودنگهداری می بمبه صورت محرمانه در دانشگاه علوم پزشکی  فرم این "


