
  موسسه آموزش عالي وحدت فرم ارزشيابي كتاب

)ترجمه(

 «كننده كتابمشخصات بررسي»

 

 نام و نام خانوادگي:

 علمي: مرتبه        

 آدرس كامل:

 تلفن ثابت و  همراه:        

 

 سوابق انتشاراتي: 

 ناشر ويرايش تصحيح ترجمه تأليف نام كتاب رديف

       

       

       

       

       

 

 تاريخ و امضاء:            

 «مشخصات كتاب»

 

 :ترجمهعنوان به زبان 

 زبان اصلي:عنوان به 

 نويسنده:

 تعداد صفحه كتاب ترجمه:  :كتاب اصلي تعداد صفحه  نوبت چاپ:  سال انتشار: 



«كنندهنظريات بررسي»  
 تر ياري خواهد كرد.هاي دقيقگيريرا در تصميم پژوهشيذكر اهم داليل همراه با اظهارنظرهاي جنابعالي در موارد زير، شوراي 

 آيا عنوان كتاب با توجه به محتواي آن مناسب انتخاب شده است؟ -1

 خير    ا حدوديت   آري

 توضيح:
 

 آيا مشابه اين كتاب به زبان خارجي وجود دارد؟ -2

 دانمنمي    خير   آري

 دهيد؟در صورتي كه جواب آري است، لطفاً نام برده و بيان نماييد كدام كتاب را به جاي كتاب حاضر براي ترجمه ترجيح مي
 

 

 كاربرد كتاب از كدام نوع است؟ -3

 ژوهشيپ   كمك درسي   درسي

 داليل:
 

 در صورتي كه درسي يا كمك درسي است، براي چه مقطع تحصيلي مناسب است؟ -4

 دكتري   ارشدكارشناسي   كارشناسي  كارداني

 داليل:
 

 باشند؟با توجه به درسي يا كمك درسي بودن كتاب، عناوين دروس تحت پوشش و ميزان واحدهاي درسي چه مي -5
 

 

 لحاظ محتواي علمي چگونه است؟ كيفيت كلي كتاب اصلي از -6

 ضعيف   متوسط   خوب  عالي

 داليل:

 

 آيا ترجمه ديگري از كتاب اصلي وجود دارد؟ -7

 دانمنمي    خير    آري

 لطفاً معرفي كنيد:

 

 وجود دارد؟ ترجمهآيا مشابه اين كتاب به زبان  -8

 خير    تا حدودي   آري

 لطفاً معرفي كنيد؟

 



 ( آري است آيا باز هم چاپ كتاب ضرورت دارد؟8و  7وارد )در صورتي كه جواب م -9

 دانمنمي    خير   آري

 داليل:
 

 آيا ترجمه حاضر برگرداني دقيق از متن اصلي است؟ -10

 دانمنمي    خير   آري

 داليل:
 

 ترجمه حاضر تا چه اندازه به ويرايش علمي نياز دارد؟ -11

 زياد   كم   هيچ

 داليل:
 

 چگونه است؟ ترجمهها به زبان گزيني و رعايت يكنواختي معادلز نظر معادلاين ترجمه ا -12

 ضعيف   متوسط   خوب  عالي

 داليل:
 

 آيا براي ترجمه حاضر اضافات يا اصالحاتي به صورت زيرنويس يا پيوست الزم است؟ -13

 خير    آري

 لطفاً توضيح دهيد:

 

 و سهولت درك مطلب چگونه است؟ ترجمهاز لحاظ شيوايي نثر  برگردانكيفيت كلي  -14

 ضعيف   متوسط  خوب  علي

 داليل:

 آيا اين ترجمه نياز به ويرايش ادبي دارد؟ -15

 خير    تا حدودي   آري

 داليل:
 

 پژوهشي چگونه است؟ –كيفيت كلي ترجمه حاضر از لحاظ انتقال محتواي علمي  -16

 ضعيف   متوسط   خوب   عالي

 داليل:

 

 دهيد؟ضرورت چاپ كتاب حاضر را با توجه به سؤاالت فوق در چه اولويتي قرار مي -17

 سوم    دوم   اول



 داليل:

 سال، چند نسخه از اين اثر براي چاپ مناسب است؟ 5با توجه به مصرف كتاب در طي  -18

 

 نماييد؟اي را پيشنهاد ميباشد، براي اين ترجمه چه درجه 10و حداكثر آن  1الترجمه اگر حداقل پرداخت حق -19

 

 فرماييد؟اي را پيشنهاد ميبراي بهبود كيفيت اين ترجمه، چه تغييرات ويژه -20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظراني را كه توانايي و آمادگي الزم براي ويرايش تطبيقي اين ترجمه را دارند )از جمله خود لطفاً در صورت امكان نام صاحب -23

 ييد.جنابعالي( مرقوم فرما

 تلفن آدرس نام و نام خانوادگي رديف

    

    

    

ايد به همراه آدرس كامل ضمن تشكر و قدرداني از زحمات جنابعالي، مستدعي است مدت زماني را كه صرف داوري اين كتاب نموده

 و شماره حساب بانكي خود مرقوم فرماييد.

  نام بانك، شعبه و كد آن

  شماره حساب بانكي

  شباشماره 

 نام و نام خانوادكي: 

  امضاء:    تاريخ:         

 .استاد ارجمند، احتراماً خواهشمند است تصوير آخرين حكم كارگزيني خود را به منظور پرداخت حق الزحمه داوري، پيوست فرماييد 

 با تشكر

 

 

  ،بند الزامي است. 2پاسخ به اين همکار محترم 

 

 با توجه به مجموعه سؤاالت باال، آيا اين اثر براي چاپ مناسب است؟ -21

 خير  الزم است پس از انجام تغييرات براي بررسي مجدد ارسال گردد  با تغييراتي آري  آري

 

 يل:دال

 

  باشد، براي اين اثر چه درجه اي را پيشنهاد مي نماييد؟ 10و حداكثر آن  1اگر حداقل مالك تأييد كتاب  -22

           
 

  

 


