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 »تعالی باسمه«

  در خصوص کتب داوري شده بندي نظر نهایی گروه جمع )فرم(اصول راهنماي 

ي بررسی متون و کتب علوم بندي نظر نهایی گروه به عنوان آخرین سند رسمی گروههاي تخصصی شورا جمع
 .خواهد بودها  و حاصل جمع فرآیند طوالنی و پرزحمت نقد وبررسی کتب و متون در گروه شود میمحسوب  انسانی

به مصوبه  معطوفکتب مورد نقد و  نِان و ناشراها به مولف نتایج داوريرائه با توجه به حساسیت و اهمیت آن در ا
ها با دبیران  بندي مسئولیت تهیه متن اولیه جمع ،»و کتب علوم انسانی شوراي بررسی متون« 140و 137جلسه شماره 

روساي رود  انتظار میو از این جهت با ریاست گروه است، ها  بندي د علمی جمعیمسئولیت نهایی تایگروهها و 
عمل آورده و به  هنهایت دقت را ب فرماین ، در تنظیم نهایی محترم تخصصی با همکاري دبیران هاي گروهمحترم 

  :یر توجه کافی شوداصول راهنماي ز
بندي نظر نهایی در جلسه گروه همراه با طرح پرونده کتاب و اشراف اعضاء بر  کامل جمع انعکاسضرورت  - 1

شورا و سایت  ،مولف ،بندي براي ارسال به ناشر گیري گروه در خصوص آخرین جمع ها و تصمیم نحوه داوري
 .... یا گروههاي آموزشی

 بندي نظر نهایی گروه جمعی در محورهاي درخواسترعایت قالب کلی  - 2

 رعایت و دقت در انتقال صحیح نظرات داوران در  جمع بندي نظر نهایی گروه - 3

 نهایی گروه بندي جمعبه کار رفته در رعایت کامل ادب و احترام علمی و شأن نویسندگان در ادبیات  - 4

 هاي مبهم و نارسا گویی و واژه پرهیز از کلی - 5

بندي نظر نهایی گروه به عنوان آخرین نظر گروه براي مولف یا ناشر یا  جمع فرمتوجه به این امر که متن و  - 6
 .گردد هاي آموزشی ارسال می گروه

 :شود  این موارد تاکید بیشتري رنظرات داوران، ب همۀبندي نهایی ضمن در نظر داشتن  جمعتحریر در  - 7

به  ها و مصادیق ذکر نمونهضرورتاً همراه با  ،»ها کاستی«و  »امتیازات«لی اثر، ذیل دو عنوان کدر قسمت بررسی ش
  :این موارد اشاره شود
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 در برنامه آموزشی اثرکاربرد  الف ـ

 )از فهرست مطالب تا نمایه(هاي علمی گیري از ابزار میزان جامعیت صوري اثر و میزان بهرهب ـ 

 اثرو نشر نحوه کیفیت چاپ ج ـ 

 اثرش و ویرایش تخصصی میزان رعایت قواعد عمومی نگارد ـ 

 
 ها و مصادیق ذکر نمونهضرورتاً همراه با  »ها کاستی«و  »امتیازات«در قسمت بررسی محتوایی اثر، ذیل دو عنوان 

  :االمکان به این موارد اشاره شود حتی
 نحوه نظم منطقی و انسجام اثر الف ـ 

 میزان اعتبار و کفایت منابع اثرب ـ 

 هیو ارجاعات و توجه به اصول منبع د میزان دقت در استناداتج ـ 

 هاي علمی اثر نحوه نقد و بررسی و تحلیلدـ 

 هاي اثر اشاره به روزآمدي اطالعات و نوآوريهـ ـ 

 تناسب و جامعیت موضوعی و محتوایی اثر با اهداف و نیازهاي آموزشی درسوـ 

 هاي مصوب میزان تطابق اثر با آخرین سرفصلزـ 

  ها سازي بکارگیري اصطالحات تخصصی و معادل در نحوه دقتمیزان ح ـ 
  هاي مورد قبول اثر فرض پیشو اثر با مبانی   ط ـ میزان هماهنگی

 ي ـ میزان هماهنگی اثر با مبانی و نگرش اسالمی

 :توجه شود نکاتا به این هدر قسمت پیشنهاد

 .چاپ کتاب بدان توجه کندهایی که مولف باید در تصحیح و تکمیل و یا تجدید  اشاره به بایستهالف ـ 

 .ارائه شود مند و کاربردي به مولف ی کامالً مسالهیپیشنهادهاب ـ  

   



3 

 

  »نظر نهایی گروه«
  

  :مشخصات اثر
  �ـ سایر موارد با ذکر نوع 4    �  ـ مقاله3    �جزوه  ـ 2    �ـ کتاب 1نوع  : الف

  شناسنامه : ب 
  :عنوان

  : ...................شماره جلد    :.................................................................../ گزینشگر / مصحح / مترجم 
  : داوران

  .................................................گروه .........................................................................  ـ 1
  .................................................گروه ...............................................................  ..........ـ 2

  :ها بازبین
  .................................................گروه .........................................................................  ـ 1
  .................................................گروه .........................................................................  ـ 2
  

نقد و  نامه پرسش« ة اثر یاد شده با عنایت به مفادردربا......................................................   نظر نهایی گروه 
هاي  ها و پیشنهادهاي داوران و با توجه به اساسنامه، آیین نامه و مصوبه ، بازبینی»متون و کتب علوم انسانی  بررسی

  :جهت ارائه به» بندي نظر نهایی گروه جمع فرم«ي بررسی متون و کتب علوم انسانی به پیوست شورا
  با ذکر مورد سایر موارد �  وزشیارائه به گروههاي آم �    درج در سایت �  مولف �
    ............................                    ارائه به وزارت علوم �  چاپ در نقدنامه �  ناشر �

  .مطرح و به تصویب نهایی رسید ،گروه........................مورخ  ........................در جلسه شماره
  :اعضاي گروهنام و نام خانوادگی و تأیید 

  ...................................ـ 3  .................................ـ 2  .............................ـ 1
  ...................................ـ 6  .................................ـ 5  .............................ـ 4
  ................................ـ 9  ................................. ـ8    .............. ...........ـ 7  

  .................................ـ12  ...............................ـ 11  ........................ـ 10
        

  ...................................................... :نام و نام خانوادگی رئیس گروه
  :امضاء                                                                     
  13  /  /  :  تاریخ                                                                    
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  »گروهنهایی نظر بندي  جمع« 

  )مولفین و ناشرین جهت ارائه به(
  

مترجم/ مؤلف  نام کتاب چاپ نوبت   محل نشر سال نشر ناشر 

      

 
 :بررسی شکلی اثر -1

 : امتیازات 

  
  

  :ها کاستی
  
  
  

 :بررسی محتواي اثر -2

  :امتیازات
  
  

  :ها کاستی
  
  
  

 پیشنهادها: 
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  باسمه تعالی

  ................................................مدیریت محترم انتشارات 

انـدرکاران آن انتشـارات وزیـن در     هـاي دسـت   و با سپاس از زحمات و تالش با سالم و آرزوي توفیق
  ، ......................... اثـــر................................ ، نظــر بــه اینکــه کتــاب     خــدمت بــه جامعــه علمــی کشـــور    

ــه  ــه،   ،..................... .......ترجمــ ــارات آن موسســ ــتن  از انتشــ ــوان مــ ــه عنــ ــ....................بــ    ...... رايبــ
گیرد؛ این اثر توسط چهـار تـن    مورد استفاده قرار می.................................ته در رش...........................واحد درس 

ــورد  از اســاتید صــاحب ــلنظــر م ــت و و بررســی  تحلی ــرار گرف ــر   ق ــد علمــی اث ــد نق ــی فرآین ــس از ط در پ
ي بررسـی متـون و کتـب علـوم     شـورا «........................ گـروه  ........................  جلسۀ مـورخ  ............................

نهایی گـروه جهـت استحضـار تقـدیم      هاي اي از ارزیابی به پیوست، خالصه. نهایی شد چکیده نظرات ،» انسانی
  .گردد می

هـا   قابل ذکر است بررسی این اثر به منظور تقویت بنیه علمی و آموزشی متون درسـی و کمـک درسـی دانشـگاه    
  .بوده و هدفی جز ارتقاء علوم انسانی در کشور ندارد

در متـرجم محتـرم   / نویسـنده   ورشوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی آمادگی دارد با حض..................گروه 
  .قرار دهد توجهها و نظرات مربوط به این اثر  را مورد  اولین جلسۀ تخصصی گروه، دیدگاه

  .خواهانم در خدمت به اعتالي علوم انسانی کشور حضرتعالی را توفیق هرچه بیشتر  
  با تشکر                                 

  سید حسین حسینی دکتر                          
  دبیر شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی
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  ...............................استاد ارجمند جناب آقاي 

  .......................................کتاب مولف دانشمند 
  

  پس از سالم؛
ی و نظر به اهمیت و جایگاه مارزشمند علبا احترام، ضمن قدردانی از اهتمام جنابعالی در زمینه نشر آثار     

شوراي «................................ رساند این اثر ارزشمند در جلسه تخصصی گروه کتاب جنابعالی به استحضار می
براي ارزیابی تایید شد و خالصه نظر داوران محترم براي بذل  »بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاهها

  .رسد دن در چاپهاي بعدي به استحضار میعنایت و لحاظ کر
  .مزید امتنان خواهد بود چنانچه این گروه را از دیدگاه حضرتعالی درباره داوریها آگاه سازید

ضمناً گروه آمادگی دارد با حضور آن جناب ابعاد شکلی و محتوایی اثر را بررسی و پیشنهادهاي تکمیلی خود را 
  .تقدیم نماید

  
  .................................................................دکتر                                        

  .........................................................رئیس گروه


