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 نحوه امتيازگذاري كتب تأليفي از نظر محتوا: 1دول ج

 امتياز موضوع ردیف

 كشور فرهنگي و علمي نياز رفع در كتاب موضوع تأثير ميزان  1
 12امتياز كل: 

 امتياز داور: 

 11امتياز كل:  (11(         درسي )6درسي ) كمك (       1عمومي ) كتاب:  نوع  2

 امتياز داور: 

 12امتياز كل:  اثر( از علمي جامعه استقبال علمي )ميزان اعتبار  3

 امتياز داور: 

4  
 موضوع بر اثر پدیدآورنده تسلط

 كتاب( از نگارش هدف به توجه با مطالب پروراندن در استدالل )قوت

 9امتياز كل: 

 امتياز داور: 

 10امتياز كل:  علمي اصطالحات بودن یكدست و متن درك سهولت و نثر شيوایي  5

 امتياز داور: 

 7امتياز كل:  است داشته عهده بر خود مؤلف كه هایيپژوهش و تحقيقاتي هاییافته به رجوع ميزان  6

 امتياز داور: 

 8امتياز كل:  كشور در شده انجام هایپژوهش نتایج بخصوص كشور داخل منابع به استناد  7

 امتياز داور: 

 12امتياز كل:  شده طرح موضوعات و مطالب با هافصل عناوین و كتاب عنوان بودن مناسب  8

 امتياز داور: 

 6امتياز كل:  نامهواژه كيفيت  9

 امتياز داور: 

 6امتياز كل:  منابع ذكر در جا به اشاره و امانت رعایت  10

 امتياز داور: 

 7امتياز كل:  درآن یكنواختي رعایت و بيگانه اصطالحات یابيدقت در معادل و صحت  11

 امتياز داور: 

  
 100امتياز كل: مجموع 

 : يداورمجموع كل 
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 اي: نحوه امتيازگذاري كتب ترجمه2جدول 

 امتياز موضوع ردیف

 كشور فرهنگي و علمي نياز رفع در كتاب موضوع تأثير ميزان  1
 15امتياز كل: 

 امتياز داور: 

2  
 (11(         درسي )6درسي ) كمك (       1عمومي ) كتاب:  نوع

 خوارزمي دانشگاه دروس سرفصل با تطبيق ميزان

 12امتياز كل: 

 امتياز داور: 

 5امتياز كل:  علمي( جامعهاز نظر استقبال ) مبلغ اصلي اعتبار  3

 امتياز داور: 

 (كتاب ترجمه زمان در) ترجمه برای چاپ آخرین از استفاده و مطالب و موضوع بودن نو  4
 15امتياز كل: 

 امتياز داور: 

 9امتياز كل:  نامهواژه كيفيت  5

 امتياز داور: 

 15امتياز كل:  آن در یكنواختي و هماهنگي رعایت و تخصصي اصطالحات یابي معادل  6

 امتياز داور: 

 16امتياز كل:  متن درك سهولت و شيوایي  7

 امتياز داور: 

 13امتياز كل:  (13-پاراگراف به پاراگراف ،4-جمله به ملهصفر، ج-كلمه به كلمه) ترجمه نحوه  8

 امتياز داور: 

  

 100امتياز كل: مجموع 

 : يداورمجموع كل 
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 ظاهري: نحوه امتيازگذاري كتب از نظر 3جدول 

 امتياز موضوع ردیف

 مناسب بودن فهرست تنظيم موضوعي كتاب  1
 15امتياز كل: 

 امتياز داور: 

 16امتياز كل:  های مناسب و زیبایي ظاهری كتاب(زیبایي متن از نظر ویرایش فني )انتخاب قلم  2

 امتياز داور: 

 15امتياز كل:  تناسب طرح جلد با موضوع كتاب  3

 امتياز داور: 

 دقت در تنظيم فهرست منابع براساس استاندارهای موجود  4
 14امتياز كل: 

 امتياز داور: 

 16امتياز كل:  انگليسي، انگليسي به فارسي(دارا بودن نمایه )ایندكس( موضوعي )فارسي به   5

 امتياز داور: 

 6امتياز كل:  آرایي و مونتاژ تصاویرصفحه  6

 امتياز داور: 

 18امتياز كل:  ميزان فروش كتاب  7

 امتياز داور: 

  
 100امتياز كل: مجموع 

 : يداورمجموع كل 
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