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 سمه تعالیاب

 

 «و انتشار کتاب در انتشارات دانشگاه سوره تنظیم نامةشیوه»

 

  مقدمه

لافا     ؤم را ی    تعیفین حوفو   مراحف  رییاتف ،    سفای    تفدقی   ، شفااف با هدف انتظام بخشینامه این شیوه 

 اه تد ین شدهرانشگاهداف کال  مندیج ری اساسنامه مطاب   ،سای   احد انتشایاتتوسعه   تعالمترجما  ری جه  

 اس .

 

 تعاريف :1ماده 

 اعضفا   ای متشفل    ؛شورنامیده می «شویا»نامه اختصایاً آیین که ری این دانشگاه: و فناوریی پژوهش شورای

سسفات آمفویع عفالی، هش هشفی   تنفا ی       مؤهفا    امه جامع مفدیری  رانشفگاه  نب آیین -5بند  12برابر ماره  معین

   منصفوب   رانشفگاه  یسیئف  حلف   با شویا  عالی انوالب ترهنگی اس  که   10/12/89مویخ  684مصوب جلسه 

   انشگاهر ری آثای چاپ ا لوی  تعیین   مجوی صد ی خصوص ری گیر تصمی  مرجع باالترین این شویاشوند. می

 .رانشگاه اس  اموی هش هشی   انتشایات ییز برنامه   گذای سیاس  مرجعی  رایعهده

 منظفوی  هبف  یا نظفر صفاح   اشخاص   خور نظرها  یا   هایاتته مؤلاا ، یا مؤلف آ  ری که اس  اثر   :تألیف

 .کندمی مطرح کتاب یک قال  ری ا  تخصصیمجموعه صویت به   هررایع موجور رانش ایتوا 

ها   نوآ ی  علمی صاح  اثفر هیرامفو  یفک    ها، ریدگاهاثر  اس  برآمده ای ذ  ، تجربیات، هش هش :تصنیف

ر   اتفز ر  حواشفی       گاتایهفا  علمفی صفاح  اثف    نویسفی   تنظفی  موضوع خاص، همراه با توریر، تشریح، حاشیه

ییاتته خور عتبر انتشاری اثر تصنیای، نویسنده باید ری تهرس  مراجع به تعدار قاب  توجهی ای آثای م تعلیوات ضر ی .

 .رهی نمایداعالمللی   ملی ایجها  بینری مجالت   کنارانس
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. ررانفد گمفی  بر ریگر یبا  به یبانی ای یا کتاب یک کام  محتوا    ماهوم اثر، صاح  که اس  اثر  :ترجمه

 مناس  ا همعارل ای استااره با   رق  به یا متن   حاظ اصلی یا کتاب ساختای مترج  که اس  آ  مطلوب ترجمه

 کفه  رگرراندچنا  بآ  موصد( تایسی )یبا  یبا  به سورمند طوی به کتاب سراسر ری یلنواختی یعای  با   یایج  

 .باشد ته  قاب  موصد( یبا  )یبا  تایسی خواننده برا 

 برا   اصله هیشنهارها  یا گررآ ی  ا ،ترجمه تصنیای، تألیای، آثای علمی ایییابی را ی ، ای منظوی :داوری

 تفوایی مح   موضوعی ا لوی    اهمی  تناس ، کیای ، علمی، اعتبای نظر ای ترجمه   گررآ ی  تصنیف، تألیف،

 .اس 

 اثفر  کفه  اس  مترج  یا مؤلف ای اع  حووقی، یا حویوی اشخاص یا شخص اثر صاح  ای منظوی  اثر: صاحب

 .رهندمی تحوی  نشر مرکز به چاپ جه  یا خور

ط اتفرار  یا گزایع هش هش اس  که توس گررآ ی   تد ین ترجمه، تصنیف، لیف،تأ هرگونه اثر ای منظوی اثر:

 شور.ایائه میحویوی، موسسات هش هشی   آمویشی یا معا ن  هش هشی رانشگاه سویه 

 هوشفش  یا رانشفگاهی  ری س ای ریس یفک  مصوب سرتص  ریصد 70 حداق  که اس  کتابی درسی: کتاب

 .رهد

 یتحصفیل  هفا  یشفته  ری هفش هش    آمفویع  سفطح  ایتوفا   قابلیف   آنها مطال  که هاییکتاب  ها:کتاب ساير

 .باشد راشته یا رانشگاه

 آثفای،  لاا    مترجما  ری ترایند چفاپ   نشفر  ؤ تعیین حوو  مری موضوعات را ی   که اس  سند  قرارداد:

ایت معفا    معا   ارای    مالی رانشگاه ای یک سو   اترار طرف قرایرار ای سفو  ریگفر   همینفین تحف  نظف      بین

 .کندمی تعیین یا کای انجام یما  نیز   هریک  ظایف   تعهدات   شورمی تنظی هش هشی   تنا ی  

 

 های انتشارها و اولويتسیاست ها،زمینه :2ماده 

رانشفگاه   انتشفایات صویت تخصصی محوی تعالی  قرای رایر؛ لفیلن  ه ها  هنر، معمای    علوم اجتماعی بحویه

مفال      ا لویف   .اسف   ری س مفرتبط لیف، تصنیف   ترجمفه ری تمفامی   کت  علمی، اع  ای تأسویه آماره انتشای 

 شرح ذی  اس :ه انتشای آثای ب

 ؛به کتاب ریسی یا راشته باشد شد ظرتی  تبدی آثای  که کت  ریسی یا .1. 2
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 ؛ها  رایر ری رانشگاه باشدیشتهری س مرتبط با .2. 2

 هفا   یج اییعری یاستا  احیا  تالر رینی ری ترهنگ   هنر   تفر  ای آ   بخشیتمامی یا هایی که کتاب.3. 2

 اسالمی بوسیله هنر باشد؛انوالب 

 ها  نوین باشد.حاص  ای تحویوات صاح  اثر که حا   یاتتهها  هش هشی کتاب.4. 2

کفه توسفط    می، هنفر اسفالمی   هنفر جهفا  اسفال     ایران   تلساه هنر مرتبط با هنرخایجی ها  کتابترجمه .5. 2

 .  تاییخ انتشای آ  جدید باشد ها  معتبر منتشر شده باشدانتشایات رانشگاه

 

 عمومی پذيرش اثر فرايندشرايط و  :3ماده 

 ایائه رهند:   یا تلمی  مراح  ییر صاح  اثر اس  ضر ی  اثر، هیگیر    برا  ایسال

 ری سامانه؛ word   PDF  قال  ر  تای  اثر ری  بایگذای  .1. 3

اهی کتفاب بفه   چف نسفخه   ایائفه یفا  یبا  اصلی اثفر ری سفامانه   تای   بایگذای  ،ری صویتی که اثر ترجمه باشد .2. 3

 ؛انتشایات

هفا    صف  )بجفز عنفوا  ت  13 با تون   B Nazaninبا قل   ، A4ری ترم   نسخه چاهی ای کتاب، یک ایسال .3. 3

 ؛رتتر معا ن  هش هش به تیترها  اصلی   ترعی(

 ؛صاحبا  اثر /صاح  علمی کایائه کاینام .4. 3

   جمفه تر تفألیف  تفوجیهی  رالیف     کتفاب،  ایسفال  تعهفد  ترجمفه،  /تفألیف  اصفال   تعهد ها :ترمتلمی   .5. 3

 (؛1)هیوس  شمایه  بایگذای  ری سامانه

ا  مشفابه  اتزایهف جو یفا نفرم  اتزای همانندسی ا لیه   اطمینا  ای اصال  اثر ای نرمیتواند برا  بر می  : شویا1 تبصره

 استااره کند.

الیم سف     مفویر قبفول ا   «هایسفا »ه موسوم بف  ،رهی ایرا   سبک ایجاع APAرهی ها  ایجاعی عصرتاً  .6. 3

 یگفذای   باری تمامی متن بصویت یلپایچه یعای  شور   صاح  اثر ری هنگام شده انتخابرهی اس  سبک ایجاع

 رهی یا اعالم نماید. اثر شیوه ایجاع

 

 و تصويب نهايی داوری يید اولیه ،تأ : فرايند4ماده 

 ای حیث راشتن ه ری شویا  هش هش رانشگانامه، این شیوه 3 مطاب  ضوابط مندیج ری مارهشده ایسال یاثآ. 1. 4
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  ری صفویت   یفرر گمویر بریسی قرای می، 2مندیج ری ماره  ها ها   مال بور  با ا لوی شرایط ا لیه   منطب 

 ری ترایند را ی  قرای خواهد گرت ؛ ،یید ا لیهتأ

ری جلسفه   مراح  بریسی ای صفاح  اثفر بفرا  شفرک     تواند برا  یتع ابهامات ری هر یک ای شویا می :1 تبصره

 شویا رعوت بعم  آ یر.

شفور  یفین مفی  ها  تخصصی که اعضفا  آ  توسفط شفویا تع   تواند بریسی ا لیه اثر یا به کمیته: شویا می3 تبصره

  اگذای نماید.

 باشد؛مییید نهایی شویا   تأمنتخ  شویا  کمیتهبه هیشنهار انتخاب را یا  بعهده شویا   یا  .2. 4

 بفه  سفپس    دانف گرتتفه  قفرای  علمی ایییابی   نود مویر هررای نظریه ها کرسی ترایند ری که آثای  :4تبصره 

 ؛.هستند مستثنا را ی  ای مربوطه مستندات ایائه با اند،شده هذیرتته نظریه عنوا 

 ای هفس  یفد با نیفز  اندشده راره ساایع غیره   گررآ ینده مترج ، مؤلف، به شویا سو  ای که آثای  :5 تبصره

 .شوند ایسال را ی  برا  شد  آماره

   خفاص  مفوایر  یباشد. رهر اثر به ر  را ی متخصص ری یمینه اثر ایائه خواهد شد   را ی  ر  سر کوی می. 3. 4

 ؛کندایسال را ی ر  ای بیش به همزما  یا اثر تواند می رانشگاه، ا  شویا یشتهری موضوعات میا 

 ترتیف   به نار  ر را ی، ایا  هر به بایس  می آثای، را ی  ری تسریع   آثای انتشای ترایند تسهی  هدف با  .4. 4

 ؛نشور ایجار کای ری خللی ا ل، نار قبول عدم یا رسترسی عدم صویت ری تا شوند تعیین ا لوی 

 شفده  ایاحر ییر ها شیوه طری  ای ایشا  تخصص که هستند هش هشگرانی یا علمی هیأت اعضا  . را یا ،5. 4

 باشد:

 را ی  )اثر(؛ موضوع یمینه ری تخصص به شهرت سنحُ راشتن. 1. 5. 4

 را ی  )اثر(. موضوع با ایتباط ری شده چاپ یا مواله  کتاب ر  حداق  راشتن .2. 5. 4

عنفوا    هبف  تواننفد مفی  مرتبط کای  سابوه سال هنج حداق با  شرایط  اجد متخصصا  خاص، موایر ری: 6 تبصره

 .شوند انتخاب را ی

 ر:شوییر هیگیر  می ها گزینهیلی ای    ایجاع شویا به اثر را ی ، نتیجه اساس بر. 6. 4

 ؛تأیید هر ر  را ی ، ارامه ترایند قرایرار چاپ .1. 6. 4

 یرار؛ترایند قرا  تأیید یک را ی   یر را ی ریگر؛ ایسال برا  را ی سوّم   ری صویت تأیید ایسال برا .2. 6. 4
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  الحات به صاحرات، ری این صویت اثر برا  اعمال اصیتأیید را یا  مشر ط به ایجار اصالحات   تغی .3. 6. 4

 ور؛شاثر ایسال می شور   هس ای اعمال اصالحات نظر را یا  اخذ می

 .عدم تأیید ر  را ی   استررار مدای    اعالم مرات  به صاح  اثر. 4. 6. 4

 نظفرات    داتمستن مربوطه، ها ترم همراه به آ ی   توسط کایشناس انتشایات جمع را ی  نهایی . نتیجه7. 4

 ی    ری صویت   مبتنی بر نتایج را رشومی تحوی  ربیرخانه شویا به ، شویا ری طرح برا  کام  صویت به را یا 

عفالم    اح  اثفر ا صف به  گیرر   ری صویت عدم تأیید مرات هذیرع نهایی شویا اثر ری ترایند انعوار قرایرار قرای می

 شور؛می مدای  مسترر

 گیرر.نامه انجام میاین شیوه 2: را ی  بر اساس ترم ها  مندیج ری هیوس  شمایه7 تبصره

 شور.ی  قید میبرا  هر سال مالی ری شویا تعیین   ری قرایرار مربوط به را  را ی  الزحمه ح میزا  . 8. 4

 

 و انتشارانعقاد قرارداد  .5 ماده

 هسفوی  رانشفگاه  ای گفذ سرمایه با هس ای انعوار قرایرار با صاح  اثریسد یید نهایی شویا میآثای  که به تأ.1. 5

 یابد؛می انتشای   چاپ

 توانفد بعهفده  یمف ها  چاپ   انتشفای    توات  با صاح  اثر، تمامی یا سهمی ای هزینه  تصوی  شویا: با 8 تبصره

  اگذای شور.گذای ثالث یا سرمایهصاح  اثر 

 گیر  خواهد شد؛تصمی  ،اثر، توسط شویا  ا ل چاپ ری خصوص تیراژ .2. 5

ف طفر  ،ا  مسفوول رانشگاه با یک نار به عنولف یا مترج  راشته باشد ؤ. ری صویتی که اثر بیش ای یک نار م3. 5

 قرایرار خواهد بور؛

  ملتوب که ری خصوص تسهی  حوو    مناتع معنو    مار  اثر، بین صاحبا  اثر، الیم اس  یارراش :9تبصره 

 تسلی  شور. یبه امضا  صاحبا  اثر یسیده باشد هیش ای انعوار قرایرار به معا ن  هش هش

هفش هش   کتفاب برابفر تصفمی  شفویا      ریصد  ای بها  هش  جلد گذای سرمایه سور   لیفالتأح  باب  .4. 5

 .شورهرراخ  می گذایسرمایه   مؤلف رانشگاه به

ه   ابین رانشفگا مف متناس  هر اثر   برابر تصمی  شویا ری قفرایرار منعوفده تفی    ،: نحوه   مراح  هرراخ 10 تبصره

 .نامه(این شیوه 3)هیوس  شمایه  گذای خواهد بورصاح  اثر یا سرمایه
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ت علمفی  به اعضفا  هیفأ   شویالیف، تصنیف، گررآ ی  یا ترجمه یک اثر ای طرف : ری موایر  که تأ11 تبصره

ای  به عنوا  بخشفی واند تمیه شدتعالی  انجام ،رانشگاه ها  نامهشور؛ برابر ضوابط   آیین می اگذای رانشگاه سویه 

  محسوب شور.ت علمی موظای عضو هیأ

 

در سوومین  های پیوست و به همراه فرمتبصره 11 ،بند 23ماده،  5نامه در يک مقدمه، اين شیوه

 ت.ورد تصويب قرار گرفم 1/4/1398وهش و فناوری دانشگاه، مورخ ژجلسه شورای پ
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اثر سالهای ارفرم 1پیوست   
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 (غیره ضمايم اثر: )مانند عكس، نمودار و

  

گیرنده:ام و امضای تحويلن                                 دهنده:                                نام و امضای تحويل                        
 

 آثار به انتشارات دانشگاه سورهاطالعات مربوط به تحويل 
 مشخصات اثر:

 

(:انگلیسیعنوان اثر )      عنوان اثر )فارسی(:                                                   
 

ن اثر(:بودنام و نام خانوادگی مؤلف/ مترجم:                                نام مؤلف اصلی کتاب )در صورت ترجمه  
 

 

مكاران مؤلف/ مترجم:ه                      کننده:          دانشكده/ مؤسسه ارسالنام   
 

(:                                   غیره نوع اثر )ترجمه، تألیف و  
 

 شماره تماس صاحب اثر:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات وضعیت مدارك

         □ندارد           □دارد          فرم مشخصات صاحب اثر )کارنامه علمی(

         □ندارد           □دارد          پرينت يک نسخه از اثر

         □ندارد           □دارد          ایاصل کتاب به زبان اصلی برای آثار ترجمه

         □ندارد           □دارد          کلمات کلیدی و چكیده کتاب به زبان فارسی

         □ندارد           □دارد          کلیدی و چكیده کتاب به زبان انگلیسی کلمات

         □ندارد           □دارد          فهرست محتوا

         □ندارد           □دارد          مقدمه

         □ندارد           □دارد          نامة تدوينرعايت نكات شیوه

         □ندارد           □دارد          تعهد اصالت تألیف/ ترجمهتكمیل فرم 

         □ندارد           □دارد          تكمیل فرم داليل توجیهی ترجمه/ تألیف اثر
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«پرسشنامه داليل توجیهی ترجمه کتاب»  

 «.طور دقیق و مبسوط پاسخ دهیدهای زير بهخواهشمند است به پرسش»

 مترجم/مترجمان ناشر و سال نشر مؤلف/مؤلفان عنوان فارسی و التین کتاب

    

 

 ضرورت ترجمه اين کتاب را شرح دهید.هدف و  .1

ای، اين کتاب را توصیف کنید تا درصورت چاپ آن، در تارنما و بروشوورهای  در يک پاراگراف دويست تا پانصد کلمه .2

 انتشارات مورد استفاده قرار گیرد.

 مقطو  تحصویلی و عنووان   کتاب درسی قابل استفاده اسوت،  عنوان )چنانچه به ه کسانی هستند؟مخاطبان اصلی کتاب چ .3

 واحد درسی مرتبط را بیان کنید.(

 شود؟آموزشی در داخل يا خارج کشور تدريس می آيا اين کتاب در دانشگاه يا موسسه .4

 های فارسی و التین مشابه اين کتاب را ذکر کنید.مشخصات کتاب .5

 های مشابه خود دارد؟هايی نسبت به کتاباين کتاب چه برتری .6

 شما چه کسانی هستند داوران پیشنهادی .7
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 «و تعهد نامه کتابفرم ارسال »

 

 كتابوسیله بدین

«.................................................................................................................................................................................................

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

.......................................................... » 

نامه تألیف/ ترجمه كتاب در انتشارات دانشگاه سووره تنيویش شوده    ضوابط و شیوهكه با توجه به اصول مندرج در 

دیگوری   انتشاراتیپیش از این در  كتابشود كه این گردد. ضمناً متعهد میارسال می دانشگاهبرای چاپ در آن است، 

 دیگری ارسال نخواهد شد. اشربه ن انتشارات دانشگاه سورهطرف است و تا زمان اعالم نتیجه از  چاپ نشده

 

: مؤلف/مترجشنام و نام خانوادگی 

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

آدرس: 

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

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

دورنگار:                               ........................................تلفن: ........................................

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

 .....................................آدرس پست الکترونیکی: .....................................

 ................................................. :كتابتاریخ ارسال  

 

 مضاء:ا                                                                                            
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  2پیوست 

 لیفأفرم ارزیابی ترجمه و ت
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: به زبان اصلی کتابعنوان 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 کتاب اصلی: ISBN                      انتشارات:          نویسنده:                                       سال چاپ:             

 ...........................................................................................................................................................................................ارسی:فبه  کتاب عنوان

   ⃝سایر                  ⃝مرجع                  ⃝کمک درسی               ⃝نوع کتاب:            درسی

 :الف( مشخصات داور

 و نام خانوادگی:نام 

 دانشگاه: پایه: رتبه علمی:

 گروه آموزشی: پژوهشکده: /دانشکده

 تلفن همراه: پست الکترونیک:

 نشانی و تلفن:

 *تاریخ دریافت از داور: تاریخ ارسال به داور:

                                                                                                              

 ترجمه متن ارزیابی کاربرگ
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 :تاریخ و امضاء                                                                          

 

 

 شدهب( ارزیابی متن ترجمه

 ( فهم زبان مبداء: 1
 كنید؟ توضیح دهید.مترجش از زبان مبداء را چگونه ارزیابی میالف( فهش 

 

 

 ب( مترجش چه اندازه در انتقال زبان مبدأ به مقصد موفق بوده است؟ توضیح دهید.
 

 

 لطفاً عالوه بر انتخاب گزينه مناسب، توضیحات الزم را نیز ارائه دهید: :( وفاداری به متن اصلی2

 متن اصلی وفادار بوده است؟ توضیح دهید.الف( مترجش تا چه اندازه به 
 

 

 اند؟ب( آیا اصطالحات تخصصی درست ترجمه شده

 ⃝نادرست  ⃝غیرقابل قبول  ⃝قابل قبول  ⃝نسبتاً درست  ⃝کامالً درست 

 توضیحات:

 

 اند؟دست ترجمه شدهج( آیا اصطالحات تخصصی در كل كار یک

 ⃝متناقض  ⃝نسبتاً متناقض  ⃝قابل قبول  ⃝نسبتاً یکدست  ⃝کامالً یکدست 

 توضیحات:

 

 های پیشنهادی فرهنگستان است؟رف مترجش بر طبق معادلطهای استفاده شده از د( آیا معادل

   ⃝منطبق نیست    ⃝نسبتاً منطبق است   ⃝کامالً منطبق است  

 توضیحات:

 

 ده پانوشت دارد؟شهای ناآشنا در متن اصلی در متن ترجمه و( آیا معادل

   ⃝پانوشت ندارند    ⃝ تعدادی پانوشت دارند ⃝همه پانوشت دارند 
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 توضیحات:

  

 شدهترجمه بودن متنِ( شیوايی، روشنی و قابل فهم3

 كنید؟شده را چگونه ارزیابی میالف( شیوایی و روشنی متن ترجمه

 ⃝بسیار ضعیف  ⃝ضعیف  ⃝متوسط  ⃝خوب  ⃝بسیار خوب 

 توضیحات:

 

 كنید؟قابل فهش بودن متن ترجمه شده را چگونه ارزیابی میب( سادگی و 

 ⃝بسیار ضعیف  ⃝ضعیف  ⃝متوسط  ⃝خوب  ⃝بسیار خوب 

 توضیحات:

 
 

 ( اعتبار 4

 كنید؟الف( تازگی مطالب كتاب اصلی را چگونه ارزیابی می

   ⃝قدیمی است    ⃝روز است نسبتاً تازه و به ⃝کامالً تازه و به روز است 

 توضیحات:

 ب( اعتبار علمی مطالب در متن اصلی چگونه است؟

 ⃝معتبر نیست  ⃝نسبتاً معتبر است  ⃝معتبر است  ⃝کامالً  معتبر است 

 توضیحات:

 

 ج( شهرت نویسنده كتاب تا چه حد است؟

   ⃝شده نیست شناخته   ⃝شده است نسبتاً شناخته ⃝شده است کامالً شناخته

 توضیحات:

 

 1اعتبار انتشارات كتاب اصلی چگونه است؟د( 

 ⃝معتبر نیست  ⃝نسبتاً معتبر است  ⃝کامالً  معتبر است 

 توضیحات:

 

 ( ساير نكات5

                                                           
هفا    بفه رانشفگاه   .3 نظفرا  یشفته تعفال باشفد؛    کتف  صفاح    ری یمینفه چفاپ  . 2. ری حویه تخصصی مشهوی باشفد؛  1اعتبای انتشایات عبایتند ای:  ها مال برخی   1

 باشد. مؤسسات معتبر  ابسته
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 كنید؟شیوه ترجمه مستندات و ارجاعات در كتاب را چگونه ارزیابی می

 ⃝بسیار ضعیف  ⃝ضعیف  ⃝متوسط  ⃝خوب  ⃝بسیار خوب 

 توضیحات:

 

 چه نوع ویرایشی دارد؟متن حاضر نیاز به 

   ⃝صوری    ⃝زبانی  ⃝علمی 

 توضیحات:

 

که  ها را ذکر نمائید و توضیح دهید( در این زمینه، مشخصات آنغیره ای، گردآوری وهای مشابه )تألیفی، ترجمهدر صورت وجود کتاب( 6

 دانید؟تألیف این کتاب را تا چه اندازه ضروری می
 

 

 این کتاب چه کسانی خواهند بود؟به نظر شما مخاطبان  (7

 

 
 ال مخاطبان قرار گیرد؟تواند مورد استقب( به نظر شما انتشار این کتاب تا چه اندازه می8

 

 

ه فررو  خواهرد   ی در بازار ببه نظر شما آیا چاپ این اثر برای انتشارات دانشگاه توجیه اقتصادی دارد؟ به بیان دیگر آیا این اثر به راحت( 9

 توضیح دهید.رسید؟ 

 

 ( نظر کلی10
 دانید؟های زیر را برای این کتاب مناسب میبا توجه به داوری جنابعالی کدام یک از گزینه 

 . ستاكتاب با وضعیت فعلی قابل چاپ  -الف
.................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ب با انجام اصالحات پیشنهادی قابل چاپ است.  كتا -ب

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

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

 ارجاع برای ارزیابی و بازبینی مجدد و در صورت تأیید قابل چاپ است.  هادی وكتاب پس از انجام اصالحات پیشن -ج

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

.............................................................................................................................................................................................. ...........⃝  
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  كتاب قابل چاپ نیست. -ج

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

 .............................⃝  

 .ان فرمائیدارید بی( خواهشمند است ضمن بیان نظرات کلی خود درباره کتاب، چنانچه عالوه بر موارد فوق پیشنهاد یا نظر دیگری د11

 
 نام   نام خانوارگی

 تاییخ   امضا     

 

 تصنیفی(/لیفیتأکتاب ) پرسشنامه داوری

 : تاريخ

 :شماره

. شویممی مندرهبه نظرات حضرتعالی از پیوستی کتاب تخصصی داور عنوان به که خرسندیم ........... بسیار خانم/آقای محترم داور

 در بخش هر کیفیت اسبراس و فرمائید نقادانه مطالعه نظر با و دقت به را پیوست متن فرم، این ب و الف هایبخش تکمیل از پس خواهشمندیم

مورد  مالك ج بخش در هک صورتی در فرمائید. اعالم را نهایی خود نظر د بخش در و ارزیابی ج بخش در را اثر ضعیف بسیار تا عالی از مقیاسی

 گذارینمره در مالك این ینهگزاین انتخاب با .نمائید انتخاب را «درورتی ندارض» گزینه فقط لطفاً نباشد؛ الزم و ضروری اثر این مورد در نظر

 .شودنمی گرفته درنظر نهایی

 ا کمال احترام ب                                                                                                                                               

 معاون پژوهش 

 

 اثر صاحب و اثر مشخصات( الف

  اثر: كامل عنوان
 

 اثر داور مشخصات( ب

 ایمیل: آدرس تحصیلی رشته و درجه خانوادگی:  نام و نام

 تماس: شماره ملی: شماره كار: محل

 

 اثر ارزيابی (ج
 ضعیف بسیار ضعیف متوسط مناسب عالی ندارد ضرورتی ارزيابی هایمالك رديف

       شدههاستفاد نمودارهای و جداول ها،شکل كیفیت 1

       مفید ضمائش وجود 2

       متن با جداول و اشکال هماهنگی 3

       انشایی و امالیی های جنبه و نگارش آئین رعایت 4

       علمی جامعه شدهپذیرفته و مصطلح هایواژه از استفاده 5

       نویسیمنبع و دهیارجاع اسلوب رعایت 6
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       گوییپراكنده از پرهیز و منطقی و علمی نيش انسجام، 7

       مطالب درك سهولت و اثر شیوایی 8

       اول دست یا و جدید منابع معتبر، از گیریبهره 9

       هامثال و مطالب بودنكاربردی 10

       پردازینيریه در یا و مطالب ارائه و نوآوری در خالقیت 11

       هاتمرین و هاگیرینتیجه خالصه، مقدمه، كیفیت 12

       عناوین هماهنگی و انسجام 13

14 
 اهوداف  بوه  توجه با كتاب محتوای بودنمانع و جامع میزان

 كتاب
      

       درسی هایبرنامه و اهداف با كتاب محتوای تناسب 15

       مطالب تحلیل و تبیین نویسنده در تسلط میزان 16

       مشابه آثار وجود صورت در چاپ ضرروت 17

       كتاب محتوای منطقی -علمی اعتبار 18

       بندی و صفحاتساختار كتاب از نير فصل 19

       اثر از مخاطب جامعه استقبال میزان ارزیابی 20

 
 

  

 استفاده قابل ایدوره چه در كتاب این

 است

 غیر  □ 

 درسی

 □  
 كارشناسی

 دكتری  □  ارشد كارشناسی  □ 

 از استفاده در اثر صاحب داریامانت میزان

 *منابع

 بسیار  □

 ضعیف

 عالی  □  خوب  □  ضعیف  □ 

 
 .نمائید مشخص اصلی منب  و صفحه ذکر با را شده برداریکپی موارد  *

 
 

 .دانیدمی مناسب کتاب اين برای را زير هایگزينه از يک کدام جنابعالی داوری به توجه با د:
 تصمیم  اثر چاپ مورد در کلی تصمیم رديف

  موثر( هایمالك مجموع از 90 باالی امتیاز است )كسب چاپ قابل فعلی وضعیت با كتاب 1
 از  90 تا 70 امتیاز است)كسب چاپ قابل داور به مجدد ارجاع بدون و جزئی اصالحات با كتاب 2

 موثر( هایمالك مجموع
 

 50 امتیاز است)كسب چاپ قابل داور به مجدد ارجاع از پس و اساسی اصالحات انجام با كتاب 3

 موثر( هایمالك مجموع از 70 تا
 

  موثر( مالكهای مجموع از 50 از كمتر امتیاز نیست )كسب چاپ قابل كتاب 4

 
 دانم.  یم   ادبی  و علمی ویرایش     ادبی  ویرایش    علمی  ویرایش نیازمند را متن این اثر چاپ به پیشنهاد صورت در

 است.  تصنیف  تألیف  کتاب این من نظر از
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 ید(.فرمائ مرقوم دیگر ای برگه یا کتاب متن در را موارد )خواهشمندیم کنم می ارائه را پیشنهادات کتاب کیفیت بهبود برای

 

 فرمائید. ارسال متنی درون هایيادداشت صورت به يا جداگانه ایبرگه در را خود رد يا اصالحی نظرات خواهشمنديم

 

 داور خانوادگی نام و نام

 داوری تاريخ و امضاء                   

 

 باسمه تعالی                                                        
 «قرارداد داوری كتاب»

 

 

و خانم ،  66860219: تلفن  252 پالك، کامیاران نبش کوچه، آذربایجان و خو  بین، آزادی خیابان نشانی به سوره دانشگاه مابین قرارداد این

بررره   ایررره پ   برررا مرتبررره علمررری                          دانشرررگاه                        فرزنرررد           کررردملی             آقرررای  /

خوانده می شود و معاون اداری و مرالی  ار داور که از این پس به اختص  تلفن                             نشانی:                                              

ریخ انعقراد  دیرده و از ترا  دانشگاه به نمایندگی از دانشگاه سوره که از این پس به اختصار دانشگاه نامیده می شود با شرح و مفاد ذیل منعقرد گر 

 جهت طرفین الزم االجرا می باشد.

 . موضوع قرارداد 1ماده 

د( در خصوص کتاب با قراردا 1ر نظر علمی/تخصصی و تکمیل پرسشنامه داوری اثر )ضمیمه شماره موضوع قرارداد عبارتست از داوری و اظها

 باشد.می 13با فونت بی نازنین  A4صفحه                 شده به میزانتألیف/ترجمه عنوان                             

  . مدت قرارداد2ماده 

 اشد. بل تمدید میت ضرورت قابباشد و در صورلغایت                      می                     ماه، از تاریخ    یکاین قرارداد به مدت 

 . نحوه محاسبه مبلغ قرارداد 3ماده 

 شود.ریال تعیین می 000/15ریال بر مبنای هر صفحه  000/500الزحمه داوری کتاب با پایه حق
 

باشد. اصالحات عمده قابل پذیر  باشد، پس از وصول نظر نهایی داور مبلغ قرارداد قابل پرداخت میچنانچه از نظر داور، اثر با انجام : 1تبصره 

در اینصورت چنانچه از نظر شورای پژوهشی دانشگاه اثر مجدداً قابل بررسی تشخیص داده شود پرس از انجرام اصرالحات و در صرورت توافرق،      
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 در باشرد کره  مری  اول داوری براساس داوری مجدد هایالزحمهطرفین جاری گردد. لذا حقتواند جهت داوری مجدد اثر میان قرارداد حاضر می

 .گیردمی الزحمه داوری اول تعلقحق  %25 سوم در مرحله و  %50 داوری دومِ مرحله

 شود.کسور قانونی برابر ضوابط و مقررات دانشگاه از مبلغ قرارداد کسر می: 2تبصره 

 . نحوه پرداخت:4ماده 

                         ب ه شماره حساداد ب پس از اتمام مراحل داوری، اجرای مفاد قرارداد توسط معاونت پژوهشی به عنوان ناظر قرارداد تأئید و مبلغ قرار

 .گرددیمپس از کسر کسورات قانونی واریز                          به نام آقا/خانم                             بانک

 

 

 

 

 . تعهدات طرفین5ماده 

وری رسشنامه داه تکمیل پبنماید ضمن بررسی دقیق و مسئوالنه اثر ارائه شده با رعایت صداقت، امانت و انصاف نسبت داور تعهد می .1. 5

 قرارداد( بصورت محرمانه اقدام نموده و پرسشنامه تکمیل شده را به دانشگاه سوره ارسال نماید. 1کتاب )ضمیمه 

مین و قرارداد تض فاد ایندانشگاه سوره پرداخت کل مبلغ داوری کتاب را بالفاصله پس از وصول نظر نهایی داور و با رعایت سایر م .2. 5

 نماید.تعهد می

 ید.قدام نمانماید با رعایت زمان قرارداد در موعد مقرر نسبت به ارسال نظر نهایی خود به دانشگاه ا. داور تعهد می3. 5

با ذکر  م آید، داوررداد الزچنانچه پس از انعقاد قرارداد و به سبب بروز مواردی که از اختیار طرفین خارج باشد تمدید زمان قرا .3تبصره 

از وصول  یک هفته نماید. در این صورت دانشگاه ظرف حداکثردالئل و بصورت کتبی دانشگاه را از تقاضای خود در این خصوص مطلع می

 خواهد بود.نپذیر مکاناولیه ا نماید. به هر حال تمدید مدت قرارداد برای زمانی بیش از نصف مدتود را به داور اعالم میدرخواست داور نظر خ

 . تأخیرات 6ماده 

 هدات از طرفبه تع گرفته در عملچنانچه داور در موعد مقرر به تعهدات خود عمل ننماید دانشگاه حق خواهد داشت به نسبت تأخیر صورت

 وز نماید.اه تجانسبت به کاهش مبلغ قرارداد اقدام نماید. در هر حال مدت تأخیر در ارسال پاسخ توسط داور نباید از یک م داور،

 . فسخ قرارداد7ماده 

اقدام ه جانبورت یکداد بصچنانچه تأخیرات داور در عمل به تعهدات از یک ماه تجاوز نماید دانشگاه سوره حق خواهد داشت نسبت به فسخ قرار

 یک از طرفین حق فسخ قرارداد را بصورت یک جانبه نخواهد داشت.نماید. در غیر از این حالت هیچ
 

 . مرجع رسیدگی به اختالفات و شکایات8ماده 

 نردیده و ضمگرگزار بدر صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد شورای حل اختالف با حضور داور و معاون پژوهشی دانشگاه سوره 

 گردد.شده صورتجلسه میحل اختالفات، موارد توافق

 کم واحد دارد.نسخه تدوین گردیده و به امضاء طرفین رسیده است که هر نسخه ح 2تبصره و در  3بند،  3ماده،  8قرارداد فوق در 
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 طرف قرارداد                                                                    ناظر                                                    كارفرما     

 داور             پژوهش                                       معاون                                  معاون اداری مالی

 

 
 

  3پیوست 

 قراردادفرم 
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 «دانشگاه و مولف/ مترجم مشارکت با کتاب چاپ قرارداد»

  
 

ان هران، خیابت سآدر به...... .......................... ملی شناسه به دانشگاه پژوهشی معاون... ....................... به نمایندگی سوره دانشگاه بین قرارداد این

 آقای و گذار/ سرمایه کارفرما بعنوان 1345633151 کدپستی ، دانشگاه سوره،252آزادی، بین آذربایجان و خو ، نیش کوچه کامیاران، پالك 

 ملی کد. .............................................. مارهش اسنامهشن دارای......................................   فرزند................................................ 

 نینشا به..................... ......... از صادره ........................................................

 و طرف یک از( مؤلف) آورندهپدید ناوبه عن....... ...................................................................................................................................................................

.. ......................................... هشمار همشناسنا دارای ......................... آقای به نمایندگی...............................  ملی شناسه به................. .............. انتشارات

ای در اجر دیگر طرف از رشان به عنوان... ........................................................ آدرس به......................  متولد................... از صادره.........................  کدملی

 قانون مدنی به شرح ذیل منعقد و تنظیم گردید: 10ماده 

 
 

 قرارداد موضوع: 1 ماده
 سوره گذاری دانشگاه سرمایه اب و شده تهیه مؤلف هلیوس به که .................................................................................................... کتاب انتشار و چاپ

 است. گردیده آن انتشار و چاپ متقبل

 

   تیراژ :2 ماده
 است. شده توافق نسخه.............. ...... میزان به،  قرارداد این موضوع کتاب اول چاپ تیراژ

 

  لیفأالتحق :3 ماده
،  نسخه.... ........... مبنای بر را کتاب پشت بهای از.........  %  معادل مبلغی گذاری سرمایه سود و قرارداد موضوع کتاب التألیف حق بابت ناشر

  باشد: می زیر ترتیب به بالمناصفه گذارسرمایه و مؤلف به پرداخت به متعهد

 ؛کتاب نهایی متن تحویل هنگام ریال ......................................... مبلغ( الف

 ؛کتاب انتشار هنگام ،باقیمانده مبلغ از نیمی( ب

  کتاب. انتشار از پس ماه دو مبلغ بقیه( پ

 تأدیه مقابل در و نمود خواهد     اصفهبالمن گذارسرمایه و مؤلف تقدیم را کتاب از نسخه.... ........ تعداد ناشر فوق التألیف حق بر عالوه :1 تبصره

 . است یضرور ناشر به گذارسرمایه و مؤلف توسط رسید ارائه، تبصره این موضوع های کتاب گذاریسرمایه سود و التألیفحق
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 طرفین از يک هر سرمايه مبلغ :4 ماده
ولف/ م توسط لاری....... ...................... مبلغ،  دیدهگر برآورده ریال........ ............................... مبلغ انتشار و چاپ هایهزینه کل اینکه به توجه با

 ردید.گ خواهد تأمین ناشر طستو ریال..... ............................. مبلغ و گذارسرمایه توسط ریال............. ............................... مبلغ و مترجم

 

 و چاپ حق مؤلف حال ره به و شد خواهد انجام قرارداد این ناشر وسیله به منحصراً نیز آن انتشار و مزبور کتاب بعدی های چاپ :5 ماده

 ندارد. دیگری توسط یا شخصاً را فوق کتاب انتشار

 

 رد که نیز را دیگری تغییرات هرگونه و بیفزاید کتاب اولیه متن بر را تازه مطالب ،چاپ تجدید هر در که گرددمی متعهد مترجم /مؤلف :6 ماده

  قراردهد. نظر تجدید مورد بعدی هایچاپ در آید پیش مربوطه کتاب موضوع زمینه

 

 . شد خواهد رفتار قرارداد این مبنای بر التألیفحق و تیراژ حیث از نظر تجدید هر در :7 ماده

 

 و نماید اقدام آن انتشار و چاپ به نسبت( ناشر به مؤلف سوی از کتاب تحویل) تاریخ از ماه............  تا حداکثر است مکلف ناشر :8 ماده

  است. الزامی ماده این مفاد رعایت نیز چاپ تجدید هر در همچنین

 

 یا کند خودداری قرارداد این  8 ماده مفاد اساس بر قرارداد موضوع کتاب انتشار و چاپ تجدید یا چاپ از ناشر، علت هر به بنا چنانچه :9 ماده

  نمایند. اقدام کتبی ابالغ با قرارداد این فسخ جهت دارند حق گذارسرمایه و مؤلف ،نماید تعلل

 

 این فسخ به نسبت، مایدن امتناع خود موقع به آن در بعدی تغییرات با کتاب متن تحویل از مؤلف که صورتی در است محق نیز ناشر :10 ماده

 نماید. اقدام کتبی ابالغ با قرارداد

 

 حقوقی یا حقیقی از اعم خصیش هیچ به قبالً را قرارداد موضوع این اثر از بخشی هیچ انتشار حق که داردمی اعالم وسیله بدین مؤلف : 11 ماده

 هیچگونه این باره در اشرن و بود خواهد جوابگو ثالث اشخاص احتمالی دعاوی برابر در و کرد نخواهد نیز واگذار این از پس و نکرده واگذار

 داشت. نخواهد مسئولیتى
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 لغو باره در تواند می، دده تشخیص حاضر قرارداد 5 ماده مغایر را آن هاى فصل و ها بخش از یک هر یا اثر متن ناشر که صورتی در :12 ماده

 دخواه یکن لم کان مؤلف بالق در ناشر تعهدات،  نشود اجرا مؤلف طرف از جزئاً یا کالً قرارداد این شرایط هرگاه و بگیرد تصمیم قرارداد این

 گردید.

 

 . بود خواهد ناشر برعهده آن توزیع نحوه و کتاب قیمت و جلد نوع، کتاب قطع، کاغذ نوع انتخاب :13 ماده

 تبلیغات همچنین و شارانت مختلف مراحل ضایعات پوشاندن منظور به ناشر طرف از اضافی نسخه یکصد چاپی نسخه هزار هر برابر در :2تبصره 

 گرفت. نخواهد تعلق آن به التألیفحق که شد خواهد منظور آن

 

 نظر مورد حساب به و رکس پرداخت هر از را قانونی کسورات ناشر و است مؤلف عهده به التألیف حق براى احتمالى مالیات پرداخت :14 ماده

 شد. نخواهد کسر قرارداد از مبلغى مورد این غیر در، دهد تحویل اثر صاحب به را آن رسید باید و کندمی واریز

 

 و چاپ به، اثر متن تمام تحویل از پس ماه...........   ظرف «ماژور فورس» قاهره قوه دالیل به بنا مگر دلیل هر به ناشر که صورتی در :15 ماده

 آن، هکرد هزینه اثر سازىآماده براى ناشر که وجوهی استرداد با تواندمی مؤلف و گردید خواهد یکن لم کان حاضر قرارداد، نکند اقدام آن انتشار

 کند. اقدام دیگر ناشر توسط آن انتشار و چاپ به نسبت و بگیرد پس را

 

 که نآ مگر، است ناشر به متعلق ؛فوق در مذکور شرایط رعایت با منحصراً و صورت هر به نوبت..........  تا اثر بعدی هایچاپ انتشار حق :16 ماده

 شارانت حق صورت این در که شدنبا انتشاراتی فعالیت ادامه به قادر قانون حکم موجب به یا دائمی تعطیل یا قطعی انحالل مانند دالیلی به ناشر

 و کند پرداخت ناشر به را تابک سازیآماده مخارج کلیه بایدمی مرحله هر در آماده اثر از استفاده برای مؤلف است بدیهی. گرددمی بر مؤلف به

 بگیرد. تحویل را اثر

 

 به خود درتق و حیطه از خارج و هقهری عوامل وجوه بدون، بازار در کتاب موجودی اتمام از..........................  ظرف ناشر چنانچه :17 ماده

 تجدید به نسبت، حاضر دقراردا 16 ماده رعایت با تواندمی مؤلف، نکند اقدام آن انتشار و چاپ تجدید به نسبت الطرفینمرضی داور تشخیص

 کند. اقدام کتاب چاپ

 

 هرگونه، قرارداد این اعتبار طول در که باشندمی متعهد طرفین و است شده درج قرارداد این مقدمه در که است همان طرفین نشانی :18 ماده

-می تلقی شده دریافت، شود ارسال شده اعالم نشانی به که سفارشی های نامه وگرنه دهند اطالع مقابل طرف به را خود ستیپُ نشانی در تغییر

 گردد.
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 قرارداد فسخ شرايط :19 ماده
 و شدهانجام مخارج کلیه دبای می، باشد قرارداد این مفاد از تخلف بدون و قانونی دلیل هیچ بدون گذارسرمایه یا مؤلف طرف از فسخ چنانچه

 بگیرد. تحویل را اثر و کرده پرداخت ناشر تشخیص بر بنا را مرحله آن تا آن هایخسارت

 

 :منضمات و شرايط: 20 ماده

 کاغذ، التألیفحق پرداخت برای کتاب قیمت محاسبة مبنای، شود چاپ گالینگور و سخت جلد یا خاص کاغذ با کتاب که صورتی در (یک بند

 ؛بود خواهد شومیز جلد و تحریر

 و تبلیغاتهایهزینه جبران برای تواندمی ناشر. شودمی اهداء مترجم/مؤلف به سهمیه عنوان به چاپی هاینسخه از تیراژ 008/0 مقدار (دو بند

 ؛گیردنمی تعلق التألیفحق آن به که کند چاپ اضافه اژتیر %10 میزان، ضایعات

 به قرارداد مدت طول در ایران کشور در فارسی زبان به چاپ برای را مذکور اثر مادی حقوق کلیه قرارداد این ضمن در مترجم /مؤلف (سه بند

 ؛نمایدمی ساقط و سلب خود از الزم خارج عقد ضمن را اعتراض گونه هر حق مؤلف /مترجم و نموده واگذار ناشر

 ایشان حکمیت با نیز قرارداد این اجرای نحوه در احتمالی اختالفات فصلوحلّ که است سوره دانشگاه رئیس قرارداد اجرای حَکَم (چهار بند

 ؛است االتباعالزم طرفین برای و بوده دعوی قاطع مشارالیه نظر. باشدمی

 ؛شد خواهدعمل متمم قرارداد اساسبر شوند تلقی خاص شرایط حائز، قراردادناظر طرف از کهآثاری مورد در (پنج بند

 مگر، بود خواهد قانونی نطرفی برای مذکور نشانی به اوراق ابالغ و گردیده بیان قرارداد در که است همان طرفین قانونی اقامتگاه (شش بند

 ؛نمایند اعالم قرارداد دیگر طرف به مکتوب صورت به را خود جدید نشانی طرفین اینکه

 تنفیذ و تنظیم اردادقر طرفین بین دارند واحد حکم که نسخه چهار در و تبصره چهار، بند شانزده و ماده شش در قرارداد این (هفت بند

 .باشدمی االجراءالزم طرفین برای جاریه قوانین و مدنی قانون 219 و 10 مواد اجرای در که گردیده

 ناشر و نکند اقدامی آن روزآمدکردن جهت مؤلف چنانچه، کند می تغییر زمان مرور اثر بر علمی کتب مطالب که این به توجه با :21 ماده 

-هزینه کلیه پرداخت اب تواندمی فقط و ندارد ناشر به نسبت خویش اثر چاپ برای حقی مؤلف، نداند چاپ برای مفید قبلی صورت به را کتاب

 بگیرد. پس را خویش اثر، است داده کتاب چاپ جهت ناشر که هایی

 است. رسیده نطرفی امضاء به و تنظیم... ............................ تاریخ در مساوی اعتبار با نسخه سه و تبصره دو و ماده 22 در قرارداد این :22 ماده

 

  

 طرف قرارداد                                                      ناظر                                                     کارفرما               

 مترجم /مؤلف                       معاون پژوهش و فناوری                        مالی                        معاونت اداری       
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