آنیی انهم

علم
انتخاب کتاب ربرت سال ی کارربدی
م علم
دااگشنه جا ع ی کارربدی

معاونت ژپوهش و فناوری
مركز اسناد و ااشتنرات

مقدمه:
انتخاب کتاب برتر در آموزشهاي مهارتي مي تواند فصل جديدي در شناسايي و ترويج فعاليتهاي
صورت گرفته در امر مهارت و کارآفريني باشد .در نظام آموزش عالي کشور جاي خالي مستندات مهارت محور
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مشهود است .دانشگاه جامع علميکاربردي به عنوان تنها متولي نظام آموزش عالي مهارتي براي بسط و توسعه اين
آموزشها و ارتقاي کيفيت و مستندسازي آن نياز به نشر منابع مورد نياز دارد .اين دانشگاه براي رسيدن به اهداف

گسترش مرزهاي فناوري و دستيابي به آثار فناوري ،مهارتي و علمي
عالي علمي ،پژوهشي و مهارتي خود به منظور سف
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با انتخاب آثار برتر در نظر دارد به معرفي اين آثار کمك نموده و در اين راستا مفاد آيين نامه زير را به اجرا
ميگذارد.
تعاريف:
دانشگاه :دانشگاه جامع علمي کاربردي
شورا :شوراي انتخاب کتاب برتر علمي کاربردي سال
معاونت :معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
دبیرخانه :دبيرخانه شوراي سياستگذاري
ماده )1اهداف
-

شناسايي و تقدير مؤلف برتر

-

شناسايي کتاب برتر

-

محوريت قراردادن امر مهارت آموزي و ارزش آفريني در نگارش و تأليفات

ماده )2اعضای شورای سیاستگذاری
-

همان ترکيب اعضاي شوراي انتشارات دانشگاه ميباشند.

 دبیرخانه
-

دبيرخانه شورا همان دبيرخانه شوراي انتشارات و مستقر در معاونت پژوهش و فناوري است.

ماده )3ضوابط تألیف کتاب
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تأليف اثري است که در آن مؤلف يا مؤلفان ،يافته ها و يا نظرهاي خود و اشخاص صاحب نظر را به منظور ارتقاي
دانش موجود پردازش و به صورت مجموعه اي تخصصي در قالب يك کتاب مطرح مي کند.
 ويژگیهای مؤلف(مؤلفان)
-

سابقه تدريس يا تحقيق در رشته تخصصي کتاب(حداقل  5سال)

-

دارا بودن مقاالت چاپ شده مرتبط با موضوع کتاب(در مجالت علمي پژوهشي يا علمي ترويجي)

-

مرتبط بودن موضوع کتاب با رشته تخصصي مؤلف

 استاندارد های تألیف عبارتند از:



-

مشخص بودن هدف از تأليف کتاب

-

استفاده از منابع معتبر

-

طرح و پردازش يافته ها و نظرهاي خود و ديگران

-

هماهنگي و تناسب مطالب با يکديگر و با اهداف کتاب

-

به روز بودن منابع و مأخذ (حسب مورد)

-

جامعيت و کفايت مباحث در موضوع مورد بحث

-

نظم منطقي در توالي فصول کتاب

-

مستند و مستدل بودن مطالب کتاب

-

سازگاري با اصول نوشتاري و موازين علمي و ادبي زبان مربوط

نشانگرهای تألیف عبارتند از:
-

بيان هدف کتاب در پيشگفتار و رعايت آن درمتن

-

اشاره (ارجاع درون متني) به يافته ها و نظريه هاي مؤلف و ديگران در ارتباط با موضوع کتاب (ارجاع به
مهم ترين يافته ها و منابع مرتبط با موضوع کتاب :ذکر منابع و مأخذ ،نزديك بودن منابع به تاريخ انتشار
کتاب و توجيه ارائه منابعي که از نظر تاريخي ،براي موضوع مورد نظر الزم به ارائه باشد).

-

برخورداري از نظم منطقي در ترتيب فصول و مطالب ارائه شده با توجه به هدف و عنوان کتاب

-

تهيه فهرست موضوعي(نمايه موضوعي  ،واژگان اصلي ،نام ها ،مکان ها و مفاهيم و  )...با ذکر شماره
صفحات در پايان کتاب

-

ارائه فهرست منابع استفاده شده در متن پايان کتاب

-

کتاب شناسي

ماده )4ضوابط ترجمه کتاب


تعريف ترجمه

ترجمه اثري است که صاحب اثر ،مفهوم و محتواي کامل يك کتاب را از زباني به زبان ديگر بر مي گرداند.ترجمه
مطلوب آن است که مترجم ساختار کتاب اصلي را حفظ و متن را به دقت و با استفاده از معادل هاي مناسب و
رايج و با رعايت يکنواختي در سراسر کتاب به طور سودمند به زبان فارسي(زبان مقصد) آنچنان برگرداند که براي
خواننده فارسي زبان قابل فهم باشد.


ويژگی های کتاب مطلوب برای ترجمه
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-

کتاب مورد ترجمه از زبان ديگر ترجمه نشده باشد و به زبان اصلي باشد(در غير اينصورت تشخيص آن
بر عهده کميتههاي تخصصي است).

-

ناشر اصلي کتاب معتبر باشد.

-

مؤلف کتاب اصلي شناخته شده و پژوهشگر برجسته در موضوع کتاب باشد.

-

در مورد کتاب هاي درسي ،کتاب به عنوان کتاب درسي دانشگاه هاي معتبر جهان باشد.

-

از انتشار آخرين چاپ کتاب بيش از  5سال نگذشته باشد( مگر درباره کتاب هاي مرجع که تشخيص آن
بر عهده کميتههاي تخصصي است).





گروه مخاطبان کتاب مشخص باشد و تا حد ممکن در رشته مربوطه بخش گستردهاي را پوشش دهد.

ويژگی های مترجم
-

مترجم به زبان اصلي کتاب تسلط داشته باشد.

-

موضوع کتاب در رابطه با رشته تخصصي مترجم باشد يا مترجم موضوع کتاب را تدريس کرده باشد.

-

با واژگان تخصصي معادل و رايج در زبان فارسي آشنا باشد.

-

به مهارتهاي نوشتاري زبان فارسي تسلط داشته باشد.

-

حداقل دو مقاله به زبان اصلي يا تخصصي داشته باشد.

استاندارد های ترجمه عبارتند از:
-

حفظ ساختار کتاب"،حفظ فصل بندي ،بخش بندي ،پاراگراف بندي ،نوع و اندازه حروف کتاب"(مگر در
موارد خاص که تشخيص آن به عهده کميتههاي تخصصي خواهد بود).

-

حفظ امانت داري کتاب اصلي"،حفظ مفهوم کتاب بدون هيچ گونه حشو و زوائد"

-

دقت در ترجمه"،حذف هيچ يك از کلمات اصلي ،عبارات ،جمله ها و پاراگراف ها مجاز نيست" .ترجمه
حواشي و ضمايم کتاب (پانويس ،کتابنامه ،فهرست اعالم) نيز ضروري است.

-

استفاده از معادل هاي مناسب و رايج براي واژههاي بيگانه و نقل معادل خارجي آن ها در پانوشت.

-

به کار بردن واژگان انتخاب شده براي کلمات به طور يکسان در تمام متن.

-

حفظ سومندي اثر با توجه به هدف کتاب اصلي براي خواننده با اضافه کردن توضيحات و  -پاورقي و
يادداشت ها در پايان کتاب(در صورت نياز).

-

ارائه فهرست اصطالحات به صورت انگليسي و فارسي هرگاه در برابر اصطالح خارجي بيش از يك
معادل فارسي متداول است ،مترجم معادل منتخب خود را اول و بقيه را در ادامه (پرانتز) مينويسد.

ماده )5معیارهای داوری
-

داوري در کميتههاي تخصصي شوراي انتشارات انجام خواهد گرفت.

-

معيارهاي ارزيابي کتاب برگزيده سال عبارت است از:

-

تأثيرگذاري در ارتقاي سطح علمي ،فرهنگي و مهارتي کشور

-

ميزان مخاطبان و شمول کتاب

-

ميزان انطباق کتاب با رسالت دانشگاه جامع علمي کاربردي بعنوان دانشگاه کارآفرين و ارزش آفرين

-

تازگي و نوآوري در موضوع ،ساختار ،پرداخت و نگاه کتاب

-

رعايت استانداردها در ساخت ،فصلبندي ،نگارش ،دستور زبان و واژگان

-

رعايت استانداردها در ذکر منابع و مآخذ در آثار تحقيقي و پژوهشي
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-

ارزشمندي علمي و محتوايي کتاب

-

استحکام و زيبايي زبان

-

برخورداري از قدرت اقناع و تأثيرگذاري عميق بر مخاطب

-

رعايت استانداردهاي تأليف ،تصحيح و ترجمه

-

پاکيزگي و آراستگي کتاب از حيث حروفچيني ،صفحهبندي و چاپ

ماده  )6ضوابط انتخاب آثار برتر
عمدهترين ضوابط براي شرکت در انتخاب کتاب برتر به شرح زير است:
-

زمان انتشار اثر در نوبت اول چاپ مربوط به دوسال اخير باشد.

-

صاحب آثار چاپي سه نسخه از آن را در زمان انتشار فراخوان به شورا جهت شرکت در مسابقه ارسال
نمايد.

آثار برگزيده در گروههاي زير ميباشد:
-

گروه صنعت

-

گروه کشاورزي

-

گروه خدمات اجتماعي

-

گروه فرهنگ و هنر

-

بين رشتهاي

-

آموزش هاي غيرحضوري و خاص

آثار انتخاب شده بايد حداقل  55درصد امتياز منظور شده را کسب کرده باشند .در غير اينصورت انتخابي
صورت نخواهد گرفت .همچنين در رشتههاي مختلف از آثار برجسته ديگر در صورت تصويب کميته علمي،
قدرداني خواهد شد.
ماده  )7جوايز
-

مؤلف کتاب برتر در هر رشته مالک قرار خواهد گرفت ولي به تشخيص شوراي انتشارات به برگزيدگان
اول تا سوم هر رشته ،جوايزي در نظر گرفته ميشود.

-

به برگزيدگان اول تا سوم هر رشته ،لوح تقدير به امضاي رياست دانشگاه اهدا ميگردد.

اين دستورالعمل با  7ماده در تاريخ  94/9/01به تصويب شوراي انتشارات دانشگاه جامع علمي کاربردي رسيد و از
تاريخ ابالغ الزم االجرا است.
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