فرم ارزیابی کتاب فرادرسی ترجمه

استاد ارجمند جناب آقای دکتر .............
سالم علیکم؛
با احترام ،کتاب پیوست با عنوان "

" جهت ارزیابی و داوری به حضور ارسال می شود .مستدعی است

ضمن بررسی ترجمه پیوست و پاسخگویی به پرسش های مطروحه در این فرم ،ارزیابی خود را در خصوص چاپ و نشر کتاب توسط
انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی اعالم فرمایید .پیشاپیش از زحمات شما سپاسگزاری میشود.

الف

بخش اول :ارزیابی محتوای علمی کتاب اصلی

1

محتوای علمی کتاب را چگونه ارزیابی مینمایید؟

2

رعایت پیوستگی مطالب را چگونه ارزیابی مینمایید؟

3

به روز بودن و منحصر به فرد بودن محتوای کتاب را چکونه ارزیابی میکنید ؟

4

اعتبار ناشر اصلی کتاب را چگونه ارزیابی میکنید ؟

5

اعتبار نویسنده اثر اصلی را چگونه ارزیابی میکند؟
آیا ترجمه اثر با توجه به منابع موجود در زبان فارسی ضرورت دارد؟

7

آیا فصل یا فصولی را از متن اصلی در ترجمه حاضر از قلم افتاده است؟

6

عالی/

خوب/

متوسط/

ضعیف/

نظری

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

ندارم

5

4

3

2

1

8

آیا مترجم فصل یا فصولی را به متن افزوده است؟

بله

خیر

اطالع ندارم

9

آیا ترجمه دیگری از این کتاب وجود دارد؟

بله

خیر

اطالع ندارم

11

نام کتاب و ناشر ........................................:

11

جمع بندی شما از محتوای علمی کتاب چگونه است؟

ب

بخش دوم ارزیابی نگارش و ترجمه کتاب

12

شیوایی و روانی ترجمه کتاب را چگونه ارزیابی میکنید ؟

13

میزان استفاده از پاورقیها و توضیحات تکمیلی را در ترجمه کتاب چگونه ارزیابی میکنید؟

14

میزان تسلط و مهارت مترجم را در ترجمه کتاب چگونه ارزیابی میکنید ؟

15

نوشتار به ویراستاری علمی نیازمند است؟

16

نوشتار به ویرایش ادبی  /نگارشی نیازمند است؟

17

نحوه استفاده از واژههای معادل فارسی در متن کتاب چگونه است؟

18

جمع بندی کلی از نحوه ترجمه و نگارش کتاب را بیان نمایید:

ج

بخش سوم :ارزیابی نوع تناسب نوشتار و نیاز رشته به ترجمه کتاب

19

مطالب کتاب تا چه حد متناسب با دروس مورد نیاز دانشجویان دانشگاه جامع میباشد ؟

21

میزان نیاز دانشجویان را به ترجمه این کتاب چگونه ارزیابی میکنید ؟

21

جدید بودن و عدم تکراری بودن مطالب کتاب را نسبت به کتابهای ترجمه شده موجود
چگونه ارزیابی میکنید؟
اولویت ترجمه این کتاب را با توجه به سال انتشار کتاب اصلی(به روز بودن و منحصر بودن
محتوا ) چگونه ارزیابی میکنید ؟

22

فرم داوری ترجمه کتاب
23

2

نیاز بازار و مخاطبان کتاب را چگونه ازیابی می کنید؟

ارزیابی نهایی کتاب

 -1در صورتی که کتاب ارزش چاپ در انتشارات دانشگاهی را دارد ،کدامیک از موارد زیر را پیشنهاد میکنید:
پذیرش با بازنگری جزیی
عدم پذیرش

پذیرش بدون بازنگری
پذیرش با بازنگری اساسی

 -2کتاب برای چه مقطعی مناسب است:
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد و باالتر

 توضیحهای داور برای نویسنده:

 توضیحهای داور برای شورای انتشارات دانشگاه جهت تصویب ترجمه کتاب (در صورت لزوم):

مشخصات داور:
سمت و مرتبه علمی:

نام و نام خانوادگی:

شماره تلفن:

آدرس:
شماره شبا:

نام بانک و شعبه:

کد شعبه:

کد ملی:

پست الکترونیک:

تاریخ و امضاء:

