
 »  گلستان دانشگاه علمی 

منظور تشویق اعضاي هیأت علمی براي تألیف 

 معرفی انتخاب و دانشگاهبرتر کتاب نامه،

و با نام مرکز نشر دانشگاه  نامهآیین 

  .باشدهاي تصنیف، تألیف، تصحیح، تحشیه و تدوین و گردآوري می

و یا به باشد،  قبل سال انتشار آن در نوبت اول چاپ مربوط به

 بررسیهاي پیش از آن باشند، مربوط به سال

  ).بود

 .شد خواهد انجام دانشگاه نشر

 بررسی جلسه در هاي موردنظرمتخصص در رشته

 .باشدمی الزم هايهماهنگی

 .شودها براي داوري به دو تن از اعضاي هیأت علمی خارج از دانشگاه ارسال می

تألیفی و سه کتاب ترجمه براي بررسی 

، ممکن است انتخاب کتاب شدههاي چاپ

  )28/7/93مصوب جلسه بیست و دوم شوراي نشر دانشگاه مورخ 

  )هاي پیوستفرم. (شود می انجام

 کسب را کل امتیاز% 85اي باید حداقل 

پیوست به طور مشترك داوران خارجی و کمیته انتخاب کتاب برتر 

ممکن است ها حدنصاب الزم را براي انتخاب کتاب برتر کسب ننماید، 

  .دومعرفی ش شایسته تقدیر

 تأهی اعضاي برتر کتاب انتخاب نامهآیین«

منظور تشویق اعضاي هیأت علمی براي تألیف و به پژوهش حوزه در دانشگاه تشویقی هايسیاست

نامه،این آیین 5با توجه به ماده  هرسال ،هاي علمی تخصصی

 در مندرج شرایط باید بر اساس شدهترجمه و تألیف هاي

   .چاپ شده باشندانتشارات دانشگاه گلستان 

هاي تصنیف، تألیف، تصحیح، تحشیه و تدوین و گردآوري میمنظور از تألیف، کتاب

انتشار آن در نوبت اول چاپ مربوط به) سال(زمان  هایی کهسال کتاب

مربوط به سال) 5با توجه به ماده (علت عدم انتخاب کتاب برتر در سال گذشته 

بود خواهد عمل مالك کتاب شناسنامه صفحه در شدهجدر

نشر شوراي منتخب کمیته طریق از هاکتاب انتخاب و نهایی

   .باشند، اعضاي دائم شوراي نشر میبرتر کتاب کمیته

متخصص در رشته داوران یا داور از دعوت ،کمیته رئیس تشخیص

   

هماهنگی انجام و ارزیابی براي کتاب ارسال ولؤمس دانشگاه 

ها براي داوري به دو تن از اعضاي هیأت علمی خارج از دانشگاه ارسال می

تألیفی و سه کتاب ترجمه براي بررسی انتخاب کتاب برتر زمانی انجام خواهد شد که حداقل پنج کتاب 

هاي چاپبسته به تعداد کتاب صورت، ودر غیر این. و انتخاب وجود داشته باشد

مصوب جلسه بیست و دوم شوراي نشر دانشگاه مورخ  2بند . (برتر ساالنه یا دوساالنه انجام شود

انجام هاي ارزیابی و انتخاب کتاب برترفرم اساس بر برتر کتب

اي باید حداقل هاي ترجمهو کتاب% 80 حداقل باید برتر تألیفی 

  .صورت کتابی انتخاب نخواهد شد

پیوست به طور مشترك داوران خارجی و کمیته انتخاب کتاب برتر هاي ارزیابی که در فرمرا 

  .بررسی خواهند کرد، نمره میانگین محاسبه خواهد شد

ها حدنصاب الزم را براي انتخاب کتاب برتر کسب ننماید، یک از کتابدرصورتی که هیچ

شایسته تقدیرب کتابی که باالترین امتیاز را کسب کرده باشد، به عنوان کتا

  

سیاست راستاي در    

هاي علمی تخصصیو ترجمه کتاب

 .شودمی

هايکتاب - 1 ماده

انتشارات دانشگاه گلستان 

منظور از تألیف، کتاب: 1تبصره 

سال کتابهر  – 2 ماده  

علت عدم انتخاب کتاب برتر در سال گذشته 

در تاریخ( شد خواهند

نهایی ارزیابی – 3 ماده

کمیته اعضاي - 4 ماده

تشخیص به: 2تبصره 

 .است بالمانع ،کتاب

 مرکز نشر: 3تبصره 

ها براي داوري به دو تن از اعضاي هیأت علمی خارج از دانشگاه ارسال میکتاب: 4 تبصره

انتخاب کتاب برتر زمانی انجام خواهد شد که حداقل پنج کتاب  - 5 ماده

و انتخاب وجود داشته باشد

برتر ساالنه یا دوساالنه انجام شود

کتب انتخاب -  6ماده 

 هايکتاب - 7 ماده

صورت کتابی انتخاب نخواهد شددر غیر این. نمایند

را مواردي : 5تبصره 

بررسی خواهند کرد، نمره میانگین محاسبه خواهد شد

درصورتی که هیچ: 6تبصره 

کتابی که باالترین امتیاز را کسب کرده باشد، به عنوان کتا



 تقدیر لوح، اهداي ضمن کتاب نویسندگان/نویسنده از و شودمی معرفی پژوهش هفته در تربر هايکتاب - 8 ماده

  .آمد خواهد عمل به

در صورت تصویب  ي که عناوین یا جوایزي کسب کرده باشند،هاي دیگرهاي مختلف از کتابدر رشته -  9ماده 

  .توان با اهداي لوح قدردانی کردکمیته انتخاب کتاب برتر می

  

هفتاد و و در  16/6/94 تاریخ به دانشگاه نشر شوراي جلسه وپنجمینسی در تبصره 6و  ماده 9ر د نامهآیین این

 .اجراستبه مدت دو سال قابل  و سیدر تصویب به 3/8/94تاریخ  بهجلسه شوراي محترم دانشگاه  یکمین



  )     ویژه داوران) (تصنیف، تألیف، گردآوري

 (  

  امتیاز ارزیابی  امتیاز کل

10    

10    

15    

10    

4    

10    

8    

4    

6    

6    

5    

4    

4    

4    

    100: امتیاز کل

 

 1 - ك ب -م: شماره فرم

تصنیف، تألیف، گردآوري کتاب( ارزیابی انتخاب کتاب برتر فرم

) هاي داراي تصویر، جدول، نمودارویژه کتاب(

امتیاز کل  موضوع

علمی و  هاينیازکردن برطرفتأثیرگذاري موضوع کتاب در 

  فرهنگی کشور
0

0  بودن کتاب و ارزشمندي علمی و محتوایی کتاب

مندي از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی و قوت 

  استدالل در پروراندن مطالب 
15

  نوع کتاب

  )               8(کمک درسی )       5(عمومی 

  )10( هاي مصوبمطابق با سرفصل درسی

10

4  هاموضوع وها عناوین فصل باعنوان کتاب  ناسب

بندي، نگارش، دستور رعایت استانداردها در ساختار، فصل

  زبان و واژگان
10

8  زبانثر و سهولت درك متن و یکدست بودن شیوایی ن

4  دیگر صاحب اثر هايهاي پژوهشرجوع به یافته

6  معتبر داخلی و خارجی میزان استناد به منابع

6  رعایت امانت و استانداردها در ذکر منابع و مأخذ

یابی اصطالحات تخصصی و رعایت صحت و دقت در معادل

  یکنواختی در آن
5

4  هانمایه کیفیت

و  آرایی، صفحهفونت، دستور خطآراستگی کتاب از حیث 

  چاپ
4

4  هاي تصویري مانند رسم جدول، نمودار، تصویر روش

امتیاز کل  

  

  

  

  

  ردیف

1  
تأثیرگذاري موضوع کتاب در 

بودن کتاب و ارزشمندي علمی و محتوایی کتاببدیع  2

3  
مندي از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی و قوت بهره

4  

درسی

ناسبت  5

6  
رعایت استانداردها در ساختار، فصل

شیوایی ن  7

رجوع به یافته  8

میزان استناد به منابع  9

رعایت امانت و استانداردها در ذکر منابع و مأخذ  10

11  
صحت و دقت در معادل

12  

13  
آراستگی کتاب از حیث 

روش کیفیت  14

  



  ) ویژه داوران( )تصنیف، تألیف، گردآوري

  امتیاز ارزیابی  امتیاز کل

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    100: امتیاز کل

 2 - ك ب -م: شماره فرم

  

تصنیف، تألیف، گردآوري کتاب( ارزیابی انتخاب کتاب برتر

امتیاز کل  موضوع

 هاينیازکردن برطرفتأثیرگذاري موضوع کتاب در 

  علمی و فرهنگی کشور
10

10  و ارزشمندي علمی و محتوایی کتاب بودن کتاب

مندي از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی و قوت 

  استدالل در پروراندن مطالب 
15

  نوع کتاب

)               8(کمک درسی )       5(عمومی 

  )10( هاي مصوبمطابق با سرفصل درسی

10

  4  هاموضوع وها عناوین فصل باعنوان کتاب 

بندي، نگارش، رعایت استانداردها در ساختار، فصل

  دستور زبان و واژگان
10

  8  زبانثر و سهولت درك متن و یکدست بودن 

  4  دیگر صاحب اثر هايهاي پژوهشرجوع به یافته

  8  معتبر و روزآمد داخلی و خارجی میزان استناد به منابع

  6  رعایت امانت و استانداردها در ذکر منابع و مأخذ

یابی اصطالحات تخصصی و صحت و دقت در معادل

  رعایت یکنواختی در آن
7  

  4  هانمایه کیفیت

 آرایی، صفحهفونت، دستور خطآراستگی کتاب از حیث 

  و چاپ
4  

امتیاز کل  

  

  

  

  

  

ارزیابی انتخاب کتاب برتر فرم

  

  ردیف

1  
تأثیرگذاري موضوع کتاب در 

بودن کتاببدیع  2

3  
مندي از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی و قوت بهره

عمومی   4

درسی

عنوان کتاب  ناسبت  5

6  
رعایت استانداردها در ساختار، فصل

ثر و سهولت درك متن و یکدست بودن شیوایی ن  7

رجوع به یافته  8

میزان استناد به منابع  9

رعایت امانت و استانداردها در ذکر منابع و مأخذ  10

11  
صحت و دقت در معادل

12  

13  
آراستگی کتاب از حیث 

  



  )انتخاب کتاب برتر شورايویژه 

  امتیاز ارزیابی  امتیاز کل

    

    

    

    

    

    

    

    

 3 - ك ب -م: شماره فرم

  

ویژه ) (تصنیف، تألیف، گردآوري کتاب( ارزیابی انتخاب کتاب برتر

  

امتیاز کل  موضوع

بندي، نگارش، رعایت استانداردها در ساختار، فصل

  دستور زبان و واژگان
10

  نوع کتاب

)               8(کمک درسی      )  5(عمومی 

  )10( هاي مصوبمطابق با سرفصل درسی

10

  8  زبانثر و سهولت درك متن و یکدست بودن 

  4  دیگر صاحب اثر هايهاي پژوهشرجوع به یافته

  6  رعایت امانت و استانداردها در ذکر منابع و مأخذ

  4  هانمایه کیفیت

 آرایی، صفحهفونت، دستور خطآراستگی کتاب از حیث 

  و چاپ
4  

  

  

ارزیابی انتخاب کتاب برتر فرم

  

  ردیف

1  
رعایت استانداردها در ساختار، فصل

عمومی   2

درسی

ثر و سهولت درك متن و یکدست بودن شیوایی ن  3

رجوع به یافته  4

رعایت امانت و استانداردها در ذکر منابع و مأخذ  5

6  

7  
آراستگی کتاب از حیث 



  )ویژه داوران) (تاب ترجمه

  امتیاز ارزیابی  امتیاز کل

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    100: امتیاز کل

 4 - ك ب -م: شماره فرم

تاب ترجمهک( ارزیابی انتخاب کتاب برتر فرم

  

امتیاز کل  موضوع

 هاينیاز کردنبرطرفتأثیرگذاري موضوع کتاب در 

  علمی و فرهنگی کشور
5  

بودن موضوع کتاب اصلی و ارزشمندي علمی 

  و محتوایی کتاب 
5  

و استفاده از آخرین چاپ براي اعتبار منبع اصلی 

  ترجمه اثر
5  

  نوع کتاب

 درسی)               8(کمک درسی )       5

  )10( هاي مصوبمطابق با سرفصل

10

15  یکدست بودن زبانشیوایی نثر و سهولت درك متن و 

  8  رعایت استانداردها در نگارش، دستور زبان و واژگان

یابی اصطالحات تخصصی و صحت و دقت در معادل

  رعایت یکنواختی در آن
8  

15  تبعیت مترجم از قواعد ساختار جمله در زبان فارسی 

10  کیفیت ترجمه، رعایت امانت و پایبندي به متن اصلی

  4  هانمایهکیفیت 

 آراییصفحه ،فونت، دستور خطآراستگی کتاب از حیث 

  ، وضوح تصاویر و جداولو چاپ
5  

10  )به باال 300تعداد صفحات (حجم کتاب 

امتیاز کل  

  

  

  

  

  

  

  

  ردیف

1  
تأثیرگذاري موضوع کتاب در 

2  
بودن موضوع کتاب اصلی و ارزشمندي علمی بدیع و نو 

3  
اعتبار منبع اصلی 

5(عمومی   4

مطابق با سرفصل

شیوایی نثر و سهولت درك متن و   5

رعایت استانداردها در نگارش، دستور زبان و واژگان  6

7  
صحت و دقت در معادل

تبعیت مترجم از قواعد ساختار جمله در زبان فارسی   8

کیفیت ترجمه، رعایت امانت و پایبندي به متن اصلی  9

10  

11  
آراستگی کتاب از حیث 

حجم کتاب   12

  



  )انتخاب کتاب برتر شوراي

  امتیاز ارزیابی  امتیاز کل

10    

1    

8    

15    

1    

4    

5    

10    

 

  

 5 - ك ب -م: شماره فرم

  

 

شورايویژه ( )تاب ترجمهک( ارزیابی انتخاب کتاب برتر

  

امتیاز کل  موضوع

  نوع کتاب

 درسی)               8(کمک درسی )       5

  )10( هاي مصوبمطابق با سرفصل

10

15  شیوایی نثر و سهولت درك متن و یکدست بودن زبان

8  رعایت استانداردها در نگارش، دستور زبان و واژگان

  تبعیت مترجم از قواعد ساختار جمله در زبان فارسی

  )در صورت لزوم استعالم از گروه ادبیات فارسی
15

10  کیفیت ترجمه، رعایت امانت و پایبندي به متن اصلی

4  هانمایهکیفیت 

و  آراییصفحه ،فونت، دستور خطآراستگی کتاب از حیث 

  ، وضوح تصاویر و جداولچاپ
5

10  )به باال 300تعداد صفحات (حجم کتاب 

ارزیابی انتخاب کتاب برتر فرم

  ردیف

5(عمومی   1

مطابق با سرفصل

شیوایی نثر و سهولت درك متن و یکدست بودن زبان  2

رعایت استانداردها در نگارش، دستور زبان و واژگان  3

4  
تبعیت مترجم از قواعد ساختار جمله در زبان فارسی

در صورت لزوم استعالم از گروه ادبیات فارسی(

کیفیت ترجمه، رعایت امانت و پایبندي به متن اصلی  5

6  

7  
آراستگی کتاب از حیث 

حجم کتاب   8



 

  )ویژه داوران

  امتیاز ارزیابی  امتیاز کل

10    

10    

10    

10    

10    

8    

14    

12    

11    

5    

    100: امتیاز کل

   

 6 - ك ب -م: شماره فرم

ویژه داوران() صحیحتاب تک( ارزیابی انتخاب کتاب برتر فرم

  

امتیاز کل  موضوع

10  اهمیت تاریخی و فرهنگی کتاب

10  کیفیت روش تصحیح

10  توضیحات مصحح کتاببودن تعلیقات و کامل و مطلوب

10  هاي کتاببودن نمایهکامل و مطلوب

10  ي مصححکیفیت مقدمه

  شیوایی متن و سهولت درك مطلب

14  بودن توضیحات و ارجاعات کتابکامل و مطلوب

هاي موجود در داخل و خارج از معرفی دقیق نسخه بدل

  کشور
12

11  ارائه روش تحقیق

  هاضبط کامل نسخه بدل

امتیاز کل  

  

  ردیف

1  

2  

کامل و مطلوب  3

4  

5  

6  

کامل و مطلوب  7

8  
معرفی دقیق نسخه بدل

9  

10  

  



 

 

  ) انتخاب کتاب برتر شوراي

  امتیاز ارزیابی  امتیاز کل

10    

10    

10    

8    

14    

11    

 7 - ك ب -م: شماره فرم

شورايویژه ) (صحیحتاب تک( ارزیابی انتخاب کتاب برتر

  

امتیاز کل  موضوع

10  بودن تعلیقات و توضیحات مصحح کتابکامل و مطلوب

10  هاي کتاببودن نمایهکامل و مطلوب

10  ي مصححکیفیت مقدمه

  شیوایی متن و سهولت درك مطلب

14  بودن توضیحات و ارجاعات کتابکامل و مطلوب

11  ارائه روش تحقیق

  

  

ارزیابی انتخاب کتاب برتر فرم

  ردیف

کامل و مطلوب  1

2  

3  

4  

کامل و مطلوب  5

6  




