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  تصنيفتأليف                                               

اي نوشته .شودهايي هدفمند و منسجم كه از منابع مختلف تهيه و در يك مجموعه گردآوري مي

يان خود و كند و با بآوري ميهاي مختلف جمع

، اين مطالب را با ايجاد ارتباط منطقي و قابل درك كنار 

همچنين ارائه توضيحات ويژه در ارتباط با هر مطلب يا افزودن حواشي الزم، به اين اثر قوام بيشتري 

ها مشمول اين تعريف ها و كنفرانسارد متفرقه نظير مجموعه مقاالت همايش

هاي جديد و هاي آموزشي، تحليلهاي علمي است كه عالوه بر داشتن جنبه

اي ها مخاطبان تخصصي زيادي در جامعه حرفه
اي است كه نويسنده در آن، مطالب اصولي يك موضوع را با ديدگاه 

كه  دهدبديهي است نويسنده، مطالب اين نوع كتاب را با شكلي جديد و منحصر به فرد ارائه مي
اگرچه ممكن است قوانين پايه و . ها پژوهش و تدريس كسب كرده است

ي بيان محتواي قواعد علمي و عمومي حاكم بر موضوع كتاب از منابع موجود در ادبيات علمي گذشته بيان شود، نحوه
بديهي است اين نوع كتاب . ها و تجربه نويسنده است

به همين ترتيب، مواردي نظير . هاي ديگر تهيه شده باشد
هاي ، و گزارشHandbookها، نامهو متون استانداردها، آيين

هاي تأليفي، مقدار قابل توجهي از مطالب رود در كتاب
  .كتاب به مقاالتي ارجاع شده باشند كه صاحب اثر در مجالت معتبر به چاپ رسانده است

هاي دانشگاهي باشد و يكي از رشتهدر  در صورتي كه محتواي كتاب صرفاً آموزشي و مربوط به يكي از دروس پايه
 ، صاحب نظر و در سطح ملي يا )مربوط به موضوع درس

تواند ي مؤلف، اثر ميشده باشد، به تشخيص شوراي نشر بدون نياز به ارجاع به مقاالت منتشرشده

بايد نظريه يا كاربرد بديعي را شده در اثر كه متعلق به پيشنهاددهنده اثر هستند، مي
هاي معتبر منتشر شده باشند؛ بنابراين بايد از ذكر مقاالتي كه 
كتاب پيشنهادي ندارند و يا صرفاً كاربردهاي جانبي از موضوع 

بديهي است چنانچه در كتاب به مطالب . ها ارتباطي با موضوع كتاب ندارد، خودداري شود
  .تناد شودبايد به مرجع اوليه و اصلي اسعلمي اشاره شود كه قبالً در منابع و مدارك علمي ديگر معرفي شده است، مي

اين نوع . اثر فراهم و مكتوب شده است) صاحبان

ي شود كه مدعي يك ايده جديد در زمينهاي تهيه مي

بديهي است نظرهاي نويسنده . اندرا با عناوين مشابه ارائه نكرده

همچنين نوآوري در اين كتاب تا حدي است كه 

ده كند؛ اما مطالب جديد و نو در حجم چشمگيري در آن گنجان

هاي جديد، رود حداكثر در يك چهارم كتاب، سابقه موضوع، معرفي و در بقيه كتاب، نظريه و يافته

ها از اعضاي هيأت علمي باشند كه در سطح 

- المللي نوشته شوند، مخاطبان بينهاي بين

ي شده متعلق به پيشنهاددهندهاز مراجع استفاده
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تأليف                                                                                   

هايي هدفمند و منسجم كه از منابع مختلف تهيه و در يك مجموعه گردآوري ميمطالب يا داده

هاي مختلف جمعي آن، مطالبي را متناسب با موضوعي خاص از كتاب

، اين مطالب را با ايجاد ارتباط منطقي و قابل درك كنار )هابرداري از كتابو نه كپي(هاي شخص پديدآورنده 

همچنين ارائه توضيحات ويژه در ارتباط با هر مطلب يا افزودن حواشي الزم، به اين اثر قوام بيشتري 

ارد متفرقه نظير مجموعه مقاالت همايشگردآوري و تدوين مو

  .گردندشوند و كتاب تدويني تلقي نمي

هاي علمي است كه عالوه بر داشتن جنبهاي از مطالب و نظريه

ها مخاطبان تخصصي زيادي در جامعه حرفهاساس، براي آنشود و بر اين هاي مبتكرانه و نوين را شامل مي
اي است كه نويسنده در آن، مطالب اصولي يك موضوع را با ديدگاه اين نوع كتاب، نوشته. شود
بديهي است نويسنده، مطالب اين نوع كتاب را با شكلي جديد و منحصر به فرد ارائه مي. دهد

ها پژوهش و تدريس كسب كرده استهاي علمي اوست كه طي سال
قواعد علمي و عمومي حاكم بر موضوع كتاب از منابع موجود در ادبيات علمي گذشته بيان شود، نحوه

ها و تجربه نويسنده استشتكلي و ساختار و ادبيات كتاب نوين است و مبتني بر بردا
هاي ديگر تهيه شده باشدكردن مطالب كتابهم متصلنبايد صرفاً از ترجمه و به

و متون استانداردها، آيين Data Sheetها، ترجمه و گردآوري دستورالعمل دستگاه
رود در كتابهمچنين انتظار مي. گيرندبندي قرار نميفني در اين      دسته

كتاب به مقاالتي ارجاع شده باشند كه صاحب اثر در مجالت معتبر به چاپ رسانده است
در صورتي كه محتواي كتاب صرفاً آموزشي و مربوط به يكي از دروس پايه

مربوط به موضوع درس(مؤلف در تدريس آن درس، مجرب و در رشته تخصصي 
شده باشد، به تشخيص شوراي نشر بدون نياز به ارجاع به مقاالت منتشرشده

شده در اثر كه متعلق به پيشنهاددهنده اثر هستند، مياست مراجع استفاده
هاي معتبر منتشر شده باشند؛ بنابراين بايد از ذكر مقاالتي كه براي نخستين بار مطرح نمايند و در مجالت يا همايش

كتاب پيشنهادي ندارند و يا صرفاً كاربردهاي جانبي از موضوع صرفاً شباهت موضوعي دارند، اما ارتباطي با آن بخش از 
ها ارتباطي با موضوع كتاب ندارد، خودداري شودكتاب هستند و نوآوري آن

علمي اشاره شود كه قبالً در منابع و مدارك علمي ديگر معرفي شده است، مي

صاحبان(هاي صاحب كتابي است كه مبتني بر دستاوردها و پژوهش

اي تهيه ميكتاب عمدتاً بر اساس نظرها و دستاوردهاي پژوهشي نويسنده

را با عناوين مشابه ارائه نكردهتخصصي مربوط است و ديگران قبالً چنين محتوايي 

همچنين نوآوري در اين كتاب تا حدي است كه . به طور صحيح، مستدل و منطقي بايد به رشته تحرير درآمده باشد

كند؛ اما مطالب جديد و نو در حجم چشمگيري در آن گنجانسابقه موضوع را تا قبل از نوشتن كتاب معرفي مي

رود حداكثر در يك چهارم كتاب، سابقه موضوع، معرفي و در بقيه كتاب، نظريه و يافته

ها از اعضاي هيأت علمي باشند كه در سطح رود نويسندگان اين كتابهمچنين انتظار مي. تشريح و معرفي شود

هاي بينورتي كه به زبانها در صطبيعتاً اين نوع كتاب. اندجهاني شناخته شده

از مراجع استفاده% 30در كتاب تصنيفي بايد دست كم حدود . المللي خواهند داشت
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______________________________________________________: عنوان كتاب

  :نوع كتاب
                                     تدوين   

مطالب يا داده: تدوين

ي آن، مطالبي را متناسب با موضوعي خاص از كتابكه پديدآورنده

هاي شخص پديدآورنده برداشت

همچنين ارائه توضيحات ويژه در ارتباط با هر مطلب يا افزودن حواشي الزم، به اين اثر قوام بيشتري . دهدهم قرار مي

گردآوري و تدوين مو. خواهد بخشيد

شوند و كتاب تدويني تلقي نمينمي

اي از مطالب و نظريهمجموعه: فيتأل

هاي مبتكرانه و نوين را شامل ميتركيب
شودمربوط متصور مي
دهدمتفاوتي ارائه مي

هاي علمي اوست كه طي سالعمدتاً برداشت
قواعد علمي و عمومي حاكم بر موضوع كتاب از منابع موجود در ادبيات علمي گذشته بيان شود، نحوه

كلي و ساختار و ادبيات كتاب نوين است و مبتني بر بردا
نبايد صرفاً از ترجمه و به

ترجمه و گردآوري دستورالعمل دستگاه
فني در اين      دسته

كتاب به مقاالتي ارجاع شده باشند كه صاحب اثر در مجالت معتبر به چاپ رسانده است
در صورتي كه محتواي كتاب صرفاً آموزشي و مربوط به يكي از دروس پايه

مؤلف در تدريس آن درس، مجرب و در رشته تخصصي 
شده باشد، به تشخيص شوراي نشر بدون نياز به ارجاع به مقاالت منتشرشدهالمللي شناختهبين

  .تأليف تلقي شود
است مراجع استفادهالزم به ذكر 

براي نخستين بار مطرح نمايند و در مجالت يا همايش
صرفاً شباهت موضوعي دارند، اما ارتباطي با آن بخش از 

كتاب هستند و نوآوري آن
علمي اشاره شود كه قبالً در منابع و مدارك علمي ديگر معرفي شده است، مي

كتابي است كه مبتني بر دستاوردها و پژوهش: تصنيف

كتاب عمدتاً بر اساس نظرها و دستاوردهاي پژوهشي نويسنده

تخصصي مربوط است و ديگران قبالً چنين محتوايي 

به طور صحيح، مستدل و منطقي بايد به رشته تحرير درآمده باشد

سابقه موضوع را تا قبل از نوشتن كتاب معرفي مي

رود حداكثر در يك چهارم كتاب، سابقه موضوع، معرفي و در بقيه كتاب، نظريه و يافتهانتظار مي. شودمي

تشريح و معرفي شود

جهاني شناخته شده

المللي خواهند داشت

 .اثر باشد
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  .سر فصل مصوب يك درس را پوشش دهد

  عمومي                           كارشناسي                      كارشناسي ارشد                     دكتري 

  مرجع                             

 .وجه تمايز و مشخصه اصلي اين اثر را ذكر نماييد
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بسيار ضعيف  مورد

كردن نيازهاي علمي و كتاب در برطرف تأثيرگذاري

  فرهنگي كشور
  

    بودن كتاب و ارزشمندي علمي و محتوايي كتاب

   قوت استداللمندي از قدرت تحليل و استنتاج منطقي و 

   اعتبار علمي و تازگي منابع مورد استفاده

   )بودن منابعجامع(استناد به منابع معتبر علمي 

دقت و استانداردها در ذكر منابع مورد  ،رعايت امانت

  استفاده و اشاره به مراجع در متن

 

تناسب محتواي مطالب با عناوين فصل و عنوان 

  كتاب

 

انسجام فصل هاي كتاب با يكديگر و انسجام بخش هاي هر 

  فصل

  

يابي اصطالحات خارجي و رعايت صحت و دقت در معادل

  هماهنگي و يكنواختي درآن

 

   شيوايي نثر و سهولت درك متن

تصويري مانند جدول، نمودار و هاي يري روش

  )درصورت نياز(عكس 

 

   ضرورت چاپ با توجه به منابع فارسي موجود در كشور

سر فصل مصوب يك درس را پوشش دهد% 80حداقل كتاب درسي كتابي است كه 

عمومي                           كارشناسي                      كارشناسي ارشد                     دكتري 

                             درسي          كمك درسي                                         

 بلي                           خيركتاب مشابه با اثر حاضر موجود است؟ 

وجه تمايز و مشخصه اصلي اين اثر را ذكر نماييد ،در صورت وجود آثار مشابه
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تأثيرگذاري
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رعايت امانت

7  
تناسب محتواي مطالب با عناوين فصل و عنوان  هماهنگي و

  
انسجام فصل هاي كتاب با يكديگر و انسجام بخش هاي هر  

8  
صحت و دقت در معادل
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10  
يري روشگبه كار
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كتاب درسي كتابي است كه : توجه

  :     كاربرد اثر

عمومي                           كارشناسي                      كارشناسي ارشد                     دكتري       

  :نوع اثر
                           عمومي     

  
كتاب مشابه با اثر حاضر موجود است؟ 

در صورت وجود آثار مشابه
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 .بيان فرماييد تفصيلبه  خود را

  كتاب حاضر          به همين صورت قابل چاپ است                       غيرقابل چاپ است         

  با اصالحات اساسي قابل چاپ است                   با اصالحات اندك قابل چاپ است

 - - - - - - - - - - - - - - - -   

  :درجه تحصيلي

  :نام و كد شعبه
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خود رانظر  كنيد؟ لطفاًاي را پيشنهاد ميچاپ كتاب چه تغييرات ويژه

كتاب حاضر          به همين صورت قابل چاپ است                       غيرقابل چاپ است         

با اصالحات اساسي قابل چاپ است                   با اصالحات اندك قابل چاپ است

 خير      ي          براي بازبيني نهايي، تمايل به ارزيابي دوباره اثر داريد؟  بل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  كننده 

درجه تحصيلي:                                                                        

  :و تلفن محل كار

نام و كد شعبه:                               نام بانك):        ترجيحاً بانك تجارت

  : تاريخ          
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چاپ كتاب چه تغييرات ويژهبهبود براي 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كتاب حاضر          به همين صورت قابل چاپ است                       غيرقابل چاپ است         

با اصالحات اساسي قابل چاپ است                   با اصالحات اندك قابل چاپ است                        

  

براي بازبيني نهايي، تمايل به ارزيابي دوباره اثر داريد؟  بل

- - - - - - - - - - -

كننده مشخصات بررسي

:                                                                        نام و نام خانوادگي

و تلفن محل كار آدرس

ترجيحاً بانك تجارت(شماره حساب بانكي 

      :محل امضا
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