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عالیخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیفموردردیف
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ي استفاده شده براي شرحاعتبار نسخه2
)هامخصوص گزیده) (ها(ارائه تصویر به نسبت جامع از متن3
ي شارحکیفیت مقدمه4
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جامعه علمی در کشور

.سر فصل مصوب یک درس را پوشش دهد% 80حداقل کتاب درسی کتابی است که : توجه
:     کاربرد اثر
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:اثرنوع 
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.کنید؟ لطفاً نظر خود را به تفصیل بیان فرماییداي را پیشنهاد میویژهبراي بهبود چاپ کتاب چه تغییرات 

کتاب حاضر          به همین صورت قابل چاپ است                       غیرقابل چاپ است         
با اصالحات اساسی قابل چاپ است                   با اصالحات اندك قابل چاپ است

براي بازبینی نهایی، تمایل به ارزیابی دوباره اثر دارید؟  بلی               خیر
--------------------------------------------------------

کننده مشخصات بررسی
:درجه تحصیلی:                                                                        نام و نام خانوادگی

:کارآدرس و تلفن محل 
:نام و کد شعبه:                               نام بانک):       ترجیحاً بانک تجارت(شماره حساب بانکی 

: تاریخ:محل امضا
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