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  تقریر و تحشیه

 ارائه روش ،مؤلفزمان حیات ترین نسخه به ترین و نزدیک

تکمیل نقایص چه در عبارت  ،شناسی آنمآخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و کتاب

  .تنظیم بیانات و گفتار علمی صاحب اثر و اضافه نمودن توضیحات و حواشی و تعلیقات ضروري

  ارزیابی

  بسیار زیاد  زیاد  متوسط  اندك

  عالی  خوب  متوسط ضعیف

  عالی  خوب  متوسط ضعیف

  عالی  خوب  متوسط ضعیف

  عالی  خوب  متوسط ضعیف

  عالی  خوب  متوسط ضعیف

  عالی  خوب  متوسط ضعیف

  عالی  خوب  متوسط ضعیف

  عالی  خوب  متوسط ضعیف

  عالی  خوب  متوسط ضعیف

  عالی  خوب  متوسط ضعیف

  دکترا  ارشدکارشناسی  کارشناسی  عمومی

  درسی  کمک درسی  عمومی  مرجع

  عالی  خوب  متوسط  ضعیف

 وجود ندارد

  وجود ندارد 

  تصحیح اثر با چند نسخه انجام گرفته است؟ و چه دالیل توجیهی براي این امر وجود دارد؟

  هاي دیگر را معرفی و ارزیابی کرده است؟

  خیرترین نسخه است؟                  بلی                     

  در مواردي که از غیر نسخه اساسی استفاده شده است، دالیل و توضیحات مصحح تا چه حد منطقی است؟

  شناسی زمان تا چه حد توجه شده است؟

  به همین صورت قابل چاپ است                       غیرقابل چاپ است         

  با اصالحات اساسی قابل چاپ است                   با اصالحات اندك قابل چاپ است

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

  :درجه تحصیلی

  :نام و کد شعبه:                               

 7- م:  شماره فرم
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   فرم ارزشیابی کتاب

  

______________________________________________________

تقریر و تحشیه                                                   تصحیح انتقادي

ترین و نزدیکتشخیص صحیح ن،موجود در جها هايبدل نسخه معرفی

مآخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و کتاب شرح و توضیح مستندات متن، ذکر

  .و چه در محتوا و داوري در بهترین برداشت و نظایر آن

تنظیم بیانات و گفتار علمی صاحب اثر و اضافه نمودن توضیحات و حواشی و تعلیقات ضروري

  مورد

اندك  اهمیت تاریخی و فرهنگی کتاب

ضعیف  هاو سایر نسخه مصحح در گزینش نسخه اساس

ضعیف  کیفیت روش تصحیح و شیوه کار مصحح در تنظیم مطالب

ضعیف  هاي کتاببودن نمایهکامل و مطلوب

ضعیف  بودن تعلیقات و توضیحات مصحح کتابکامل و مطلوب

ضعیف  ي مصححکیفیت مقدمه

ضعیف  شیوایی متن و سهولت درك مطلب

ضعیف  بودن توضیحات و ارجاعات کتابکامل و مطلوب

ضعیف  هاي موجود در داخل و خارج از کشورمعرفی دقیق نسخه بدل

ضعیف  ارائه روش تحقیق

ضعیف  هاضبط کامل نسخه بدل

عمومی  

مرجع

ضرورت چاپ با توجه به منابع فارسی موجود و نیازهاي جامعه 

  علمی در کشور
ضعیف

 که در این اثر استفاده نشده است ذکر نمایید؟ را معتبري

وجود ندارد     وجود دارد                         :      کتاب تصحیحی مشابه

وجود ندارد      وجود دارد                     :     کتاب زبانینیاز به ویرایش 

 :بیان فرمایید هاي زیرنظر خود را به تفصیل بر مبناي پرسش

تصحیح اثر با چند نسخه انجام گرفته است؟ و چه دالیل توجیهی براي این امر وجود دارد؟

هاي دیگر را معرفی و ارزیابی کرده است؟آیا مصحح، نسخه اساسی یا نسخه

ترین نسخه است؟                  بلی                     آیا نسخه مورداستفاده، قدیمی

  گزینش و استناد به نسخه اساسی تا چه حد توجیه منطقی دارد؟

در مواردي که از غیر نسخه اساسی استفاده شده است، دالیل و توضیحات مصحح تا چه حد منطقی است؟

شناسی زمان تا چه حد توجه شده است؟در تصحیح اثر و گزینش مطالب از غیر نسخه اساسی، به سبک

به همین صورت قابل چاپ است                       غیرقابل چاپ است         

با اصالحات اساسی قابل چاپ است                   با اصالحات اندك قابل چاپ است

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

  کننده 

درجه تحصیلی:                                                                        

  :آدرس و تلفن محل کار

:                               بانکنام                    ):        ترجیحاً بانک تجارت

  : تاریخ          

  
______________________________________________________: عنوان کتاب

تصحیح انتقادي         :نوع کتاب

معرفی: تصحیح انتقادي

شرح و توضیح مستندات متن، ذکر ،تحقیق

و چه در محتوا و داوري در بهترین برداشت و نظایر آن

تنظیم بیانات و گفتار علمی صاحب اثر و اضافه نمودن توضیحات و حواشی و تعلیقات ضروري: تقریر و تحشیه
  

  ردیف

اهمیت تاریخی و فرهنگی کتاب  1

مصحح در گزینش نسخه اساسروش   2

کیفیت روش تصحیح و شیوه کار مصحح در تنظیم مطالب  3

کامل و مطلوب  4

کامل و مطلوب  5

کیفیت مقدمه  6

شیوایی متن و سهولت درك مطلب  7

کامل و مطلوب  8

معرفی دقیق نسخه بدل  9

ارائه روش تحقیق  10

ضبط کامل نسخه بدل  11

  کاربرد اثر  12

  نوع اثر  13

14  
ضرورت چاپ با توجه به منابع فارسی موجود و نیازهاي جامعه 

علمی در کشور

معتبريعناوین نسخ 

کتاب تصحیحی مشابه -

نیاز به ویرایش  -

نظر خود را به تفصیل بر مبناي پرسشلطفاً 

تصحیح اثر با چند نسخه انجام گرفته است؟ و چه دالیل توجیهی براي این امر وجود دارد؟ -

آیا مصحح، نسخه اساسی یا نسخه -

آیا نسخه مورداستفاده، قدیمی -

گزینش و استناد به نسخه اساسی تا چه حد توجیه منطقی دارد؟ -

در مواردي که از غیر نسخه اساسی استفاده شده است، دالیل و توضیحات مصحح تا چه حد منطقی است؟ -

در تصحیح اثر و گزینش مطالب از غیر نسخه اساسی، به سبک -

به همین صورت قابل چاپ است                       غیرقابل چاپ است                 کتاب حاضر  

با اصالحات اساسی قابل چاپ است                   با اصالحات اندك قابل چاپ است                        

- - - - - - - - - - -

کننده مشخصات بررسی

:                                                                        نام و نام خانوادگی

آدرس و تلفن محل کار

ترجیحاً بانک تجارت(شماره حساب بانکی 

      :محل امضا


