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)تصحيح انتقادي(فرم ارزشيابي كتاب

  

______________________________________________________

تصحيح انتقادي و تعليقاتتصحيح انتقادي                                        

ترين و تشخيص صحيح ن،در جهااز يك متن موجود  هاينسخه معرفي
مĤخذ و منابع مورد استفاده ، ذكرتوضيح آنهاها و شرح و روش تصحيح به كارگرفته شده در اثر، ذكر نسخه بدل

  .نسخه بدلبهترين 

  بسيار ضعيف  مورد

    عرض در مقايسه با آثار هم 

    )هامعرفي نويسنده، اثر، نسخه(بودن مقدمه مصحح 

با توجه  كارگرفته شده براي تصحيحشيوه به
  هاي موجود

  

    ها در صورت موجودنسخه بدل

ها و رعايت دقت و داشتن دليل براي انتخاب نسخه بدل
  

    بودن تعليقات مصحح

 كو سهولت دردر مقدمه و تعليقات  نثر مصحح
  

    كتاب هاينمايه

    كارگرفته شده در مقدمه و تعليقات

ضرورت چاپ با توجه به منابع فارسي موجود و نيازهاي 
  جامعه علمي 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                           خير       موجود است؟ مشابه با اثر حاضر 
وجه تمايز و مشخصه اصلي اين اثر را ذكر نماييد ،در صورت وجود آثار مشابه

    

  
______________________________________________________: عنوان كتاب

تصحيح انتقادي                                                 :نوع كتاب

معرفي: تصحيح انتقادي
روش تصحيح به كارگرفته شده در اثر، ذكر نسخه بدل

بهترين  براي انتخابداوري 
  

  رديف

 اهميت كتاب  1

بودن مقدمه مصحح جامع  2

3  
شيوه بهبودن مناسب

هاي موجودبه نسخه

نسخه بدلكامل ضبط   4

5  
داشتن دليل براي انتخاب نسخه بدل

  امانت

بودن تعليقات مصححمطلوب  6

7  
نثر مصححشيوايي 

  مطلب

نمايهبودن كامل  8

كارگرفته شده در مقدمه و تعليقاتنوع منابع به  9

10  
ضرورت چاپ با توجه به منابع فارسي موجود و نيازهاي 

جامعه علمي در كشور
كتاب درسي كتابي است كه : توجه

  
  :     كاربرد اثر

عمومي                           كارشناسي                      كارشناسي ارشد                     دكتري       
  :نوع اثر

                عمومي     
  

مشابه با اثر حاضر  شدهتصحيحكتاب 
در صورت وجود آثار مشابه

  



  مركز نشر دانشگاه

  

 تصحيح اثر با چند نسخه انجام گرفته است؟ و چه داليل توجيهي براي اين امر وجود دارد؟

 و ارزيابي كرده است؟

 استفاده شده است، داليل و توضيحات مصحح تا چه حد منطقي است؟

  نسخه                   تصحيح قياسي                  تصحيح التقاطي

 .كنيد؟ لطفاً نظر خود را به تفصيل بيان فرماييد

  كتاب حاضر          به همين صورت قابل چاپ است                       غيرقابل چاپ است         
  با اصالحات اساسي قابل چاپ است                   با اصالحات اندك قابل چاپ است

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

  :ليدرجه تحصي

  :نام و كد شعبه

 7- م:  شماره فرم
مركز نشر دانشگاه -و فناوري  حوزه معاونت پژوهش -دانشگاه گلستان

)تصحيح انتقادي(فرم ارزشيابي كتاب

  

  كه در اين اثر استفاده نشده است ذكر نماييد؟ را عناوين نسخ معتبري

 :هاي زير بيان فرماييدنظر خود را به تفصيل بر مبناي پرسش

تصحيح اثر با چند نسخه انجام گرفته است؟ و چه داليل توجيهي براي اين امر وجود دارد؟

و ارزيابي كرده است؟هاي ديگر را معرفي يا نسخه سآيا مصحح، نسخه اسا

 تا چه حد توجيه منطقي دارد؟ گزينش و استناد به نسخه اساس

استفاده شده است، داليل و توضيحات مصحح تا چه حد منطقي است؟ در مواردي كه از غير نسخه اساس

  مصحح از كدام شيوه براي تصحيح استفاده كرده است؟
نسخه                   تصحيح قياسي                  تصحيح التقاطيترين تصحيح بر اساس قديمي

كنيد؟ لطفاً نظر خود را به تفصيل بيان فرماييداي را پيشنهاد ميبراي بهبود چاپ 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

  بلي               خيربراي بازبيني نهايي، تمايل به ارزيابي دوباره اثر داريد؟  

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

  كننده 

درجه تحصي:                                                                        

  :آدرس و تلفن محل كار

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

  : تاريخ          

  

  
  
  

عناوين نسخ معتبري
  
 

نظر خود را به تفصيل بر مبناي پرسشلطفاً 
تصحيح اثر با چند نسخه انجام گرفته است؟ و چه داليل توجيهي براي اين امر وجود دارد؟ -
  
آيا مصحح، نسخه اسا -
  
گزينش و استناد به نسخه اساس -
  
در مواردي كه از غير نسخه اساس -
  
مصحح از كدام شيوه براي تصحيح استفاده كرده است؟ -

تصحيح بر اساس قديمي      
 
 

براي بهبود چاپ 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                        

  

براي بازبيني نهايي، تمايل به ارزيابي دوباره اثر داريد؟  

- - - - - - - - - - -

كننده مشخصات بررسي

  

:                                                                        نام و نام خانوادگي

آدرس و تلفن محل كار

ترجيحاً بانك تجارت(شماره حساب بانكي 

      :محل امضا


