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  سمه تعالياب
  كتاب فرم داوري تأليف

  داور محترم
  باسالم و احترام

فرم تكميل ...........................كتاب با مشخصات زير براي داوري ارسال مي گردد؛ لطفا حداكثر تا تاريخ 
لطفا مشخصات مربوط به خود را دقيق و كامل در كادر .شده را به انضمام نسخه كتاب عودت فرمائيد

  .وط درج نمائيدمرب
  

  :مشخصات كتاب 
  جلد..... در :           مقطع:                                                  براي رشته: دقيق كتابعنوان

  : تعداد صفحات
 : )تحويل داور محترم شد پيوست كه به(شامل سرفصلهاي زير  

  توضيحات  از مقطع  عنوان سرفصل درسي رديف
1        
2        
3        
4        

  
  :مشخصات داور

  
  

  :نظرات اصالحي داور

  

 

 
                    :آدرس پست الكترونيكي:                                           شماره تماس:  نام و نام خانوادگي

:شغل و سمت :                                                           رشته : تحصيليمدركآخرين   
 

  به نام         كدشعبه   نزد بانك             شعبه                شماره حساب                           

 

كاربردي-دانشگاه جامع علمي  
  پژوهشيمعاونت
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  آيا پيشنهاد تأليف ارائه شده با سرفصل هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري مطابقت دارد؟

        
  

 
  مورد پذيرش است؟كتاب فوق  س از اعمال نظرات اصالحي آيا پ

       
 

   ميزان ارزيابي از معيار
 خيلي كم كم متوسط زياد زياد خيلي )پرسش(معيار 

  :الف ـ پرسشهاي مربوط به مقدمه
  ه به معرفي موضوع كتاب پرداخته شده است؟ـ تا چه حد در مقدم1
  ـ تا چه حد در مقدمه به اهميت آموزش موضوع درس پرداخته شده است؟2
  ـ تا چه حد در مقدمه، مؤلف به نكات اجرايي مورد نظر در تدريس پرداخته است؟3
  ـ تا چه حد در مقدمه، نكات الزم مورد نظر مؤلف، براي مطالعه دانشجويان ذكر شده است؟4
  ـ تا چه حد مطالب مطرح شده در مقدمه، با ميزان درك و فهم دانشجويان تناسب دارد؟5

  :ب ـ پرسشهاي مربوط به اهداف
  باشد؟ ـ تا چه حد، هدف كلي درس با موضوع درس متناسب مي6
  ـ تا چه ميزان، هدفهاي رفتاري هر فصل در جهت كلي كتاب است؟7
   اهداف رفتاري آن فصل مطابقت دارد؟ـ تا چه ميزان، محتواي هر فصل كتاب با8
  ـ تا چه حد، هدف كلي درس با نيازهاي جامعه متناسب است؟9

  :ج ـ پرسشهاي مربوط به نياز جامعه
  باشد؟ مي” به روز“ـ تا چه حد، مطالب علمي كتاب 10
  ـ تا چه حد، محتواي كتاب كاربردي است؟11
  راي ورود به بازار كار و حرفه مؤثر است؟ـ تا چه حد، محتواي كتاب در آماده كردن دانشجو ب12
  كند؟ ـ تا چه حد، محتواي كتاب، دانشجو را براي ادامه تحصيل آماده مي13

  :د ـ پرسشهاي مربوط به اصول تنظيم محتوا
  ـ تا چه ميزان، حجم كتاب با زمان تعيين شده براي تدريس مطابقت دارد؟14
  مي ـ كاربردي معتبر انتخاب شده است؟ـ تا چه حد، محتواي كتاب از ميان مطالب عل15
  ـ تا چه حد، محتواي كتاب روان و گويا تنظيم شده است؟16
  باشد؟ ـ تا چه ميزان، جداول، نمودارها، آمار و ارقام ارائه شده، مستند و معتبر مي17
ـ تا چه حد، تصاوير، اشكال و نمودارهاي ارائه شده با محتوا و مطالب هر قسمت متناسب 18
  )بايست با تصاوير مناسب مشخص گردد كليه مراحل عمليات كارگاهي مي(شد؟ با مي
  ـ تا چه ميزان، محتواي كتاب از جهت يادگيري از ساده به مشكل تنظيم و ارائه شده است؟19
كتاب فرصت مناسب براي انواع فعاليتهاي يادگيري، مانند مشاهده ـ تا چه حد، در تنظيم 20 /

بيني  دقيق، انجام آزمايش، مطالعه، تحقيق، عمليات ميداني و كار در عرصه از سوي دانشجويان پيش
  شده است؟

  ه ـ پرسشهاي مربوط به اصول يادگيري
 كند؟ جاد ميـ تا چه حد، مطالب كتاب، انگيزه و شوق يادگيري را در دانشجويان اي21
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  ـ تا چه حد، مطالب كتاب با مفاهيم آموخته شده دانشجويان در سالهاي گذشته ارتباط دارد؟22
 آورد؟ آموزي دانشجويان را فراهم مي هاي شركت فعال و خود ـ تا چه ميزان، محتواي كتاب زمينه23
ري دانشجويان گنجانده هاي مناسب براي تقويت يادگي ـ تا چه ميزان، در محتواي كتاب تمرين24

  شده است؟
  ـ تا چه حد، مطالب هر مبحث براي درك كلي مفاهيم آن مبحث كافي است؟25
هاي دانشجويان در فصول قبل  ـ تا چه حد، مطالب كتاب به صورت منطقي و با توجه به آموخته26

  تنظيم شده است؟
مكانات و تجهيزات مراكز ـ تا چه حد، فعاليتهاي علمي و عملي پيش بيني شده دركتاب با ا27

  آموزشي علمي ـ كاربردي هماهنگي دارد؟
  :ه ـ پرسشهاي مربوط به ماهيت يادگيرنده

  انگيزد؟ ـ تا چه حد نحوه تدوين كتاب، عالقه دانشجو را به فراگيري مطالب درسي بر مي28
  دارد؟ـ تا چه ميزان، مطالب ارائه شده در كتاب با تجربيات روزمره دانشجويان هماهنگي 29
  ـ تا چه حد، مطالب كتاب در راستاي نياز شغلي دانشجويان تنظيم شده است؟30
ـ تا چه ميزان، فعاليتها، تكاليف منظور شده در كتاب با توانايي و ميزان درك و فهم دانشجويان 31

  تناسب دارد؟
  ر است؟ـ تا چه حد تصاوير، جداول و نمودارهاي كتاب در انتقال مفاهيم به دانشجويان مؤث32
  بيني شده در كتاب را دارند؟ ـ تا چه حد، دانشجويان توانايي انجام فعاليتهاي عملي پيش33
  ـ تا چه ميزان، منابع مناسب براي گسترش يادگيري دانشجويان معرفي شده است؟34

  :ـ ساير پرسشها
  قت دارد؟ـ تا چه ميزان، فهرست مطالب كتاب با دستورالعمل تهيه كتاب علمي ـ كاربردي مطاب35
  باشد؟ ـ تا چه ميزان، فهرست منابع و مĤخذ مطابق دستورالعمل تهيه شده، مي36
 نامه مطابق دستورالعمل تهيه كتب درسي، بيان شده است؟ ـ تا چه حد، واژه37

     

  

  
       امضاء داور                                                                                                 


