
بسمه تعالی

کتب تالیفیدانشکده:ازیگروه:                                 جمع امتازی:                                      جمع امتنیعنوان کتاب:                                                          مولف/ مولف

امتیاز دانشکدهامتیاز گروهامتیازتوضیحاتویژگیردیف

کیفیت1

%)35تا (کیفیتردیف

%5تا کتابهدفبودنمشخص1

به،  سایر منابع معتبر مشروط بر سندگانینو/ سندهینوازموثرومرتبطمنبع5حداقلداشتنصورتدر2
)موردحسب(مأخذومنابعبودنروز

%5تا 

%5تا سندهینويسوازينوآوریا گرانیدوخودينظرهاوهاافتهیپردازشوطرح3

%5تا هدفباوگریکدیبامطالبتناسبویهماهنگ4

%5تا .کتابمطالببودنمستدلومستند5

%5تا داشتن ویراستار و داور علمی 6

%5تا فصول کتاب یدر توالینظم منطقو بحثموردموضوعدرمباحثتیکفاوتیجامع7

کمیت2

امتیاز %)25تا(کمیتردیف
گروه

امتیاز دانشکده

%5تا صفحه200تا1

%10تا صفحه400الی 200بین 2

%15تا صفحه600الی 400بین 3

%20تا صفحه800الی 600بین 4

%25تا صفحه800بیش از 5

ناشر3

امتیاز %)25تا(ناشرردیف
گروه

امتیاز دانشکده

%25نایسیدانشگاه بوعل1

وزارتووزارت علومرمجموعهیزهاي دولتی و موسسات پژوهشی(شامل دانشگاهیدانشگاهیدولت2
یپژوهشيشوراصیبهداشت) به تشخ

%20تا 

% 15تا یردانشگاهیغیدولت2

% 10تا (انتشاراتی که داراي داوري می باشد.)کیسطحیخصوص3

%25تا و ...)Wiley Amazon, Francis Taylor, Springer, Elseviorی (المللنیبمعتبر4

تبصره
. ردیگیبه کتاب تعلق نميازیچ امتیباشد چاپ شده باشد هیميکه فاقد داوریانتشاراتایو رمعتبریغیانتشاراتکیکتاب توسط کهیدر صورت

.ردیگیقرار میپژوهشيشورااریو دراختهیهر دانشکده تهیمعاونت پژوهشطتوسبصورت سالیانهانتشارات معتبرستیل

4
ویژگی 
ظاهري

امتیاز %)5تا(شکل ظاهري
گروه

امتیاز دانشکده

مناسبعنوان،متناسب با موضوع کتابجلدو طراحی صفحه آرائی مناسب، حروف چینی و شکل،شگفتاریپایمقدمهداشتن
ی ویژگی ظاهري حروف چینی و صفحه موضوعفهرستایهینماداشتننمودارها وجداول،،شکلهاوضوحی،سیانگلویفارس

خدمتمحلدانشگاهونامهئارانحوهآرائی مناسب،
.نمی گیرددانشگاه بوعلی سینا در روي جلد یا صفحه اول یا شناسنامه کتاب  الزامی بوده و در صورتیکه کتاب فاقد آن شرط باشد امتیازي به آن تعلقشرط آدرس دهی تبصره

موارد فنی 5
کتاب

امتیاز %)10تا(موارد فنی کتابردیف
گروه

امتیاز دانشکده

، رعایت گروه مخاطبان،داشتن مربوطزبانیادبویعلمنیموازوينوشتاراصولبايسازگار1
اهداف کلی و رفتاري در کتب  ویرایش فنی و ادبی، نمایه موضوعی، ارجاع درون متنی بر اساس 

شیوه هایپذیرفته شده علمی، داشتن واژه نامه، داشتن کتاب نامه و فهرست منابع مشخص



یبسمه تعال

کتب ترجمه ايدانشکده:ازیگروه:                         جمع امتازی:                                     جمع امتنیکتاب:                                                   مترجم/ مترجمعنوان

امتیاز امتیازتوضیحویژگیردیف
گروه

امتیاز دانشکده

کیفیت1

%) امتیاز35تا (کیفیتردیف

%5تاکتابساختارحفظ1

%5تا مناسبینیگزمعادلوترجمهدردقتوترجمهدريامانتدارحفظ2

%5تا رعایت گروه مخاطبان3

%5تا داشتن داور و ویراستار علمی4

%5تا بودن محتواي کتاب ترجمه شده( حداقل مربوط به پنج سال گذشته باشد).به روز 5

%10تا گروه و دانشکدهصیو ضرورت ترجمه به تشختیاهم6

تیکم2

امتیاز %25تاکمیتردیف
گروه

امتیاز دانشکده

%5تا صفحه200تا1

%10تا صفحه400الی 200بین 2

%15تا صفحه600الی 400بین 3

%20تا صفحه800الی 600بین 4

%25تا صفحه800بیش از 5

ناشر3

امتیاز %)20تا(ناشرردیف
گروه

امتیاز دانشکده

%20نایسیدانشگاه بوعل1

وزارت علوم و وزارت رمجموعهیزیو موسسات پژوهشیدولتي(شامل دانشگاه هایدانشگاهیدولت2
یپژوهشيشوراصیبهداشت) به تشخ

%15تا 

%10تا دولتی غیر دانشگاهی (شامل نشر دانشگاهی)3

%5تا ( داراي داوري)کیسطحیخصوص4
. ردیگیبه کتاب تعلق نميازیباشد چاپ شده باشد هچ امتیميکه فاقد داوریانتشاراتایو رمعتبریغیانتشاراتکیکتاب توسط کهیدر صورتتبصره

.ردیگیقرار میپژوهشيشورااریو دراختهیهر دانشکده تهیمعاونت پژوهشطتوسبصورت سالیانهانتشارات معتبرستیل

ویژگی 4
ظاهري

امتیاز %)10تا (شکل ظاهري
گروه

امتیاز دانشکده

ی،سیانگلویفارسمناسبعنوان،متناسب با موضوع کتابجلدو طراحی صفحه وشکل،شگفتاریپایمقدمهداشتن
بندي.صفحهی و موضوعفهرستایهینماداشتننمودارها وجداول،،شکلهاوضوح

(آدرس دهی دانشگاه بوعلی سینا در روي جلد یا صفحه اول و یا شناسنامه وتویی بوده و درصورتیکه .خدمتمحلدانشگاهونامهئارانحوهتبصره
کتاب فاقد این شرط باشد امتیازي به آن تعلق نمی گیرد.

موارد فنی 5
کتاب

پیشگفتار، ، رعایت گروه مخاطبان،  داشتن مقدمه یا مربوطزبانیادبویعلمنیموازوينوشتاراصولبايسازگار
ویرایش فنی و ادبی، نمایه موضوعی، ارجاع درون متنی، داشتن واژه نامه، داشتن کتاب نامه، فهرست منابع مشخص و 

سازگاري با اصول نوشتاري و موازین ادبی

امتیاز %)10تا(
گروه

امتیاز دانشکده



:تعاریف:

صورتبهوبودههیتحشوترجمهح،یتصحن،یتدوف،یتالف،یتصنطیشراازیکیحداقليحاوکهشودی مگفتهياثربه: کتاب-
ی پژوهشيدستاوردهارندهیدربرگ،يصورينشانگرهاوییمحتواالزميارهایمعواستانداردهاتیرعاباومندنظامومدونيامجموعه

.باشدیآموزشاهدافایو

نقدولیتحلباودهدلیتشکسندهینویعلمنوآورانهودیجديهادگاهیدراآندرصد20حداقلکهيامجموعه: فیتصن-
.باشدکردهمنتشرخوديهامقالهدرراآنهاقبالگرچهباشد؛همراهمشخصیموضوعدرگرانیدي دگاههاید

اینقدباکهمبتکرانهبیترکایلیتحلاساسبرشدهرفتهیپذيهادگاهیدواتینظرویعلميهادادهازيامجموعهیسامانده:فیتال-

.باشدهمراهسندهینويسوازمشخصيریگجهینت

ي انتقادویلیتحليهادگاهیدفاقدکهمجموعهکیدرمختلفمنابعازمنسجميهادادهایمطالبمرورایيگردآور: يگردآور/ نیتدو-
.باشدسندهینو

يریبکارگمؤلف؛اتیحزمانبهنسخهنیکترینزدونیترحیصحصیتشخجهان؛درموجوديهابدلنسخهیمعرف: يانتقادحیتصح-

چهنواقص،لیتکمآنها؛یوکتابشناسشواهدبهاستنادباشدهاستفادهمنابعومآخذذکرمتن؛مستنداتحیتوضوشرحق؛یتحقروش

.آنریونظابرداشتنیبهتردريداورودرمحتواوچهدرعبارت

وضمن حفظ جوهره کتاب ساختار زبان معیار حفظ شده آندرکهگریدزبانبهیزبانازکتابکیکامليمحتواومفهومانتقال: ترجمه-
.باشدشدهمنتقلمقصدزبانبهجیراومناسبيهامعادلازاستفادهباودقتبامتنامیپ

سیرنویزاینوشتیپدراثر،موضوعدربودننظرصاحبلیدلبهمترجمکهشودی ماطالقترجمهازياگونهبه: هیتحشوترجمه-

يسوازياثرنیچنهیارايبراالزمشرطسندهینوایکتاببودنشاخص. پردازدی مکتابسندهینويهادگاهیدنقدویبررسبهکتاب

.استمترجم

بوده و به دو نوع دارعهدهراکتابکیانتشارتیمسئولکهشودیماطالقیخارجاییداخلخواهیخصوصاییدولتينهادایموسسهبه: ناشر-
داخلی و خارجی قابل تقسیم بندي است.

:یداخلناشر:الف-

شودی ممیتقسیردانشگاهیغویدانشگاهناشرانطبقهدوبه: یدولتناشر-1



،یدانشگاهنشرمرکزسمت،انتشاراتهمچونیدانشگاهنشرمراکزنیهمچنویداخليهادانشگاهبهوابستهناشرانبه: ناشر دانشگاهی-2
دانشگاههاریساواولترازي دانشگاههابهوابستهناشرانگروهدودرناشرانازدستهنیا. شودیماطالقیپژوهشگاهزینویدانشگاهجهاد
.رندیگیمقرار

درصورتیکه کتاب توسط یک انتشاراتی که فاقد داوري می باشد چاپ شده باشد امتیاز دهی به آن از طریق بررسی لیست انتشارات معتبر تبصره:
که توسط معاونت پژوهشی هر دانشکده تهیه و دراختیار شوراي پژوهشی دانشگاه قرار گرفته است؛ امکان پذیر می باشد.

بهوابستهاییدولتمجامعوادهایبننهادها،موسسات،ایوهاوزارتخانهگریدیآموزشویپژوهشيبخشهابهوابستهناشرانبه: یردانشگاهیغ-3
.پردازندیمکتابنشربهخودتیمسئولبامرتبطوخاصيهاحوزهدرکهشودیماطالقدولت

ناشران غیر دانشگاهی: ب

دریفرهنگي واقتصادیتیفعالقالبدرونداشتهیدولتينهادهابهیسازمانیوابستگکهشودی ماطالقياموسسهبه: یخصوصناشر-1

تقسیم بندي استقابلسطحسهدرناشرانازدستهنیا. استمشغولتیفعالبهکتابنشرحوزه

ونظرصاحبسندگانینوآثارچاپمشغول به محدودومشخصییهاحوزهایحوزهدرکهدارداشارهمشهوريومعتبرناشرانبه: کیسطح
فرهنگ،یننشرسخن،انتشاراتهنر،ویانسانعلومحوزهدرنمونهعنوانبهمی باشند.مشغولتیفعالبهشهرتوتیفعالسابقهباقابلمترجمان

جاي داردطبقهنیادر... ومعاصر

ازامادارند،یابیارزونشیگزآثارانتخابدروهستند.مشغول به فعالیتمشخصییهاحوزهدرمعموالکهدارداشارهیناشرانبه: دوسطح

.هستنداولسطحناشرانازنترییپایسطحدرالذکر،فوقاعتباريهامولفهلحاظ

لحاظبدونوچاپيهانهیهزافتیدريازادرمعموالواثريمحتوایعلمیابیارزبدونکهشودی مگفتهیناشرانبه: سهسطح

.ورزندیممبادرتکتابقالبدرياثرهرگونهانتشاربهیموضوعتیمحدودنمودن

.گرددیمنییتعهادانشکدهانهیسالگزارشاساسبرناشرانيبندسطح

یخارجج: 

:ازعبارتندمشخصطوربهیالمللنیباولتراز: کیسطحناشر-

/Elsevier/ Springer/ John Wiley/ Taylor and Francis/ Blackwell/ Mc Grow Hill/ Oxford/ Routledge
Cambrdige /Palgrave

اطالق می شودیخصوصاییدولتیآموزشویپژوهشيهاانجمنایویعلميهاموسسه،یدانشگاهناشرانبه: دوسطحمعتبرناشر-

یمخاصی موضوعاتبهمحدودومشخصناشرانازدستهنیاتیفعالحوزهمعموال. ندینمای ماقداماثرییمحتواویعلمیابیارزبهکهشودی م
. باشد



ياه حوزهردرویعلمیابیارزبدونياثرهرگونهنشربهکهشودی ماطالقيبازاراصطالحبهناشرانبه:اعتبارکم:سهسطحناشر-
ی ورزند.ممبادرت

ینمتعلقيازیامت...) وکنکوریآمادگها،دانشگاهيوروديهاآزمونتستالمسائل،حل(یآموزشکمکبهموسوميهاکتاببه-
ردیگ

نشود،ذکر....) ایمقدمهيانتهان،یآغازصفحهجلد،(متعارفيهامحلازیکیدریعلماتیهعضوخدمتمحلنامکهیصورتدر-
.ردیگینمتعلقيوبهيازیامت

سهم عضو هیات علمی بصورت فرمول ،یقانونضوابطتیرعاباکتابقالبدرعلماتیهعضونامهانیپاایورسالهانتشارصورتدر-
محتواثیحازاصالحوشیرایور،ییتغدرصد30حداقلبانامهانیپاایرسالهازحاصلکتابِکهیصورتدربندي فوق الذکر می باشد.

.استشیافزاقابلدرصد65تاازیامتباشد،شدههمراه

منتشرمشتركطوربهیقانونضوابطتیرعاباراخودیسرپرستتحتيدانشجونامهانیپاایورسالهیعلماتیهعضوکهیصورتدر-
داشتنصورتدر. گرددیمنییتع) درصد50دومنفر/ درصد75اولنفر( یاسامبیترتگرفتنقراربامتناسبکتابکلازیامتد،ینما

.گرددی منییتعاساسبرآنبیترتسندگان،ینونیمابیفنامهتفاهم

.گرددیممحاسبهبرابر25/1سایر؛ وسالکتاب،یفارابچونيمعتبريهاجشنوارهدهیبرگزيهاکتابازیامت-

.گرددیمشاملراازیامتدرصد35حداکثرنشر،ياستانداردهانمودنلحاظباکشورازخارجایوداخلدرچهیکیالکترونصرفاکتاب-

محتوارییتغدرصد30حداقلآنکهبهمنوطهمراه با اضافات به نسبت مطالب افزوده شده)(تجدید چاپ اثرشیرایوبهازیامتياعطا-
.باشدیمبخشهرازیامتازدرصد20حداکثرشاملباشد،داشته

.استیازدهیامتقابلرجمهتایفیتالقالبدودرنوعوتیماهبهتوجهبانامهواژهولغتفرهنگازیامت-

ازیامتدرصد50حداکثررند،یگینمقراراولترازيهادانشگاهگروهدرکهيایدولتيهادانشگاهتوسطشدهمنتشريهاکتابازیامت-
.گرددیممحاسبهاولترازيهادانشگاه


