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 امتیازدهی کتابنامه شیوه

 کلیات

ش اعضای هیات علمی در تولید آثاری ارزشمند در این نقنیز های مهم حوزه پژوهش و با توجه به اهمیت جایگاه کتاب به عنوان یکی از مولفه

ررسی ویژه جلوگیری از انتشار آثار نازل، جهت ب نامه حاضر با هدف ساماندهی تولیدات این حوزه، تاکید بر انتشار آثار با کیفیت و بهقالب، شیوه

 گردد.پیشنهاد می

 تعاریف

ای ههای جدید و نوآورانه علمی نویسنده تشکیل دهد و با تحلیل و نقد دیدگاهدرصد آن را دیدگاه 02ای که حداقل مجموعه : تصنیف .1

 خود منتشر کرده باشد.های دیگران در موضوعی مشخص همراه باشد؛ گرچه قبال آنها را در مقاله

شده بر اساس تحلیل یا ترکیب مبتکرانه که با نقد یا  های پذیرفتههای علمی و نظریات و دیدگاهای از دادهتالیف: ساماندهی مجموعه .0

 گیری مشخص از سوی نویسنده همراه باشد.نتیجه

 های تحلیلی و انتقادیف در یک مجموعه که فاقد دیدگاههای منسجم از منابع مختلتدوین/ گردآوری: گردآوری یا مرور مطالب یا داده .3

 نویسنده باشد. 

 کارگیریمؤلف؛ به حیات زمان به نسخه ترینترین و نزدیکجهان؛ تشخیص صحیح در موجود هایبدل نسخه تصحیح انتقادی: معرفی .4

 چه نواقص، لآنها؛ تکمی وکتابشناسی شواهد به استناد با شده استفاده منابع و مآخذ ذکر متن؛ تحقیق؛ شرح و توضیح مستندات روش

 آن.       ونظایر برداشت بهترین در داوری و درمحتوا وچه درعبارت

ترجمه: انتقال مفهوم و محتوای کامل یک کتاب از زبانی به زبان دیگر که در آن ساختار کتاب اصلی در زبان مبدا حفظ شده باشد و  .5

 های مناسب و رایج به زبان مقصد منتقل شده باشد.معادلپیام متن با دقت و با استفاده از 

نظر بودن در موضوع اثر، در پی نوشت یا زیرنویس  دلیل صاحب شود که مترجم بهای از ترجمه اطالق میترجمه و تحشیه: به گونه .6

ز سوی زم برای ارایه چنین اثری ابودن کتاب یا نویسنده شرط ال پردازد. شاخصکتاب به بررسی و نقد دیدگاههای نویسنده کتاب می

 مترجم است. 

ورت صتحشیه بوده و بهو  شود که حاوی حداقل یکی از شرایط تصنیف، تالیف، تدوین، تصحیح، ترجمهکتاب: به اثری گفته می .7

دربرگیرنده دستاوردهای پژوهشی  ،صورینشانگرهای الزم محتوایی و  و معیارهای مند و با رعایت استانداردهاای مدون و نظاممجموعه

 باشد.و یا اهداف آموزشی 

 باشد.می دارشود که مسئولیت انتشار یک کتاب را عهدهبه موسسه یا نهادی دولتی یا خصوصی خواه داخلی یا خارجی اطالق میناشر:  .8

 باشند:بندی میانواع ناشران در دو حوزه داخلی و خارجی بدین شرح قابل طبقه

 داخلی:ناشر  (أ

 شود:دانشگاهی تقسیم میناشر دولتی: به دو طبقه ناشران دانشگاهی و غیر .1
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چون انتشارات سمت، مرکز نشر به ناشران وابسته به دانشگاههای داخلی و همچنین مراکز نشر دانشگاهی همدانشگاهی:  .1.1

های گروه ناشران وابسته به دانشگاههای اطالق می شود. این دسته از ناشران در دو دانشگاهی، جهاد دانشگاهی و نیز پژوهشگاه

 گیرند.ها قرار میتراز اول و سایر دانشگاه

ها و یا موسسات، نهادها، بنیادها و مجامع وزارتخانه های پژوهشی و آموزشی دیگرغیردانشگاهی: به ناشران وابسته به بخش .1.0

 سئولیت خود به نشر کتاب می پردازند. های خاص و مرتبط با مشود که در حوزهدولتی یا وابسته به دولت اطالق می

فرهنگی در -شود که وابستگی سازمانی به نهادهای دولتی نداشته و در قالب فعالیتی اقتصادیای اطالق میبه موسسهناشر خصوصی:  (ب

 بندی هستند:حوزه نشر کتاب به فعالیت مشغول است. این دسته از ناشران در سه سطح قابل طبقه

ای هاز جمله مولفه به فعالیت مشغولند.و محدود هایی مشخص ای اشاره دارد که در حوزه یا حوزهمعتبر و پرآوازهسطح یک: به ناشران 

 نظر و مترجمان قابل، سابقه فعالیت، شهرت، ارزیابی به چاپ آثار نویسندگان صاحباهتمام  توانشناخت این دسته از ناشران می

ه در حوزه علوم انسانی و هنر، انتشارات سخن، نشر نی، فرهنگ معاصر و ... در این طبقه عنوان نمون آثار و ... اشاره کرد. به

 گیرند.قرار می

اما از  ،هایی مشخص به فعالیت مشغولند و در انتخاب آثار گزینش و ارزیابی دارندسطح دو: به ناشرانی اشاره دارد که معموال در حوزه

 تر از ناشران سطح اول هستند. طحی پایین، در سفوق الذکر های اعتبارلحاظ مولفه

های چاپ و بدون لحاظ شود که بدون ارزیابی علمی محتوای اثر و معموال در ازای دریافت هزینهسطح سه: به ناشرانی گفته می

 نمودن محدودیت موضوعی به انتشار هرگونه اثری در قالب کتاب مبادرت می ورزند. 

 ها تعیین میگردد.گزارش سالیانه دانشکده تبصره: سطح بندی ناشران بر اساس

 خارجی: (ج

 : به طور مشخص عبارتند از:(تراز اول بین المللیسطح یک )ناشر  -1

Elsevier 

Springer 

John Wiley 

Taylor and Francis 

Blackwell 

Mc Grow Hill 

Oxford 

Routledge 

Cambrdige 

Palgrave 
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دولتی یا خصوصی گفته  های پژوهشی و آموزشیهای علمی و یا انجمندانشگاهی، موسسه(: به ناشران معتبرسطح دو ) ناشر -0

نمایند. معموال حوزه فعالیت این دسته از ناشران مشخص و محدود به موضوعاتی شود که به ارزیابی علمی و محتوایی اثر اقدام میمی

 خاص می باشد.

شود که به نشر هرگونه اثری بدون ارزیابی علمی و در هر بازاری اطالق می ناشر سطح سه )کم اعتبار(: به ناشران به اصطالح -3

 ورزند.ای مبادرت میحوزه

 معیارها و نشانگرهای امتیازدهی 

سته به ب، توجه به معیارهای محتوایی و نشانگرهای صوری پدیدآورنده اثردر روند امتیازدهی به کتاب، جدای از توجه به نوع ناشر و نیز تخصص 

 قابل بررسی است:بدین نحو ع اثر )تصنیف، تالیف، تدوین، تصحیح و یا ترجمه( نو

 :/ تصحیح( تصنیف/ تالیف/ تدوین1

 الف( معیارهای محتوایی:

 .کتاب هدف بودن مشخص -

 .معتبر ازمنابع استفاده -

 .دیگران و خود ینظرها و اهیافته پردازش و طرح -

 .کتاب هدف با و یکدیگر با مطالب تناسب و هماهنگی -

 .)مورد حسب(مأخذ و منابع بودن روز به -

 .بحث مورد موضوع در مباحث کفایت و جامعیت -

 .کتاب فصول توالی در منطقی نظم -

 کتاب. مطالب بودن مستدل و مستند -

 .مربوط زبان ادبی و علمی موازین و نوشتاری اصول با سازگاری -

 گروه مخاطبان کتاب. -

 ب( نشانگرهای صوری:

 .پیشگفتارداشتن مقدمه یا  -

 .داشتن کتابنامه -

 .داشتن نمایه یا فهرست موضوعی -

 فصل بندی و صفحه بندی مناسب.  -

 کیفیت تصاویر، اشکال و نمودارها. -

 حجم کتاب. -

 نحوه ارایه نام و دانشگاه محل خدمت.  -
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ص شاخ ،اعتبار ناشر) کتاب اصلیهای در بخش ترجمه جدای از معیارهای محتوایی و نشانگرهای صوری، ضرورت توجه به ویژگی : ( ترجمه0

 ، تاریخ اثر( اهمیت دارد.بودن نویسنده

 الف( معیارهای محتوایی:

 حفظ ساختار کتاب. -

 .در ترجمه حفظ امانتداری -

 گزینی مناسب.دقت در ترجمه و معادل -

 گروه مخاطبان کتاب. -

 نشانگرهای صوری: (ب

 .داشتن مقدمه یا پیشگفتار -

 داشتن نمایه. -

 .بندی مناسبفصل بندی و صفحه  -

 حجم کتاب. -

 نحوه ارایه نام و دانشگاه محل خدمت. -

 نحوه امتیازات

گردد ی. یادآوری مهای محتوایی و نشانگرهای صوری بدین شرح قابل ارایه استامتیازات بر اساس نوع اثر، نوع ناشر، مولفهحداکثر جدول ارایه 

های )این امتیاز برای کتابمحاسبه است. برابر امتیاز اثر مشابه به زبان فارسی قابل 5/1تا که امتیاز انتشار کتاب به زبانی دیگر به جز فارسی حداکثر 

 گردد.(برابر احتساب می 0المللی تا  ناشران تراز اول بین

 ترجمه تصحیح تدوین تالیف تصنیف 

 7 7 7 51 51 دولتی دانشگاهی

 6 6 6 8 51 دولتی غیردانشگاهی

 1 1 1 7 51 خصوصی سطح یک

 3 3 3 1 6 خصوصی سطح دو

 1/11 تراز اول بین المللی

31 

51 

11 

1/51 

51 

1/51 

51 

1/51 

51 

 58 معتبر بین المللی

1/11 

51 

51 

9 

1/51 

9 

1/51 

9 

1/51 
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 مالحظات

  با امتیاز کل )متناسب  درصد امتیاز کل کتاب 15امتیاز فصل کتاب برای ناشران معتبر دانشگاهی، تراز اول و معتبر بین المللی حداکثر

 .است 5/4حداکثر امتیاز این بخش باشد. درصد می 12و برای ناشران دیگر حداکثر  کتاب(

  به سرپرست تالیف (Editor)  تا تحت سرپرستی تالیف یک فصل از کتاب  در صورتو درصد  52تا منوط به داشتن مقدمه مبسوط

یازی تعلق ها امتاز یک فصل، به جز همان یک فصل به دیگر فصل در صورت داشتن بیشتعلق می گیرد. کل کتاب درصد امتیاز  62

 نمی گیرد.

 درصد امتیاز کتاب به وی تعلق  52، با رعایت ضوابط قانونی نامه عضو هیات علمی در قالب کتابدر صورت انتشار رساله و یا پایان

درصد تغییر، ویرایش و اصالح  از حیث محتوا همراه شده باشد،  32نامه با حداقل حاصل از رساله یا پایان گیرد. در صورتی که کتابِمی

 درصد قابل افزایش است. 72امتیاز تا 

 رک منتشر به طور مشت در صورتی که عضو هیات علمی رساله و یا پایان نامه دانشجوی تحت سرپرستی خود را با رعایت ضوابط قانونی

 02سهم عضو هیات علمی متناسب با قرار گرفتن ترتیب اسامی ) نفر اول درصد محاسبه می گردد که  52نماید، امتیاز کل کتاب 

 فی مابین نویسندگان، ترتیب برآن اساس تعیین میگردد.در صورت داشتن تفاهم نامه  درصد( تعیین می گردد. 62درصد/ نفر دوم 

 س حروف الفبا باشد، مجموع امتیاز کتاب در صورتی که بر اساس رویه ناشری خاص و یا در حوزه ای خاص، نحوه ارایه اسامی بر اسا

 گردد.به نسبت مساوی بین اعضا تقسیم می

 برابر محاسبه می گردد. 5/1های معتبری چون فارابی، کتاب سال و ... امتیاز کتاب های برگزیده جشنواره 

 درصد امتیاز را شامل می گردد. 42کثر کتاب صرفا الکترونیکی چه در داخل و یا خارج از کشور با لحاظ نمودن استانداردهای نشر، حدا 

 باشد.صفحه متعارف می 022های محتوایی و صوری منوط به داشتن حجم حداقل اعطای امتیاز کامل به یک اثر با رعایت همه مولفه 

 عتبار ا . گواهی ناشران خصوصی سطح سه و کماستمنوط به ارایه نسخه نهایی آماده چاپ  و امتیاز گواهی چاپ صرفا به یک کتاب

 خارجی پذیرفته نیست.

  متعارف )جلد، صفحه آغازین، انتهای مقدمه یا ....( ذکر نشود های محلیکی از در صورتی که نام محل خدمت عضو هیات علمی در، 

 امتیازی به وی تعلق نمی گیرد.

  درصد از امتیاز هر بخش  32حداکثر درصد تغییر محتوا داشته باشد، شامل  32اعطای امتیاز به ویرایش اثر، منوط به آنکه حداقل

 باشد.می

 نوع در دو قالب تالیف یا تدوین قابل امتیازدهی است. و نامه با توجه به ماهیتلغت و واژه امتیاز فرهنگ 

 های منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه دامغان برابر با ناشران تراز اول دانشگاهی محاسبه می گردد.امتیاز کتاب 

 درصد امتیاز  75های تراز اول قرار نمی گیرند، حداکثر های دولتی ای که در گروه دانشگاههای منتشر شده توسط دانشگاهامتیاز کتاب

 های تراز اول محاسبه می گردد.دانشگاه

 رد.تعلق نمی گیها، آمادگی کنکور و ...( امتیازی های ورودی دانشگاهالمسائل، تست آزمونآموزشی )حلهای موسوم به کمکبه کتاب 


