به نام خدا

و هر ی

و ه عا ی آ وزشو و ش د
معاونت پژوهشي

دفتر خدمات پژوهشي
گروه تدوين منابع

فرم ارزيابي آثار "خارجي"

ارزياب محترم

با سلام و احترام؛ خواهشمند است نظر خود را درباره اثر پيوست درمحورهاي زير مشخص فرماييد :
عنوان اثر
نويسنده/نويسندگان:
ناشر:

سال انتشار:

 -١تا چه حد با توان علمي وشايستگي صاحب اثر آشنايي داريد ؟

 -٢هدفهاي كلي اثر چيست؟

 -٣نويسنده چه موضوعات و مسائل علمي را در اين اثر مطرح كرده است؟

 -٤چه موضوعات جديدي ) نظريه -روش -رويكرد -طبقه بندي(دراين اثر مطرح شده است؟

١

 -٥با توجه به اهداف و ماموريتهاي موسسه كه اهم آن سياستگذاري كلان اقتصادي است اين اثر تا چه حدود با اهداف و
ماموريتهاي موسسه ارتباط يا نزديكي دارد؟

 -٦نوع اثر □:بنيادي □كاربردي□ آموزشي )قابل استفاده در مقطع ........................................رشته(...................................................
□ ساير)ذكرفرماييد(............................................

□كمك درسي )عنوان دروس را ذكرفرماييد(...............................

 -٧به نظر جنابعالي انطباق اثر با نيازها و ويژگيهاي مخاطبان آنها چگونه است؟)بامشخص كردن گروه مخاطب(

 -٨به نظر جنابعالي ميزان تاثير گذاري اثر بر مخاطبان چقدر است؟

 -٩مزيت هاي اين اثر در مقايسه با آثار مشابه چيست؟

 -١٠ساختار ظاهري اثر )مقدمه ،فصل بندي ،فهرستها ،منابع ،پيوستها( شكل متداول و متعارف تخصصي دارد.
□ خيلي زياد

□ زياد

□ كم

□خيلي كم

 -١١مباحﺚ ارائه شده به روز و جديد است.
□ خيلي زياد

□ زياد

□ كم

□خيلي كم

 -١٢محتواي ارائه شده براي تبيين موضوعات كافي است.
□ خيلي زياد

□ زياد

□ كم

□خيلي كم

 -١٣اثر از انسجام محتوايي لازم برخوردار است.
□ خيلي زياد

□ زياد

□ كم

 -١٤محتواي اثر ازديدگاه بومي و فرهنگي براي مخاطبان ايراني قابل استفاده است.
٢

□خيلي كم

□ كاملا" موافقم

□ چندان موافق نيستم

□ موافقم

□مخالفم

 -١٥اصلاحات لازم در بندهاي  ١٤-١٠چيست؟

 -١٦وضعيت بازاريابي و فروش اثر با توجه به وجود يا عدم وجود آثار مرتبط و مشابه در بازار را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

 -١٧درمجموع اثر را درچه سطحي ارزيابي ميكنيد □ :عالي
 -١٨درمجموع با انتشار اثر□موافقم

□ خوب

□ ضعيف □خيلي ضعيف

□ مخالفم □موافقم مشروط به ..........................................

 -١٩ساير ديدگاههاي جنابعالي درمورد لزوم انتشار يا عدم انتشار اثر چيست؟

نام ونام خانوادگي  ................................................... :امــضــاء  ................................................ :تاريخ:

ارزياب محترم خواهشمند است آثار پيوست را پس از ارزيابي به همراه فرمهاي پيوست به آدرس ميدان شهيد باهنر -ضلع شمالي كاخ نياوران-
خيابان شهيد مختار عسگري– شماره  ٦طبقه  -٦گروه تدوين منابع موسسه ارسال و در صورت نياز با شماره  ٢٦١١٦٩٧٤تماس حاصل نمائيد.

٣

