
 باسمه تعالی

 

  «کتاب سال»نامه انتخاب شیوه

 شهید رجائی دبیر دانشگاه تربیت 

 

زمان با هفته پژوهش و در آذرماه هر سال، منظور تشویق اساتید پژوهشگر، مؤلف و مترجم دانشگاه، هر سال همبه

و  انتخاب انتشارات دانشگاه، توسط شورای دانشگاه «کتاب سال»عنوان نامه حاضر، کتبی بهشیوهمطابق با 

بر دریافت هدایایی، مشمول برخی امتیازات پژوهشی خواهند شد که این موارد با توجه  پدیدآورندگان آنها عالوه

رنظر دانشگاه د «کتاب سال»شرایطی که در انتخاب  باشد.به تصویب شورای پژوهش و هیأت رئیسه دانشگاه می

 گرفته می شود به شرح زیر است:

کتاب باید توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی چاپ شده باشد و نام عضو هیأت علمی یا  -1ه ماد

 اول کتاب درج شده باشد. پدیدآورندهعنوان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی به رسمی مدرس

رسمی دانشگاه، اسامی  کتب انفرادی یا کتبی که در آن بجز اسامی اعضای هیأت علمی و یا مدرسان :1 تبصره

 دیگری به عنوان پدیدآورنده کتاب درج نشده باشد، در شرایط یکسان در اولویتند.

سال  نتابستادو سال قبل تا پایان  پاییز، از بررسی کتب توسط شورای انتشارات دانشگاهبازه زمانی  -2ماده 

یی که طبق شناسنامه کتاب، در بازه ها، کلیه کتاب6931ال در هفته پژوهش سال جاری خواهد بود. برای مث

، بدون نیاز به ارسال توسط پدیدآورنده آن، توسط دنباشبه چاپ رسیده  6931تا تابستان سال  6934زمانی پاییز 

 شورای انتشارات دانشگاه بررسی خواهند شد.

کتاب در زمان ، بنابر شناسنامه کتابآنها در محدوده فوق بوده ولی  هایی که گواهی پذیرشکتاب: 2 تبصره

 ، بررسی نخواهند شد.رسیده باشددیگری به چاپ 

 دانشگاه به شرح زیر است: «کتاب سال»های اصلی انتخاب مالک -4ماده 

 آن در بازار.با ن مشابه یوانو بودن موضوع کتاب و نبود یا کمبود عن الف(

 شیوایی متن و رعایت اصول اولیه زبان معیار )فارسی صحیح(. ،دهی مناسبمرجع، دست بودنفخامت، یک ب(



یک مرجع آموزشی، پژوهشی، کاربردی نحوی که کتاب توانایی تبدیل شدن به جامع بودن محتوای کتاب، به پ(

 یا ... را داشته باشد.

کتب  برایهای الزم و ههای فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی و نماینامهوجود واژه ،ایبرای کتب ترجمه ت(

 ، وجود نمایه.ایغیرترجمه

 حجم مناسب کتاب )به تشخیص شورای انتشارات(. (ث

چاپ شده در دو سال اخیر های پایه کمیت و کیفیت کتاب های انتخابی در هر سال برتعداد کتاب -5ماده 

   شود.تعیین می

عنوان را نداشته باشد، ممکن است کتبی به« کتاب سال»در صورتی که هیچ کتابی شایستگی عنوان  -6ماده 

 معرفی شوند.« کتاب شایسته تقدیر»

 باشد.دانشگاه، شورای انتشارات دانشگاه می «کتاب سال»گیری و انتخاب مرجع تصمیم -7ماده 

عنوان که قبالً بهپنجم برسد، در صورتی نوبت به سالهر کتبی که نوبت چاپ آنها تا پایان شهریورماه  -8ماده 

 تقدیر خواهد شد.« حامی نشر»عنوان کتاب به ،بدون داوریها از آنکتاب سال انتخاب نشده باشند، 

 .اجرایی شدبه تصویب شورای انتشارات دانشگاه رسید و  29/8/6931در تاریخ تبصره  2و ماده  8نامه در شیوهاین 

 


