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 :مشخصات كتاب 

............................................................................................ كتوووووووووواب: و کاموووووووووو   دقيوووووووووو   عنوووووووووو   

...........................................................................   

 نتشوووووووا  ت:  ............................................................. سوووووووم  سوووووووم کامووووووو  م..ووووووو.: ...............................

.............................................   

        ..................سال نرش:

زبووووووا  ..... :..................................کتوووووواب  کوووووو   زبووووووا ............................... تعووووووح د کوووووو  ات کتوووووواب:  

 .........................................ترجمه:

 مرتجم: نام و تخ ص 

 نام و تخ ص  ستاد تقریظ دهنحه:

 

 ت ضي ات های کتاب عن    فص   دي.

1   

2   

  .......ل.....ږږږ 3
 

 :مناییدلطفا جدول زير را نيز تكميل 

 ارزيايب ها پرسش                                                  

 م ت  ی ع م  کتاب  ک    های مرب ط به پرسشبخش  ول: 
   زیاب نتیجه 

 رد نیاز به اصالح تایید

    محتوای علمی کتاب، نظر به سویه مقطع تحصیلی، مناسب است؟  آیا

    پیوستگی مطالب رعایت شده است؟ آیا

    روز است؟ محتوای کتاب، به آیا

    اصلی کتاب، معترب است؟انتشارات  آیا

    نویسنده اثر اصلی، معترب است؟ آیاا 

     ترجمه اثر با توجه به منابع موجود در زبان ترجمه رضورت است؟  آیا

 نگا ش و ترجمه کتاب های مرب ط به پرسش :بخش دوم
   زیاب نتیجه 

 رد نیاز به اصالح تایید

     ترجمه کتاب، شیوا و روان است؟ آیا

    مرتجم، در فن ترجمه کتاب تسلط و مهارت دارد) منره امتحان معترب زبان خارجی آیا

     نیاز است؟  منت ترجمه  از ویراستاری علمی بی آیا
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     نیاز است؟  نوشتاراز  ویرایش ادبی / نگارشی بی آیا

  نیاز به ترجمه کتاب  های مرب ط به پرسشبخش س م:  
   زیاب نتیجه 

 رد نیاز به اصالح تایید

     شوندگان به این ترجمه رضورت دارند؟  عالوه بر محصالن، سایر مستفید آیا

    کنید ؟ محتوا، چگونه ارزیابی می ارزش ترجمه کتاب را با توجه به بکر بودن و  منحرص بودن 

 

 نظریات  کالح   ستاد تقریظ دهنحه:

 
 

....................پوهنتون................... .، اعالن می یځپوهن ه، اینجانب، ..............عضو کادر علمی دیپارمتنت........................به این وسیل

 .مانه پوری منوده اخکنم فورمه فوق را با صداقت و تعهد کامل 

 

 نام مکمل استاد تقریظ دهنده                                   تاريخ تكميل فرم:                                          

 امضا                                                                                         

 


