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  معرفي اجمالي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني
  

  )يادداشت دبير شورا(

 پيشگفتار





  اهللا الرحمن الرحيم بسم
رو  نياز تبعي كه يك ضرورت انساني است و از اين نه يكهمراهي تفكر بشري با نقد     

حتي در (قوة نّقادي بالقوة انسان با نخستين قرارگيري دو عنصر اطالعاتي در كنار يكديگر 
 است؛ »پرسش«كند كه بهترين نشانة آن كتي فزاينده ميآغاز به حر) ترين صورت آن خام

هاي ذهني در  لذت ها و احياناً گيري مواد اطالعاتي و جابجايي داده پرسش از نحوة جاي
 حظّاما نقد نه به عنوان يك  .قراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در كنار يكديگر

  1!دكودكانه كه شايد تا فلسفة خلقت نيز پيش رو
بدون ترديد نقطة ثقل يك انديشة متديك و  ،ورزي را به نقد بدانيم چنانچه حيات انديشه

مند نيز وابسته به مولفة نقد علمي است چرا كه بدون آن نه تنها ساختار يك پژوهش  نظام
ي با نّقادي، خالقّيت آن تضمين شده و از سوي ديگر يگيرد كه از سو علمي ناب شكل نمي

فردي نقّادي را از  ـپس اگر در حوزة علمي . يابد خود دست مي ةبه پويايي بايست
اجتماعي نيز مي توان نقد  ـدر حوزة علمي  2،هاي حتمي يك پژوهشگر بدانيم ويژگي

استدالل ورزي،  4.يك جامعة آزاد انديش قلمداد كرد را از نشانه هاي پويش 3اجتماعي
ادبيات تحقيقي و مسالة  ،قينظم منط ،مندي روش ،زبان ديالوگي ،گفتمان انتقادي

                                                      
  .»نقد و فلسفة خلقت  نسبت فلسفة: بشنوازني«تحت عنوان  1373يادداشتي منتشر نشده از نگارنده در سال اشاره به . 1
حسيني، سيدحسين، مقالة نقد و پژوهشگري، نشرية علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد : ك.ر. 2

جويي و  نبوغ، پرشوري، جديت، عمق، سلطه، كه در آن مقاله، 1389، مهر 9پردازي، شماره   هاي نظريه علم و كرسي
  .هاي يك پژوهشگر قلمداد شده است نقادي، از ويژگي

و عناويني چون نظريه نقد، فرهنگ نقد ) اما نه الزاماً با آنچه در متن مراد شده(در خصوص مفهوم نقد اجتماعي . 3
ران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و والزر، مايكل، تفسير و نقد اجتماعي، ترجمه مرتضي بحراني، ته: ببينيد

  .1387اجتماعي، 
پردازي و آزادانديشي، تهران، انتشارات آواي نور،  هاي نظريه حسيني، سيدحسين، نهضت توليد علم، كرسي: ك.ر. 4

كرسي انديشه، ستاد  و نيز مقاله نسبت آزادانديشي و نقد انديشي، نشريه علمي تخصصي 145و  139، ص 1392
  70، ص 1388، دي 8پردازي، شماره هاي نظريه لم و كرسينهضت توليد ع
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 پژوهشگر و نقّاديِ انديشمند و پژوهشِ ةكه انديش 1هاست اي از آن نشانه ، پارهمحوري
مي دهد دخل فضاي بايسته و شايستة خود قرارمنتقد را در م.  

هاي يك  ازات و كاستييتحليل امت«در چنين جايگاهي اگر نقد را در يك معناي كلّي 
تحليل و ارزيابي  ،بررسي«تر  و مفهومي نزديكديگر و در معنا  دفراگرو در يك  ،2»ديدگاه

علمي نقاط قوت و ضعف يك موضوع در ابعاد شكلي و محتوايي آن با توجه به معيارهاي 
فرهنگ «و  »سطح فرهنگ عمومي«آنگاه مي توان در دو  ،3بدانيم» علمي مورد نظر

هاي تودرتوي جامعة  عني هم در اليهاز توسعه و ترويج آن در جامعه سخن گفت؛ ي »علمي
سبب ، چه اين كه در سطح نخست. هاي درهم تنيدة جامعه علمي فرهنگي و نيز در دامنه

دوري از ظاهر بيني و سطحي نگري ها، و پرهيز از  ،توجه عميق به عمق مسايل اجتماعي
چه اين (باشد تواند عامل توليد علم  مي اوالً ،هاست و در سطح دوم تظاهرگرايي و چاپلوسي

هاي جديد علمي  ، ابداع و توليد مكاتب و انديشهكه بدون نقد دستاوردهاي علمي پيشين
بهترين نيروي محرك آزادانديشي علمي محسوب مي گردد چرا كه  و ثانياً )ممكن نيست
تحقيق علمي راه به جايي ندارد و البته پژوهش  تقليد است و آزادانديشي نيز بي نقد در برابر

ايستادن در مرز انديشه است و نه راه بردن به  ،رف و بدون نقدصعلمي ناب با تقليد 
   .هاي دانش دروازه

است و البته  »آداب اخالقي«و  »اصول علمي«نقد علمي در زمانةما نيازمند  ،با اين همه
 و در آن منظومة متكثّر .نيز بيانديشيم »د پژوهينق ةمنظوم«به  ،سزاوار است از اين فراتر

و پيچيده بايد به نقشة راهي دست يافت كه بتوان ساختار پژوهش پيرامون نقد را به 

                                                      
كتاب و نقد، خالصه مقاالت همايش تخصصي كتاب،  حسيني، سيدحسين، مقاله سامانة پژوهش،: ك.ر .1

  .1388پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران، آذر 
ت توليد علم و كرسي انديشه، ستاد نهض حسيني، سيدحسين، مقاله نقد نقد، نشريه علمي تخصصي: ك.ر .2

  32، ص 1387، آبان 7پردازي، شماره هاي نظريه كرسي
كارگاه پژوهشي متد نقد كتب در حوزه علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  CD: ك.ر .3

  .1392خرداد 
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هاي بايسته در حوزة نقد،  طرح مسايل و پرسش. درستي و راستي ترسيم و تنظيم نمود
هاي علوم  رشته هاي گوناگون ها و گرايش تحليل و تبيين نسبت نقد با قلمرو تخصص

ريزي  بخشي از كارسترگي است كه هم اكنون پي ،بندي آنها بندي و تقسيم ، اولويتانساني
بردوش انديشمندان علوم انساني سنگيني   ما،اسالمي  يهاي آن در جامعة علمي ايران پايه
نقد كه درواقع حكم ثبت يك نظام جامع ( ينخستين انتظار از تنظيم چنين منشور. كند مي
آن است كه نحوة قرارگيري يك رشتة تخصصي علوم انساني، يك واحد سازماني  )ا داردر

ها با  ديگر، نسبت كلّ رشته ةمرحل دانشگاهي و يك پژوهشگر را در يك مرحلة و در
 و نيز نسبت مراكز آموزشي و پژوهشي دانشگاهي، و) انها  در تبادل و ترابط(يكديگر 

روشن خواهد  ،صاحبنظران را در يك مجموعة كالنهمچنين نسبت اعضاء هيئت علمي و 
  .كرد

سازد؛ در آغاز  ترسيم چنين منظومة عظيمي مقدمة دو انقالب علمي ديگر را فراهم مي
 اي كه سامانة نقد ساز تحقّق شبكة نقد علمي و اجتماعي شود؛ شبكه تواند زمينه مي

ساز توليد  گام پسين، زمينهدر  گذاري كند و پژوهشي را در بستر جامعة علمي كشور پايه
. در قلمروهاي گوناگون خواهد شد 1هاي علمي و اجتماعي پردازي علوم جديد و نظريه

علمي يا طرح   اعم از كتاب، مقاله، يادداشت(گرچه نقد انديشه و يا نقد يك اثر علمي 
في نفسه موضوعيت داشته و داراي بار علمي و ارزشي خود است و نبايستي ) پژوهشي

اً نقد را امري ابزاري و درجة دوم به حساب آورد اما جداي از اين مقصود، در اين گام صرف
تواند  مي) اعم از ايراني و غير ايراني و يا اسالمي و غيراسالمي(هاي موجود  نيز، نقد نظريه

  .هاي نويني در حوزه بومي و اسالمي قرار گيرد پردازي اي جهت نظريه زمينه

                                                      
الم و ايران، پژوهي، پژوهشكده فرهنگ اس پردازي جمعي، همايش نظريه حسيني، سيدحسين، مقاله نظريه: ك.ر. 1

 .125پردازي و آزادانديشي، ص  هاي نظريه نهضت توليد علم، كرسي: و نيز 1389دي 
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ان مباحث نقد مضموني در نقد آثار هنري، پرسشي بايسته است؛ كه در اين ميان و به وِز
، نقد را به غايت، شهودگرايانه دانست به نحوي كه »ژرژپوله«آيا بايد همانند افرادي چون 

هاي جدايي ناپذير  كمترين بها را به شكل و فرم دهيم يا اين كه شكل و محتوا را واقعيت
ت براي نيل به هستة انديشة يك اثر كه مقدم بر هر وي معتقد اس  بدانيم؟ در نگاه پوله

ساخت و شكلي است، بايد شكل و ساختارها را كنار زده تا به آن واقعيت انتزاعي مقدم و از 
پيش موجود غيرمادي دست يافت و لذا نقد وي به دنبال يكي شدن با اين آگاهي دروني و 

آغازين و ناب  رها، آگاهي ها و ساختا شهودي است و درصدد است با پس زدن شكل
  1.نويسنده را از هستي درك كند

نقد  اگر اين سخن در حوزة آثار هنري جاي طرح داشته باشد، بايد ديد آيا در حوزة 
مسأله به همين صورت تحليل ) در همة جايگاهان آن(هاي علوم انساني نيز  انديشه

  .شود مي
خالق يك اثر امكان دستيابي به آگاهي اولين نكته آن كه با همة همدلي منتقد با جهانِ 

ناب و شهودي نويسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود است كه جهان شهودي 
. هر فردي مختص خود و متفاوت با هر آن ديگري و البته غيرقابل دسترس خواهد بود

لف نه صرفاً علوم انساني، همدلي منتقد با مؤ  دومين اين كه در دايرة نقد انديشه در حوزة
اي و  براي رسيدن به حس ناب مشترك كه به جهت فهم و درك درست نظام انديشه

اش  گونه كه احساس ناب با همة درجة خلوص سوم، همان. تفكرات يك انديشمند است
به طريق اَولي چنانچه تفكر انتزاعيِ  مادام كه صورت بيروني نيابد قابل تشخيص نيست، 

، كالم و گفتارِ عيني پيدا نكند، قابليت مذاكره و گفتگوي ذهني، شكل و شمايل سخن
اي  علمي، نقد و بررسي، و سنجش و مقايسة صحت و سقم نخواهد يافت و لذا هر انديشه

شود تا » شواهد و استدالل و تحليل و بررسي«بايد صورت مكتوب علمي يافته و همراه با 
                                                      

شناسي ژرژپوله، تهران، شركت انتشارات علمي  ها و روش بابك معين، مرتضي، نقد مضموني، آراء و انديشه: ك.ر. 1
  .5و151، ص 1389و فرهنگي، 
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تي آن سخن گفت و به اين منظور بتوان پيرامون راستي و ناراستي و درستي و نادرس
شود تا از زاوية اين قالب  محتواي علمي يك انديشه، محتاج شكل و صورت علمي مي

بنابراين در يك كالم، . بتوان به باطن آن محتوا نظاره كرد و ارزيابي دقيقي از آن ارائه داد
  .گردد نقد محتوايي يك انديشه با نقد شكلي آن همراه و عجين مي

شوراي «براساس اين منطق كه به ضرورت كاربردهاي علمي و عملي ديگر نيز در نه تنها 
، نقد و تحليل و بررسي كتب و متون علوم انساني از دو »بررسي متون و كتب علوم انساني

زاوية شكلي و محتوايي مورد نظر قرار گرفته و به همين جهت براي داوري علمي پيرامون 
در دو بعد بيروني ـ صوري ـ شكلي و نيز دروني ـ باطني ـ هاي گوناگوني  مؤلفه  يك اثر،

  .افتد ها به سپهر تحليل علمي مي محتوايي مطرح، و هر كتابي بر اساس اين شاخصه
گروه  13با در اختيار داشتن » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«بر اين بنيان 

ها مجموعة دانشگاهي و علمي ها و حوزة وسيع علوم انساني، تن در تمامي رشته 1تخصصي
سال سابقة فعاليت خود در  18پس از انقالب شكوهمند اسالمي است كه با قريب به 

زمينة بررسي، تحليل، ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني و با مشاركت صاحبنظران و 
ه اما نجيبانه ب ،شبكة پوياي استادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور، همچنان پرشتاب

  .دهد فعاليت تعريف شدة خود ادامه مي
هاي اصلي اين شورا كمك به رشد تفكر انتقادي در توليدات علمي  از جملة سياست

دانشگاهي بود و در آغاز فعاليت خود به اين نتيجه رسيد كه توليد علم در حوزة علوم 
اهي و انساني بدون توجه به نقد وضعيت موجود و البته نقد محتواي كتب درسي دانشگ

اهداف ديگري  ،اما افزون بر اين. منابع علمي موجود، موجب ارتقاء اين علوم نخواهد شد
تقويت جايگاه علوم انساني در  ،توسعة فرهنگ نقد در جامعة علمي: شد مانند نيز دنبال مي

                                                      
 ــ علـوم  2علـوم سياسـي    -1گروه : عبارتند از» علوم انسانيشوراي بررسي متون و كتب «گروههاي تخصصي . 1

ـ فقـه و حقـوق   7 شناسي علوم انساني اسالمي ـ روش6ـ روانشناسي 5ـ علوم تربيتي 4فلسفه و كالم  ـ 3 اجتماعي
 ـ اقتصـاد و 12شناسي  ـ زبان11ـ زبان و ادبيات عربي  10زبان و ادبيات فارسي  ـ 9 شناسي  ـ تاريخ، هنر و باستان8

  ـ مديريت13
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بيني  نسبت سنجي سازواري توليدات علوم انساني با مباني فرهنگ و جهانكشور، 
هاي آموزشي علوم انساني و يا توليد متون  ها و برنامه صالح سرفصلتدوين و ااسالمي، 

  .دانشگاهي با رويكرد اسالمي ـ ايراني
هاي بسياري وجود  هاي شورا فراز و نشيب ها در مسير فعاليت گرچه در طول اين سال

نيت خير و صفاي صدق بانيان اصلي، انگيزه عالي و  ،داشته اما با همة تنگناها و مشكالت
دفمند اعضاء، همراهي انديشمندانة استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همكاري ه

، سبب شده تا اين نهاد علمي به دور شورا مشفقانه مديران و ياري مجدانه اعضاء دبيرخانه
 ضعفنقاط قوت و  ،اتقان پيش برد و متناسب با شرايطبا از هياهوهاي ظاهري كار خود را 

همزمان با رويكرد جديد مديريتي كه به  1390در اين راستا از سال . خود را ارزيابي كند
دادهاي آن صورت گرفت، مجموعة  نوها و بر كيفيت وكميت فعاليت و ساختار شورا

تحوالت بنياديني و دستاوردها و كارهاي آن شتاب روزافزوني به خود گرفته و شاهد تغيير 
هاي مطرح و تاثيرگذار جهاني در قالب كتب و  نقد و تحليل نظريهدر اين رديف . ايم بوده

متون تراز جهاني در دستور كار گروههاي تخصصي شورا قرار گرفت تابه اين طريق عالوه 
نظريات مطرح در  مند نقد علمي، جامع و نظام ،بر ترويج جريان نقد در مراكز دانشگاهي

 مورد لحاظ بوده و پياپي توليد علوم انسانيِگسترة علوم انساني معاصر و به ويژه غربي 
. يابدبتحقّق سوي اسالمي ـ ايراني متناسب با مقتضيات جديد جهان علمي راهي به 

جهاني، در نظر داشتن متون آكادميك جهاني و  بندي ملّي و انتخاب متون براساس تقسيم
صرفاً متن محور، نقدهاي نظريه محور و نه  ةو همچنين ارائ ،اي نه صرفاً متون ترجمه

  .بخشي از آثار اين رويكرد جديد است
اق و همياري مراكز و ت خلّاميدوارم بتوانيم اين تالش مضاعف را با مديريت بهينه، ذهني

اي نه چندان دور  انديشمندان علوم انساني به سمت چنان هدفي پيش بريم كه در آينده
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د علمي آخرين دستاوردهاي روز علوم مراكز علمي و پژوهشي در ايران، به عنوان مراجع نق
   1.انساني جهان به حساب آيند

هاي موجود،  نامه نامه و آيين هاي تخصصي شورا براساس اساس گمان هريك از گروه بي
برگزاري : كنند مانند هاي خود را در حيطة عناوين مختلفي تنظيم مي وظايف و برنامه

هاي  اوري و نقد كتب ملي، ارائة نقدنامههاي تخصصي حاوي د ارائة نقدنامهجلسات گروه، 
متون در تراز جهاني، ارائة مقاالت علمي پژوهشي نقد متون جهت چاپ در نشريه علمي 

ليف أهاي پژوهشي، طرح ت ريزي درسي، طرح پژوهشي پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه
هاي  ظريهبرگزاري جلسات نقد ن  هاي تخصصي، كتاب، برگزاري همايش، كارگاه و نشست

  ...ين ومؤلفعلمي، برگزاري جلسات مشترك نقد كتاب با مولفين و 
هاي تخصصي در  هاي تخصصي، تنظيم و چاپ نقدنامه هاي گروه ترين فعاليت يكي از مهم

 .باشد رشتة خاص خود است كه محصول يك فرايند طوالني و بسيار پر زحمت مي زةحو
هاي علمي انجام شده در خصوص كتب  اورينهايي د  بندي هر نقدنامه حاوي خالصة جمع

تخب در هر گروه خواهد بود؛ گروههاي تخصصي كه متشكّل از استادان و صاحبنظران نم
هاي گوناگون در آن رشته خاص و با  تخصصي بوده و غالباً از گرايش  مرتبط با رشته

هر گروه  ،شوند و از لحاظ ساختار مديريتي پوشش تمامي دانشگاههاي كشور برگزيده مي
عنوان بازوي  به(و نيز دبير گروه  )عنوان مسئول اصلي و مدير علمي به(متشكل از رئيس، 

به عنوان بدنة اصلي علمي (و همچنين اعضاء گروه  )گيري امور گروه اجرايي و پي
ها و  نقد كتب در گروهها بدين شكل است كه كتاب روند اجمالي بررسي و. است )همجموع

از معرفي از سوي اعضاء گروه و يا مراكز و يا اعضاء هيئت علمي  متون مورد نظر پس
شوند و سپس براي  در گروه مطرح شده و جهت نقد و بررسي انتخاب مي ،دانشگاهها

. گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال مي استاد صاحبنظر به همراه فرم 2حداقل 
                                                      

 شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، شيوه نامه نقد و تحليل آثار و كتب در تراز جهاني، تهران،: ببينيد. 1
  .1390انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، بهمن 
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هاي متعدد و جامع  پرسش هاي نقد و بررسي كه حاوي منتقدين مورد نظر براساس فرم
هاي خود را  شكلي و محتوايي است، متن منتخب را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پاسخ

 لسه تخصصي گروه توسط استادان رشته،ها در ج اين پاسخ. كنند در جداول منعكس مي
 مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نياز به بازبيني داشته، پس از نظر بازبين تحرير

بندي نظرات در قالب ابعاد شكلي و محتوايي و  جمع ،هاي مخصوص شده و نهايتاً در فرم
رسد تا در فرجام كار  سازي خواهد شد و به تائيد نهايي گروه مي نقاط قوت و ضعف، چكيده

ناشر، گروه علمي، دانشكده، و يا سايت شورا   براي مولف،) نظر گروه به فراخور حال و(
ارسالي به مولفين و ناشرين محترم از آنها دعوت  هاي در نامه. ددارسال و منعكس گر

شود شركت جسته  اي كه به همين مناسبت توسط گروه مربوط منعقد مي شود در جلسه مي
از سوي . تا نظرات منتقدين و مولفين به بحث و تبادل نظر علمي مشترك گذارده شود

وعة ديدگاههاي انتقادي خود را شود مجم منتقدين كتب و متون درخواست مياز ديگر 
» مقاله نقد«صورت يك  به 1پيرامون متن مورد داوري در قالب يك دستورالعمل پيشنهادي

مقاالت پژوهشي منتقدين از طريق نشريات  كهاين امكان نيز فراهم گردد  تنظيم كنند تا
ور شكپژوهشي شورا و همچنين وسايل ارتباطي ديگر در اختيار شبكة علمي فرهيختگان 

تواند اين فرايند را تكميل و  آنچه مي. قرار گيرد و بدين وسيله چرخة نقد علمي رونق يابد
است كه در پي هر نقدي، نقدي » دقن سامانة نقد«بر بالندگي آن بيافزايد امكان تحقّق 

پر تفطّن  ،علمي ةدرسائقة جامعنقد تر، پي در پي درآيد تا نبض زندة  تر و فربه ديگر؛ پخته
هاي گوناگون مسايل علمي به تحليل و تبيين  اليه ،حال حركت آمده و عالوه بر اين در

  .الزم را ببردهاي علمي  اين پيكرة پردغدغه بهره ة نخبگاني نيز ازعجامو الزم درآيد، 
از برگزاري جلسات گروه تا گزينش متن و ارسال  پرواضح است كه فرآيند نقد متون؛

مند است، اما آنچه براي گروههاي  ندي كار، روندي زمانب آوري و جمع ها و جمع فرم

                                                      
  9، ص )كتب ملي(شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، فرم نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني : ك.ر. 1
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تخصصي شورا اهميتي دوچندان يافته، دقت در افزايش كيفيت علمي نقدها و كم كردن 
هاي نقد و بررسي متون، چندين دوره  زمان حصول نتيجه خواهد بود و با وجود اين كه فرم

توان اذعان كرد كه در موقعيت  يمورد تجديد نظر و بازنويسي قرار گرفته و از اين حيث م
رداشتن تمامي ربهاي علمي برخوردار است، اما همچنان تا د اب باالي مالكنصخود از 

  . شرايط مطلوب و جامع، فاصله وجود دارد كه اميدواريم قدم به قدم اين مرزها كمتر شود
يكي از » نقدنامه گروه تخصصي«پيش رو تحت عنوان  ةبا اين توضيحات مجموع

است كه  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«دستاوردها و محصوالت گروههاي 
و » گروه تخصصي« ،»شوراي مركزي«برآمده از يك روند پرتكافو بين سه حلقة 

نكات توجه  بايسته است خوانندگان فرهيخته به اين ،است و بر اين پايه» دبيرخانه شورا«
  :كنند

نو و جديد است و از اين  ةنقد و بررسي متون علمي به شيوة جاري يك تجرب ةتجرب -1
اي كه هنوز فرهنگ نقد جاي و  رو بايد به لوازم و مقتضيات چنين امري آن هم درجامعه

داشت و به ويژه صبوري، آداب ديني و  رخوو الزم خود را نستانده، توجه در گاه ضروري
 .ادي علمي را مدنظر قرار دادالزامات نّقو  ،اخالقي

از چاپ و نشر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«ترين اهداف  يكي از مهم -2
هاي تخصصي، عالوه بر ترويج جريان نقد علمي، دعوت خاضعانه از  هاي گروه نقدنامه
ست تا ا» سامانة نقد نقد«ين محترم براي شركت در مؤلفصاحبنظران و به خصوص   همة

بر مدار يك مسألة پژوهشي بتواند به روشن شدن ابعاد آن و » ان قلت قلت علمي«چرخة 
منتهي ) از منظر كاركردهاي علوم انساني( هو تحليل مسايل و معضالت روزآمد جامع حلّ
 .گردد

فرهيختگان محترم بايد در نظر آورند كه مجموعة عملكرد طوالني و دقت نظرهاي  -3
ها  شود كه در واقع چكيدة ده بندي نهايي مي ر يك يا دو صفحه جمعاستادان، نهايتاً د

هاي شورا مسئوليت  نامه اگرچه براساس آيين. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري
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به صورت  ،هاي گروه مراقبتبا همة ها با رئيس گروه است اما  بندي علمي نهايي جمع
ي مطالب منتقدين ين و يا حتّمؤلفطبيعي اين امكان وجود دارد كه در مواردي، مقاصد 

درستي و با ظرافت منعكس نشده باشد و لذا در اين فرض با مراجعه به اصل متن و يا  به
 .اصل نقد بايد به رفع ابهام مبادرت ورزيد

گاه در يك گروه بين نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صفحات و يا حتي شيوة ارائه  -4
ورا، ممكن است وحدت روية كامل و جامعي در نقد هاي مختلف ش گاه بين گروه و ،نقد
ها مشاهده نشود كه اين امر ريشه در آزادي عمل تشخيص گروه يا تفاوت سبك و  نامه
توان سبك  هاي تخصصي و يا تفاوت سياق كتب مورد نقد دارد؛ و گرچه نبايد و نمي رشته

م انساني كامالً با گروه تخصصي را در دامنة پر پيمانة خانوادة بزرگ علو 13و سياق 
هاي  با حفظ روحية خالقيت گروهها، تفاوت هستيمسازي كرد اما درصدد  يكديگر يكسان
اقل برسانيمصوري را به حد. 

سعي بر آن  ،1390ها در سال  در مجموعة منشورات پيش روي نقد نامه هاي گروه -5
بر رفع نسبي اشكال بوده براي نخستين بار، شكل ارائه و قالب كار همسان باشد تا عالوه 

 ،علوم انساني واجد آن بوده  نقدنامة تخصصي در حوزةيك پيش ياد، همة آنچه الزم است 
نيم در منشورات سا و دبيران محترم گروهها بتواؤاميدواريم با همت مثال زدني ر. دارا باشد

 .سازي الزم حركت كنيم بعدي در جهت كيفي

ين محترمي است كه كتب آنها مؤلفانديشمندان، پژوهشگران و   دعوت از همة ،سخن آخر
را ما در اين مجموعه مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با ارسال نظرات و نقدهاي خود 

  .مفتخر به ياري رسانند
و همة همكاران   »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«الزم است از رياست محترم 
هاي مستمر خود  ساني و مطالعات فرهنگي به پاس حمايتايشان در پژوهشگاه علوم ان

: ها وش دبيرخانه شورا خانمك كرده و به ويژه به دوستان عزيز و اعضاء سخت تشكر 
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كران  مقيسه، نصيري و شهابي، درودي بي: و محسني و آقايان ها ، كمالياسماعيلي
  .بفرستم

د استاد گرانمايه جناب آقاي هاي ارزشمن گذاري خالصانة خود را از تالش همچنين سپاس
غالمرضا مصباحي مقدم رئيس محترم گروه اقتصاد و نيز دكتر محمد واعظ از اعضاء دكتر 

كه زحمات اصلي تهيه و گردآوري اين مجموعه محترم گروه و جناب آقاي عليرضا رادمهر 
ر نشستن ساير و اميدوارم پس از اين شاهد به با اند، اعالم كرده را برعهده داشته

  .باشيماين عزيزان هاي چشمگير  فعاليت
  

  سيدحسين حسيني  
  دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

5/5/1392  
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 مقدمه





  
  
  
  
  
  
اي در انتقال آگاهي و طرح پرسـش  هاي درسي و كمك درسي نقش تعيين كنندهكتاب   

آثـار فـوق    عمدة مخاطبـان . كنندهاي جديد در مخاطبان ايفا ميجهت دستيابي به آگاهي
هـاي درسـي و كمـك درسـي     تعريف شده هستند، به طوري كه عمـدة مخاطبـان كتـاب   

دانشجويان و اساتيد بوده و عنصـر مـتن درسـي در كنـار دو عنصـر مـدرس و        :هادانشگاه
. دندهتبع نظام علمي جامعه را تشكيل ميه هاي آموزشي، نظام آموزش و بمقررات و رويه

كنندة متون درسي، از آن جمله داوري و نقد متون، در نهايت به از اين رو هر عامل تقويت 
  .شودارتقاء نظام علمي جامعه منجر مي

در گذشته واژه نقد كردن به معناي تعيين عيار سكه بوده و براي تشـخيص سـكه سـره از    
رفته است، اما امروزه واژة فوق بيشتر به معناي سنجش و ارزيـابي دقيـق   ناسره به كار مي

  .و دستاوردهاي علمي نويسندگان استآثار 
زيـرا در  . هاي درسي و كمك درسي يكي از عوامل اصلي پيشرفت علمـي اسـت  نقد كتاب

قبالً تدوين شده يا ارتقاء كتاب در حال تـدوين    هاي  پي نقد عالمانه، امكان اصالح كتاب
ها تأمين هيشود كه در مجموع گستره، عمق و فرهنگ باالتري را در انتقال آگافراهم مي

هـاي   لي تمـدن سـازي ايجـاد تحـول در كتـاب     به همين خاطر يكي از عوامل اص. كندمي
در اين زمينه الزم به ذكر است كـه يكـي از   . درسي به كمك اشاعه عنصر نقد كتاب است

راهبردهاي نيل به كتب مطلوب در حوزة علوم انساني، نقد منصفانه و عالمانه كتب شـامل  
  .ب تأليف شده و كتب تصنيف شده در هر حوزه استكتب ترجمه شده، كت

ـ  تبـع  ه در سابقه تمدن ايران پس از اسالم، يكي از عناصر تعيين كننده پيشرفت علمي و ب
هـا و  بوده است، به طـوري كـه مقـدار شـرح     پيشرفت تمدن ، گرايش به عنصر نقد كتاب

ها مورد ن زمان به دههاي ترجمه شده يا تدوين شده آنقدهاي نگاشته شده به برخي كتاب
رسد و از درون آن نقدها شكوفايي علمي به صورت تـدوين و تصـنيف   براي يك كتاب مي
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بـه همـين ترتيـب    . هاي علمي و مرجع جديد ميسر شـد هاي جديدي در سطح كتابكتاب
  .ها، تحوالت و انقالبات علمي انكارپذير استاهميت نقد در پيشرفت

الشعاع خود قـرار  عنصر پيشرفت علمي، فرهنگ جامعه را تحتتواند باالتر از نقد كتاب مي
دهد، به طوري كه رواج موشكافانه، منصفانه، صريح و مؤدبانه يك مـتن علمـي بـه طـور     

دقت نظـر، انصـاف، صـدق و اشـاعه     متعهد به  فضاي فرهنگي  منجر  به اجتناب ناپذيري
........ "سـيم كـه آمـده    راين جاست كه به حكمت كالم معصوم مي. شوداخالق علمي مي
  "كونو نقاد الكالم

بر مبناي تعريف متعارف از اقتصاد، هر چند زمان انتشـار اولـين كتـاب درسـي اقتصـاد در      
كشور مربوط به اواخر دوره قاجار، جهت تدريس در مدرسة حقـوق و علـوم سياسـي بـوده     

 40دهـه   هاي درسـي و كمـك درسـي اقتصـاد از    است، اما ترجمه و تأليف گسترده كتاب
بـه طـوري كـه اكنـون     . يافته اسـت  بيشتري  سال اخير رواج 20و طي  شده است  شروع

هاي منتشر شـده  كتاب. كنندكتاب در اين حوزه منتشر مي 60برخي ناشران طي يك سال 
  :شوندبندي ميدسته ذيل طبقه 5يا در حال انتشار در كشور در زمينه اقتصاد به 

  .هاي امريكا استها انتشارات دانشگاهعمدتاً متن اصلي آنهاي ترجمه شده كه كتاب -1
هاي دسته اول در يـك  زمينـه حاصـل    كتاب تأليف شده كه عمدتاً با تركيبي از كتاب -2

  .شده است
  .هاي پژوهشي كه محتواي آن گزارش يك طرح پژوهشي به انجام رسيده استكتاب -3
  .صيل نويسنده استهاي تصنيفي كه حاصل مطالعات علمي و اكتاب -4

هـاي اول و دوم قـرار   سال اخير در زمينة اقتصاد در دسته 20هاي منتشر شده عمده كتاب
هـاي  گسترش آموزش عالي طي سـال . است اندكهاي دسته آخر بسيار گيرند و كتابمي

هاي درسـي و كمـك درسـي اقتصـاد ايجـاد      اخير، تقاضاي زيادي در بازار نشر براي كتاب
هـاي دسـته اول و    چنان كه اشاره شد، تقريباً تمام اين تقاضا بـه وسـيلة كتـاب   كرده و آن 

  .شوددسته دوم تأمين مي
اين كار در جهان روي آثـار  . هاي اقتصادي در جهان با داخل متفاوت استسابقه نقد كتاب

جان مينارد كينز تمركـز يافتـه    ثر ا "نظريه تعادل عمومي"جهاني هم چون كتاب معروف 
هـاي  ها كتـاب نقـد در قالـب كتـاب    به طوري كه براي برخي آثار جهاني تاكنون دهاست، 

ها و غيره منتشر شده كه بعضاً آثار فـوق  نامه نشستها، كتابنامه همايشمستقل يا كتاب
  .اندبه فارسي برگردانه شده
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ل در در داخل كشور تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي، اثري در قالب كتاب يا نشريه مستق
هاي اقتصـادي مشـاهده نشـده اسـت و نقـدها در چـارچوب نقـد مكتـب         زمينه نقد كتاب

اجزاي بعضي آثار اصلي مربوطـه ماننـد    .اقتصادي قرار داشته، مثالً در قالب نقد ماركسيزم
اين كار تـا دوران اوايـل پـس از    . گرفتندكتاب سرمايه اثر كارل ماركس مورد نقد قرار مي

 70گيري كرد تا اوايل دهه توان نتيجهدر مجموع مي. مي ادامه داشتپيروزي انقالب اسال
ايـن وضـعيت   . هاي درسي و كمك درسي اقتصاد در كشور وجود نداشتنقد مستقل كتاب

  .در خصوص نقد مقاالت تخصصي اقتصاد نيز قابل تعميم است
ينـه نقـد   به همين ترتيب كشور فاقد دستگاهي در بخش دولتي يا تشكلي مردم نهاد در زم

  .ه استها و مقاالت علمي اقتصاد بوده و  اظهارنظرها جنبة موردي داشتكتاب
و به دنبال بيانات هشدار دهنـدة مقـام معظـم رهبـري در زمينـة ضـرورت         1374در سال 

ها، شورايعالي انقالب فرهنگي اقدام به تأسيس نهادي تحت عنوان اسالمي كردن دانشگاه
هـاي موجـود و   ، با هدف نقد كتاب"ها لوم انساني دانشگاهعشوراي بررسي متون و كتب "

شوراي فـوق در برگيرنـده ده گـروه تخصصـي مشـتمل بـر       . هاي جديد نمود تدوين كتاب
گروه اقتصـاد شـوراي بررسـي متـون و     "از اين رو . به فعاليت مشغول شد "گروه اقتصاد"

هـاي  دار نقد كتـاب مي عهدهبه عنوان اولين و تنها نهاد رس "ها دانشگاهعلوم انساني كتب 
اين گـروه از  . هاي اخير در كشورفعاليت كرده استدرسي و كمك درسي اقتصاد طي سال

، يكـي از نهادهـاي   علـوم انسـاني  نظر سازماني، در چارچوب شوراي بررسي متون و كتب 
 وابسته به شورايعالي انقالب فرهنگي و از نظر مكان و ترتيبـات اداري مربوطـه از ابتـدا در   

اعضاي اوليه گروه اقتصـاد شـامل   . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي مستقر شد
حجة االلسالم و المسلمين حسن آقا نظري، دكتـر محمدرضـا شـريف آزاده، دكتـر     : آقايان

اي از هـر  در پي تصميم به داشتن نماينـده . محمد نهاونديان و دكتر ايرج توتونچيان بودند
هي كشور در گروه، اعضاي جديد طي چهـار مرحلـه بـه ترتيـب در     كدام از مناطق دانشگا

تكميل شده به طوري كه مرحلـه اول آقـاي دكتـر     1392، 1390، 1380، 1375هاي سال
دكتـر حميـد ناظمـان، مرحلـه دوم آقايـان دكتـر هـادي         قايغالمرضا مصباحي مقدم و آ

يد نظام الدين مكيان، دكتر س آقاي سيدمهدي زريباف ، دكتر سيد حسين مير جليلي،عربي،
اصغر اسفندياري و دكتر محمـد واعـظ برزانـي و در     علي دكتر احمد برادران هاشمي، دكتر

مرحله سوم آقايان دكتر سيد منصور زراءنژاد، دكتر احمد شعباني و دكتر عبـاس شـاكري و   
با توجـه  . آقاي دكتر مهدي خداپرست مشهدي به گروه اقتصاد افزوده شدند 1392در سال 
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در زمينه داوري  91و  90هاي و در سال 80ه اشتغاالت بيروني، اعضاء فعال شورا در دهة ب
الدين مكيان، دكتـر احمـد بـرادران    هاي اقتصادي شامل آقايان دكتر سيد نظامو نقد كتاب

هاشمي، دكتر اصغر اسفندياري، دكتر سيد منصور زراءنژاد و دكتر محمد واعـظ برزانـي بـا    
  .غالمرضا مصباحي مقدم بودندرياست آقاي دكتر 

علـوم  هاي داوري شده به وسيله گروه اقتصاد شوراي بررسي متـون و كتـب   مجموع كتاب
درآمد، بـه طـوري كـه هـر      1391و  1390هاي در چارچوب دو جلد مربوط به سال انساني

هاي تحـت داوري قـرار گرفتـه    هاي نقادانه برآمده از كتاباي از گزارهجلد شامل مجموعه
قبل از معرفي مراحل اجرايي نقد هر كتاب، . اندبندي شدهست كه تجميع، تلخيص و دستها

  .شودشناسي نقد كتاب آورده ميروش
نقد الكالم اَظهر ما به العيوب او المحاسن؛ سخن را نقد كـرد،  (با توجه به تعريف نقد كالم 

  )115-30، ص1386يعني زشتي و زيبايي آن را نمايان ساخت سلطاني 
با توجـه بـه   . دو محور اساسي هر نقد مشخص كردن نقاط قوت و نقاط ضعف آن اثر است

نقـد  . نقـد شـكلي و نقـد محتـوايي اسـت      :تعريف ذكر شده، نقد هر كتاب داراي دو بخش
  :محتوايي خود به عنوان نقد اَهم شامل دو مرحله ذيل است

  :نقد بيروني كتاب -1
ه علمي، فكري و اجتماعي كتاب و مؤلـف كـه در   ها، و خاستگادر اين بخش عوامل، زمينه

عالوه بـر ايـن، جايگـاه    . گيرداند، مورد بررسي قرار ميگيري كتاب مؤثر بودهفضاي شكل
گيـري آن  كتاب در ميان ساير آثار مرتبط در حوزه تخصصي و نيز سـير تـاريخي و شـكل   

  .شودمعرفي و تحليل مي
  نقد دروني كتاب -2

هـا،  فـرض شـناختي، پـيش  لي و كانوني، مباني فلسفي و روشدر اين بخش موضوعات اص
نظريه مطرح در اثر، شيوه استدالل و منطق حاكم بر اثر، آثار و دستاوردهاي نظريه مطرح، 

  .شودو منابع و استنادات كتاب معرفي و تحليل مي
  :تواند شامل دو مرحله اساسي زير باشدنقد دروني كتاب خود مي

كه به تحليل و بررسي ميزان انسجام و نظم منطقي اثـر و  ) بنايي(ي نقد دروني ساختار -1
  .پردازدعدم وجود تناقضات دروني آن مي

  :كه خود شامل دو گام ذيل است) مبنايي(نقد برون ساختاري  -2
  .تحليل و بررسي ميزان هماهنگي مفاد اثر با اصول و مباني مفروض آن: گام اول
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                     تحليل و بررسي ميزان ارتباط و چالش مفاد اثر با مباني و اصول ديني اسالمي : گام دوم
هـاي درسـي و كمـك درسـي     شيوه اجرايي فعاليت گروه اقتصاد براي داوري و نقد كتـاب 

  :گانه ذيل است 5دانشگاهي به ترتيب شامل مراحل 
له گروه بر مبناي ضوابطي چـون ميـزان   در اين مرح: انتخاب كتاب براي داوري  -1

رواج و اســتفاده از كتــاب، اهميــت موضــوع كتــاب و شــهرت نويســنده از بــين مجموعــه 
در . دهـد هاي مورد نظر جهت داوري را انتخاب و سفارش مـي ، كتابهاي موجود  فهرست

ري شوند كه داراي حداقل كيفيت الزم بـراي داو هايي انتخاب مياين مرحله معموالً كتاب
انـد، امـا فاقـد    هايي كه مثالً تحت عناوين مهيج منتشـر شـده  لذا آن دسته از كتاب. باشند

  .گيرندضابطه حداقل محتواي الزم هستند، اصوالً در فرآيند داوري قرار نمي
داوران با . شوندبراي هر كتاب معموالً دو و بعضاً سه داور انتخاب مي: انتخاب داور  -2

بـه جـز معيـار فـوق     . شـوند و رعايت تخصص در نظر گرفتـه مـي  توجه به موضوع كتاب 
هـا و لحـاظ كـردن    معيارهاي ديگري چـون توزيـع داوران، لحـاظ نمـودن سـوابق داوري     

بـراي داوران فـرم   .. هاي متفاوت و مكمل در داوري مؤثر در انتخـاب داوران اسـت   ديدگاه
تـوايي اثـر تحـت    هايي پيرامون نقاط قوت و ضـعف شـكلي و مح  داوري كه شامل پرسش

  .شودداوري و پيشنهادات است،ارسال مي
صـورت   يمـ داوري هركتـاب در چـارچوب فر   :دريافت فرم تكميل شده داوري -3
هاي تخصصي شـوراي بررسـي متـون تهيـه      گيرد به صورت يكنواخت براي تمام گروهمي

در انتهـا  . داوري شـكلي و داوري محتـوايي هـر اثـر اسـت      :شده و مشتمل بـر دو بخـش  
ارسـال فـرم   . هاي بعدي درخواست شده اسـت پيشنهادات داور براي لحاظ نمودن در چاپ

4داوري به همراه اصل كتاب توسط بعضاً، در حدود 
موارد، بـه واسـطه عـدم برگردانـدن      1

مرحلـه بـا   3هـاي فـوق در   تاكنون فرم. ها، گروه مجبور به تعيين داور جديد شده استفرم
هـا  تر و پاسخ بـه آن ظرهاي جزئي تغيير كرده و هر بار سعي شده سؤاالت مشخصتجديدن

  . مستندتر درخواست شود
پس از دريافت فرم داوري تكميل شـده، گـروه    :بازبيني فرم داوري تكميل شده -4

اين مرحله ماهيت ارزيابي داوري يـا  . كنداقدام به بازبيني آن توسط يكي از اعضاء خود مي
دارد كه طبق آن نظريات هر داور تلخيص، ارزيابي، با نظريـات سـاير داوران    داوري مجدد
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معموالً چـون بـراي هـر اثـر بـيش از يـك داوري       . شودمقايسه و در فرم مربوطه درج مي
  .شودصورت گرفته، بيش از يك فرم بازبيني نيز تكميل مي

چون معموالً براي هر كتاب بـيش از يـك فـرم بـازبيني تهيـه       :تكميل فرم نهايي -5
بـه  . شـود هاي بازبيني در قالب تكميل فرم نهـايي تلخـيص مـي   فرم يشود، مجموعه مي

هـاي آن اثـر پـس از    عبارت ديگر ماهيت يك فرم نهايي تلخيص و تجميـع تمـام داوري  
نه است كه در يك فـرم  هاي ماهاها به وسيله گروه تخصصي و در قالب نشستارزيابي آن

هـاي قـوت و   رسد و به طور خالصـه جنبـه  شود و به امضاي اعضاي گروه ميمنعكس مي
اثـر  هـاي بعـد ي  ضعف شكلي و محتوايي و پيشنهادات گروه براي اصالحات الزم در چاپ

  .دهدداوري شده را نشان مي
در فصـل دوم  . گيـرد هاي تحت داوري صورت ميگانه باال براي همه كتاب 5تمام مراحل 

اين نقدنامه، در ذيل عنوان هر اثر، در واقع محتواي فرم نهايي داوري كـه بـه شـرح قبـل     
 5براي نقد و داوري تعدادي از آثار دو مرحلة ديگـر بـه مراحـل    . شودتهيه شده، آورده مي

  :شوددر ذيل آورده مي 7و مرحله  6گانه فوق الذكر افزوده شده كه تحت عنوان مرحله 
بيني شود چـاپ بعـدي اثـر تحـت داوري در آينـده      چه پيشچنان :نامه جهت ناشر -6

اي جهت ناشر به پيوست  فرم نهايي با هدف ارتقـاء جريـان نشـر،    منتشر خواهد شد، نامه
  .شودارسال مي

مورد مقاله نقد تهيه شـده و در قالـب ويـژه نامـه      20تاكنون حدود  :تهيه مقاله نقد -7
محتواي يك مقاله نقد فراتـر از محتـواي فـرم داوري و فـرم     . يده استاقتصاد به چاپ رس
  :هاي زير استاالصول شامل بخشنهايي است و علي

  شرح حال، آثار و چارچوب فكري نويسنده  -الف 
  معرفي شكلي و محتوايي اثر –ب 
  مقايسه محتوايي اثر با آثار مشابه –ج 
  ثرمعرفي نقاط قوت و ضعف شكلي و محتوايي ا –د 
  هاي بعدهاي آموزشي اثر در چاپارائه پيشنهادات الزم براي ارتقاء كاربري –ذ 

فرم داوري نهايي كه محصول تـالش صـدها داور و ناقـد آثـار      135در فصل بعد، تجميع 
بوده و تلخيص و در نهايت همگـن و تجميـع شـده، آورده     1390اقتصادي منتهي به سال 

  .شودمي



  
  
  
  
  
  
  
  شدهي داوري هاكتابي قيتلفي ابيارز -
  

اثر آورده شد، به طوري كه هر داوري به  135اي مشتمل بر داوري در فصل قبل مجموعه
آن . ها انجام شده اسـت طور مستقل توسط گروهي از داوران انجام و سپس بازبيني داوري

هـا و فرآينـد   داوري هر اثر مستقل از داوري ساير آثار و بر مبنـاي معيـار   چنان كه ذكر شد
اثـر   135به عبارت ديگر در فصل قبل داوري . معرفي شده در فصل اول انجام گرفته است

اي از آثـار در ذيـل يـك صـفت     جا كه ارزيابي مجموعهاز آن. به طور جداگانه منعكس شد
اي فاقـد آن صـفت مشـترك    وعه را بـا مجموعـه  تواند امكان مقايسه آن مجممشترك مي

اين ارزيـابي  . نمايدهاي داوري شده ميميسر كند، اين فصل اقدام به ارزيابي تلفيقي كتاب
ارزيـابي تلفيقـي ايـن    . تواند به صورت ارزيابي بين دو يا چند گروه از آثار باشـد تلفيقي مي

اي آثـار داوري  قايسـه شناسـي م در بخش اول روش. بخش تشكيل شده است سه فصل از
در بخش دوم ارزيابي آثار داوري شده مشتمل بـر امتيـاز شـكلي و امتيـاز     . شده آمده است

الف ـ زمان انتشار ب ـ ترجمه يـا    : معيار 3در بخش سوم طبق . محتوايي آورده شده است
و  تأليف بودن اثر ج ـ ناشر اثر، داوري هر گروه از آثار با گروهي ديگر مقايسه خواهـد شـد   

  .شودنتايج مقايسه تعيين مي
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  اي آثار داوري شدهشناسي مقايسهروش 3-1
  :مرحله ذيل است 3اي آثار مستلزم شناسي ارزيابي مقايسهروش 3-1-1

معيار زمـان انتشـار،    3آثار داوري شده در اين بخش به ترتيب و جداگانه طبق : مرحله اول
ايـن  . شونداي ارزيابي ميناشر به صورت مقايسهماهيت ترجمه يا تأليفي بودن متن و نوع 

بـه طـوري كـه    . گيـرد ابي كيفي داوران به امتياز كمي صورت مييكار از طريق تبديل ارز
  .شودارزيابي كيفي به فضاي گسسته صفر و يك تقريب زده مي

را خوب ارزيـابي كـرده، بـه آن عـدد      "روزآمدي متن"براي مثال اگر داوري، صفتي مانند 
سـپس ميـانگين سـاده    . گيـرد اگر آن را بد ارزيابي كرده، به آن عدد صفر تعلق مـي  يك و

بديهي است وقتـي ارزيـابي   . دهداعداد به دست آمده، متوسط امتياز آن صفت را نشان مي
كيفي داور به جاي خوب، نسبتاً خوب و يا محتواي داوري چنين ارزيابي را نشان دهد، عدد 

نسبتاً بد و يا محتواي داوري چنين ارزيابي را نشان دهد، عـدد  چه به جاي بد، يك و چنان
ميـانگين سـاده امتيـازات صـفر و يـك آن      . شودصفر به عنوان امتياز آن صفت منظور مي

براي سادگي بحث در ايـن مرحلـه از   . صفت، متوسط امتياز آن صفت را تعيين خواهد كرد
  .شودميهاي متنوع آمار استنباطي خودداري ها و تحليلروش

  
  ارزيابي شكل يا امتيازدهي شكلي: مرحله دوم 3-1-2

: چـون اي از صـفات هـم  در فرم داوري هر اثر، ارزيابي شكلي به صورت ارزيابي مجموعـه 
طرح روي جلد ، صحافي، تايپ، رعايت قواعد ويرايش و نگارش و روان و رسـا بـودن اثـر    

دو صفت رعايت قواعد ويـرايش   با مرور بر صفات فوق برجسته و مهم بودن. صورت گيرد
و نگارش و روان و رسا بودن اثر به عنوان اركان ارزيابي شكلي مـورد توجـه قـرار گرفتـه     

چه از نظر داوران اين دو صفت توأماً در اثري رعايت شـود، عـدد   به طوري كه چنان. است
مـواردي كـه يـك صـفت مثبـت و      . شوديك و چنانچه رعايت نشود عدد صفر منظور مي

الزم بـه ذكـر   . شـود ت ديگر منفي باشد، جمع جبري مجموع چنين آثاري منظـور مـي  صف
است معموالً در آثار يا اين دو صفت توأماً در حد قابل قبول و بـاالتر وجـود دارد يـا توأمـاً     

  .وجود ندارد
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  ارزيابي محتوايي يا امتيازدهي محتوايي: مرحله سوم 3-1-3
: چـون اي از صفات هـم توايي به صورت ارزيابي مجموعهدر فرم داوري هر اثر، ارزيابي مح

سازي و به كارگيري اصـطالحات تخصصـي، جامعيـت محتـوايي، نظـم و انسـجام       معادل
هاي اسالمي، مستند بودن مطالب منطقي، به روز بودن اطالعات، نوآوري، انطباق با ارزش

وق، برجسته و مهم بـودن  با مروري بر صفات ف. شودو اعتبار منابع و مĤخذ اثر سنجيده مي
  :شش صفت محتوايي زير در هر اثر مورد توجه قرار گرفته است

  معادل سازي و به كارگيري اصطالحات تخصصي -
  جامعيت محتوا -
  نظم و انسجام منطقي -
  به روز بودن اطالعات -
  نوآوري -
  هاي اسالميانطباق با ارزش -

شود، به طوري كه براي مثـال اگـر   مي براي مزيد دقت ارزيابي هر صفت جداگانه سنجيده
در اثر مورد نظر حداقل قابـل قبـول    "معادل سازي و به كارگيري اصطالحات تخصصي"

گـاه ميـانگين امتيـازات ايـن صـفت در      شود، آنارزيابي شده براي آن عدد يك منظور مي
معـادل سـازي و بـه كـارگيري     "مجموعة تلفيق شده بـه عنـوان متوسـط امتيـاز صـفت      

الزم به ذكر است در اين مرحلـه پـس از اسـتخراج    . شودلحاظ مي "حات تخصصياصطال
هـا  گانه محتوايي براي مجموعه آثار مورد مطالعه، ميـانگين آن  6امتياز هر كدام از صفات 

  .شودبه عنوان متوسط امتياز محتوايي آن مجموعه آثار منظور مي
  
  نتايج ارزيابي آثار داوري شده 3-2

اثـر   135بنـدي و بـراي تمـام    اي آثار داوري شده، در ابتدا بدون هر دسـته ارزيابي مقايسه
بندي بـراي  معيار دسته 3داوري شده به طور يك جا انجام شده، سپس ارزيابي فوق طبق 

  .هاي قابل مقايسه از آثار صورت خواهد گرفتمجموعه
  
  نتايج ارزيابي شكلي -3-2-1
متون داوري شده مبتني بر ارزيابي دو صـفت زيـر   چنان كه قبالً ذكر شد، امتياز شكلي آن

  :است
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  رعايت قواعد ويرايش و نگارش -1
  روان و رسا بودن -2

 شده  امتياز دو صفت ذكر شده با هم براي هر اثر، تحت عنوان امتياز شكلي، در نظر گرفته
، آن عدد يك و در غير اين صـورت  بودن به طوري كه در صورت در حد قابل قبول . است

 84/0اثـر داوري شـده،    135ميانگين اين امتياز براي مجموعـه  . شودعدد صفر منظور مي
بـه طـور   . درصد آثار خوب اسـت  84دهد به طور متوسط ارزيابي شكلي است كه نشان مي

  :دهدمشخص امتياز باالي شكلي آثار داوري شده نشان مي
ـ    -1 ودن متـون اقتصـاد بـين    توجه به رعايت قواعد و ويرايش و نگـارش و روان و رسـا ب

به عبارت . مؤلفين، نويسندگان و مترجمين آن آثار در جامعه علمي كشور اشاعه يافته است
ديگرعمده متون اقتصادي تدوين و نشر يافته تحت ويراستاري عمومي و تخصصـي قـرار   

  .گيرندمي
  .ساختار نگارش كمابيش مشابه، بر متون اقتصادي منتشر شده، برقرار است -2
دهي، پانويس و امثالهم كمابيش به صورت مشابه در متـون  گذاري، ارجاعشيوه عالمت -3

  .اقتصادي منتشر شده، رعايت شده است
هاي جديد در زمينه اقتصاد بين جامعـه  با توجه به موارد قبل اكنون سرعت انتقال پيام -4

بـه  . رفتـه اسـت  علمي كشور، به لحاظ استواري ساختارهاي نگارش كمابيش مشابه، بـاال  
  .عبارت ديگر در صورت وجود پيام، امكان انتقال آن به مخاطب فراهم شده است

  
  ب ـ نتايج ارزيابي محتوايي

چنان كه قبالً ذكر شد، امتياز محتوايي متون داوري شده مبتني بر ارزيابي شش صـفت  آن
  :ذيل است

  معادل سازي و به كارگيري اصطالحات تخصصي -1
  جامعيت محتوا -2
  انسجام و نظم منطقي -3
  به روز بودن اطالعات -4
  نوآوري -5
  هاي اسالميانطباق با ارزش -6
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اثـر داوري شـده بـر مبنـاي ميـانگين امتيازهـاي        135به طور متوسط ارزيـابي محتـوايي   
باشد كه رتبه مجموع امتياز محتوايي درصد است و به اين معنا مي 5/53گانه هر متن  شش

ميـانگين امتيـاز محتـوايي نشـان     . اسـت ) متوسـط (ضعيف و خوب  متون داوري شده بين
  :دهد مي

هاي درسـي و كمـك درسـي    متوسط كيفيت محتواي متون داوري شده كه نوعًا كتاب -1
  .اقتصاداست هر چند ضعيف نيست، اما ظرفيت قابل توجهي براي ارتقاء دارد

  :ستمتوسط امتياز اجزاء شش گانه محتوايي آثار به ترتيب ذيل ا -2
  درصد 82الف ـ معادل سازي و به كارگيري اصطالحات تخصصي 

  درصد 48ب ـ جامعيت محتوايي 
  درصد 59ج ـ انسجام و نظم منطقي 
  درصد 47د ـ روزآمد بودن اطالعات 

  درصد 53ذ ـ نوآوري 
  درصد 32هاي اسالمي ع ـ تطابق با ارزش

تواي آثار، عوامل اصـلي بـاال   با توجه به امتياز اجزاء تشكيل دهندة متوسط كيفيت مح -3
  :اند ازقرار نگرفتن آن متوسط به ترتيب اهميت عبارت

  هاي دينيالف ـ ضعف در توجه به ارزش
  ب ـ به روز نبودن اطالعات

  ج ـ فقدان جامعيت
  د ـ فقدان نوآوري

  ذ ـ فقدان انسجام و نظم منطقي
  ع ـ فقدان معادل سازي و به كارگيري مناسب اصطالحات تخصصي

هاي ذكر شده در بند قبل را بـا توجـه بـه درجـه معنـاگرايي در آثـار       چه شاخصچنان -4
 :شودبندي شود، سه سطح زير حاصل ميسطح

الف ـ سطح پايين معناگرايي كه در ايـن سـطح شـاخص معـادل سـازي و بـه كـارگيري         
  .اصطالحات تخصصي در آثار قرار دارد

هاي جامعيت محتوا، انسجام و نظم اخصب ـ سطح متوسط معناگرايي كه در اين سطح ش 
  .و منطق و به روز بودن اطالعات مندرج در آثار قرار دارد

  .هاي ديني قرار داردج ـ سطح باالي معناگرايي كه در اين سطح، شاخص توجه به ارزش
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بـه طـوري كـه امتيـاز     . شودمتناسب با سه سطح ذكر شده، امتيازات هر سطح مشاهده مي
درصـد و امتيـاز    7/51درصد، امتياز سـطح متوسـط معنـاگرايي     82رايي سطح پايين معناگ

هايي كه آثار بيشتر بـه  به عبارت ديگر در آن جنبه. درصد است 32سطح باالي معناگرايي 
ها در آثار عمالً كمتر اسـت و بـالعكس در آن   رعايت معناگرايي نياز دارند، رعايت آن جنبه

هـا در آثـار عمـالً    معناگرايي نياز دارند، رعايت آن جنبـه تر به رعايت هايي كه آثار كمجنبه
در ) فرمـاليزم (گرايـي  گـر حاكميـت نـوعي صـورت    بيشتر است، كه اين خود كمابيش بيان
  .محتواي آثار منتشر شده اقتصادي است

بيشترين امتياز محتوايي به معادل سازي و كاربرد اصطالحات تخصصي در متون تعلق  -5
  :دهددارد كه  نشان مي

الف ـ معادل سازي واژگان تخصصي در اقتصاد و به زبان فارسي بين مؤلفين و متـرجمين   
  .اشاعه يافته است

  .ب ـ درك نسبتاً مشابهي از كاربرد معادل فارسي واژگان تخصصي وجود دارد
ج ـ منابع اصلي متون اقتصادي به زبان التين كمابيش مشابه يعني برگرفتـه از انتشـارات    

  .هاي امريكا استدانشگاه
د ـ با توجه به امتياز خاص معادل سازي هر متن، معادل سازي واژگان تخصصي و كاربرد  

تـوان  بـراي مثـال مـي   . رو اسـت هاي خاص در اقتصاد با مشكل روبهها بيشتر در زمينهآن
، تـاريخ تحليـل   )بهـاگواتي (هاي دفاع از جهـاني شـدن   پايين بودن امتياز فوق را در كتاب

مالحظه كرد، اما در آثار مربـوط  ) هانت(هاي اقتصادي توسعه و نظريه) شومپيتر(دي اقتصا
  .هاي متعارف اقتصاد مانند كتب اقتصاد خرد و كالن امتياز فوق بيشتر استبه  زمينه

  
  جامعيت محتوا -4

درصد است كه روي هـم رفتـه نشـان     48امتياز دومين شاخص محتوايي، جامعيت محتوا، 
  :دهدمي

  .ـ ميزان جامعيت محتواي آثار اقتصادي در سطح متوسط استالف 
هاي الزم جامعيت محتـوايي ماننـد كـاربرد مباحـث،     ب ـ بسياري از آثار فاقد يكي از جنبه 

هـاي  گيري در هر فصل و كل اثر و پانويسارجاعات، تمرين و خودآزمايي، مقدمه و نتيجه
  .الزم است
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ن آموزش اقتصاد از حيـث جامعيـت محتـوا وضـعيت     از متو يج ـ با توجه به بند ب بسيار 
  .مناسب ندارند

د ـ با توجه به بندهاي قبل و ورود به اجزاء الزم تشكيل دهندة جامعيت محتواي هـر اثـر،    
تـرين عامـل تعلـق    ها و كاربردهاي مربوط به اقتصاد ايران در متون، برجسـته فقدان مثال

  .نگرفتن امتياز باال به آثار داوري شده است
  
  نظم و انسجام منطقي -5

  :دهددرصد است كه نشان مي 59امتياز سومين شاخص محتوايي، نظم و انسجام منطقي، 
  .الف ـ ميزان نظم و انسجام منطقي آثار اقتصادي، در سطح متوسط است

هاي الزم نظم و انسجام منطقي مانند رعايت چينش ب ـ بسياري از آثار فاقد يكي از جنبه 
  .ري اجزاء در هر فصل و در كل اثر استمطالب و سازگا

ج ـ با توجه به بند قبل عمده نويسـندگان متـون اقتصـادي، اطالعـات برگرفتـه از منـايع        
. اندسازگار و منسجمي ننموده) اثر(مختلف را بر مبناي يك ذهنيت فعال تبديل به فرآورده 

اطالعات مختلف و نه  به عبارت ديگر شيوه رايج در توليد متن اقتصادي، كنار هم گذاشتن
  .ها در يك دستگاه ذهني منسجم بوده استوارد كردن آن

  
هـا، منـابع و   مشتمل بـر روزآمـد بـودن، داده   (روزآمدن بودن اطالعات  -6

  )هاي نظري و كاربرديتحليل
درصـد اسـت كـه     47ها، امتياز چهارمين شاخص محتوايي آثار، روزآمد بودن اطالعات آن

  :دهدنشان مي
  . ميزان روزآمد بودن اطالعات در سطح متوسط استالف ـ 

هاي الزم براي روزآمد بودن اطالعات بـه خصـوص   ب ـ بسياري از آثار فاقد يكي از جنبه 
هاي جديد، فقدان آمار و اطالعات جديد مربوط به اقتصاد ايران و در دو زمينه فقدان نظريه

  .موضوعات مربوط به اقتصاد ايران است
-هاي جديد طوري است كه بسياري از نقدهاي نظري طرح شده در دهههج ـ فقدان نظري 

منتشر شده، به فارسـي  ) اقتصاد خرد و اقتصاد كالن(ميالدي در آثار اقتصاد نظري  90ي 
متـون اقتصـاد كـالن،    . اشاره به نتايج طرح تحقيقاتي ارزيابي تلفيقي(منعكس نشده است 

1388(  
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آثار حوزه اقتصاد خرد و اقتصاد كالن مبتنـي بـودن   د ـ علت اصلي به روز نبودن محتواي  
هـاي  ها بر منابع كمابيش محدود و مشابه است، به طوري كه آن منابع  عمدتاً به دهـه آن
  .ميالدي متعلق است 80و  70
  
در طـرح موضـوعات وارد شـده در اثـر و در روش پـردازش      (نوآوري  -7

  )موضوعات
درصـد اسـت كـه نشـان      53ها، وري محتواي آنامتياز پنجمين شاخص محتوايي آثار، نوآ

  :دهدمي
  .الف ـ ميزان نوآوري در آثار در سطح متوسط است

  .هاي نوآوري استب ـ تقريباً نيمي از آثار فاقد هيچ يك از جنبه
ها تمركز يافته و كمتر به حوزة موضوعات و روش ج ـ نوآوري در آثار، در جنبة آمار و مثال 

  .پردازي  وارد شده استهاي منتهي به نظريهاستدالل و ساير زمينه
د ـ نوآوري در حوزه موضوعات به صورت طرح موضـوع جديـدي در مجموعـه مطالعـات      

براي مثال طـرح  . اقتصاد كشور بوده است، نه اين كه اصالتاً آن موضوع نوآورانه بوده است
  .چون اقتصاد گردشگري و اقتصاد سالمتموضوعات و آثاري هم

  
  هاي اسالميق با ارزشانطبا -8
 27هـاي اسـالمي   امتياز ششمين و آخرين شاخص محتوايي آثار در زمينة انطباق با ارزش 

  :دهددرصد است كه نشان مي
 يتقريباً مبـاني ارزشـ  . هاي اسالمي كم استالف ـ ميزان انطباق آثار داوري شده با ارزش 

3
  .هاي اسالمي نيستآثار اقتصادي منطبق با ارزش  2

، اهـداف،  )هـا فرضها و پيشفرض(ب ـ در عمده آثار اقتصادي در معرفي اصول موضوعه  
  .هاي اسالمي توجه نشده استها به ارزشنهادها و مثال

هاي اسالمي آثار اقتصادي در مقايسه بـا  د ـ با توجه به امتياز نسبي پايين انطباق با ارزش 
. ي، بيشترين ظرفيت تحول محتوايي متون در اين زمينه استهاي محتوايامتياز ساير جنبه

به عبارت ديگر بومي سازي در مباني فكري متون از يك طرف باالترين ضـرورت تحـول   
  .در متون و از طرف ديگر باالترين ظرفيت تحول در متون را داراست
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مـوردي   ج ـ در ترجمه بسياري از متون اقتصادي ، مترجمين حتي در پانويس و به صورت 
  .اندپرداختهنهاي اسالمي در موضوعات مربوطه اقتصادي به طرح ارزش

  
  :ايبندي مقايسهجمع -3-3

بنـدي كـرد و سـپس    هـاي مختلـف دسـته   توان به صـورت اثر را مي 135امتيازات داوري 
توانـد طبـق   بندي آثار ميبراي مثال دسته. امتيازات هر دسته را با دسته ديگر مقايسه نمود

  :رهاي ذيل باشدمعيا
  الف ـ معيار زمان انتشار 
  ب ـ معيار موضوع اثر

  ج ـ معيار ناشر اثر
  د ـ معيار ترجمه، تأليف و تصنيف بودن اثر

  :ها طبق سه معيار از معيارهاي فوق آورده خواهد شدبنديدر ادامه، نتايج دسته
   :اي آثار داوري شده طبق معيار زمان انتشارامتياز مقايسه الف ـ
جهـت ارزيـابي   . توان براي مقايسه امتياز آثار در نظر گرفتهاي زماني مختلفي را ميدوره

بندي به صورت دورة قبل ترين دستهتأثير تشكيل گروه اقتصاد شوراي بررسي متون، ساده
امـا بـه   . شودتعريف مي) 1374-1390(و دورة بعد از تشكيل گروه اقتصاد ) 1374تا سال (

اثري، تنها زمان انتشار يك اثر مربوط به دورة تا سـال   135ين مجموعه لحاظ اين كه در ا
. شودهاي زماني با عنايت به لزوم وجود تعداد معنادار داده  تعريف مياست، لذا دوره 1374

هاي دهه اول فعاليت گروه و برگزاري دو نشست بـا حضـور تعـدادي از    با توجه به فعاليت
و ايجاد فضـاي ابتـدايي نقـد و    ) 1385و  1381در سال (ي مترجمين و مؤلفين آثار اقتصاد

هاي گروه از قبيل مكاتبه بـا بـالغ بـر يكصـد     داوري به اين خاطر و به واسطه ساير فعاليت
هـاي شـكلي و محتـوايي    ها بر ويژگيداور و ضرورت مالحظه ميزان اثربخشي اين فعاليت

  :شودر تعيين ميآثار منتشر شده، دورة زماني مورد مقايسه به صورت زي
  1374-85هاي دورة زماني اول مربوط به دورة فعاليت ابتدايي گروه شامل سال -1
  تاكنون 1386هاي دورة زماني دوم مربوط به فعاليت تكميلي گروه شامل سال -2
و  از  1385از اين رو امتياز تمام آثار داوري شده در دو دورة زماني انتشار، از ابتدا تا سـال   

  .بندي شدند، طبقه1390تا سال  1386سال 
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آورده شـده   3-1هاي شكلي و محتوايي در قالـب جـدول   نتايج حاصل در هر كدام از جنبه
و  25الزم به ذكر است مجموع آثار دورة اول و دوره دوم هر يك به ترتيـب معـادل   . است
  .باشداثر مي 110
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: در دو دورة زمـاني انتشـار   دهمقايسه خالصه متوسـط امتيـاز آثـار داوري شـ    : 3-1جدول 
  1386-90هاي و سال 1374-85هاي  سال

  ارقام به درصد

 موضوع ارزيابي

امتياز آثار انتشار 
يافته در دوره 

85-1374 

امتياز آثار انتشار 
يافته در دوره 

90-1386 

درصد اختالف
امتياز بين در 

 دوره

 8  81 89 نتيجه ارزيابي شكلي

نتايج ارزيابي محتوايي
 

 2 5/52 5/53 متوسط

ــه ــازي  و بـ ــادل سـ معـ
 كارگيري اصطالحات

79/0 83 5 

 9 49 45 جامعيت محتوايي

 -24 47 62 نظم و انسجام منطقي

بــه روز بــودن اطالعــات و
 نتايج

47 47 0 

 -23 50 65 نوآوري

ــا ارزش ــايانطبـــاق بـ هـ
 اسالمي

16 37 131 

  
با امتيازات آثار انتشـار يافتـه در دورة    1374-85دورة مقايسه امتيازات آثار انتشار يافته در 

  :دهدنشان مي 90-1386
  الف ـ مقايسه كلي 

متوسط امتياز شكلي آثار انتشار يافته در دورة دوم اندكي از امتيـاز فـوق در  دورة اول     -1
تواند ناشي از تسـريع در انتشـار انبـوه    كمتر شده است كه با توجه به اطالعات تكميلي مي

چـون امتيـازات تعلـق گرفتـه در      آثار به واسطه عالئم مثبت بيروني روي كميت آثار هـم 
جا كه قبالً به عبارت ديگر از آن. ها باشدجداول ترفيع و ارتقاء اعضاء هيئت علمي دانشگاه

عمومي و تخصصي در آثار مالحظه شده، افت  يرواج قواعد ويرايش و نگارش و ويراستار
  .ناشي از فقدان قواعد نگارش، بلكه ناشي از عدم رعايت آن است اندك آن عمدتاً نه
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بـا دورة   1374-85برابري تقريبي متوسط امتيـاز محتـوايي آثـار داوري شـده در دورة      -2
نشان دهندة اين است كه در مجمـوع در طـي زمـان كيفيـت محتـواي متـون        90-1386

  .اقتصاد اعم از متون درسي و كمك درسي تغييري نكرده است
تفاوت قابـل تـوجهي بـا دورة     1374-85گانه محتوايي در دورة  6متوسط امتياز اجزاء  -3

  .يافته است 90-1386
  ب ـ مقايسة جزئي

 1386-90متوسط امتياز معادل سازي و به كـارگيري اصـطالحات تخصصـي در دورة     -1
دهـد گـرايش بـه    شده است و نشـان مـي   1374-85اندكي بيشتر از كميت فوق در دورة 

هاي معيار در زبان فارسي بيشتر شده كه اين خود امكان مبـادالت  سمت استفاده از معادل
  .علمي به زبان فارسي بين اقتصاددانان كشور را تسهيل نموده است

هاي عمومي ها نه در زمينهچنان مسائل معادل سازي واژگان تخصصي و كاربرد آنهم -2
هـاي خاصـي و جديـداً طـرح     ، بلكه در زمينه)نچون اقتصاد خرد و اقتصاد كالهم(اقتصاد 

  .شده مانند جهاني شدن اقتصاد وجود دارد
اندكي بيشـتر از دورة   1386-90متوسط امتياز محتوايي جامعيت محتواي آثار در دورة  -3

كه با توجه به اجزاء تشكيل دهندة جامعيت محتواي يك متن، ايـن  . شده است 85-1374
دتر شدن اجزاء الزم براي يك متن درسي به خصـوص ارجاعـات،   ارتقاء بيشتر به خاطر زيا

گيري در هر فصل و در كل كتاب بوده اسـت و كمتـر   تمرين و خودآزمايي، مقدمه و نتيجه
به واسطه اضافه شدن اجزاء عميق الزم در جامعيت محتوا مانند رجوع به منابع اصلي بوده 

ربردي از اقتصاد ايران در متون مربوطه هاي كاچنين هنوز خالء  جزء الزم مثالهم.  است
  .شايع است

بـه ميـزان قابـل تـوجهي      1386-90متوسط امتياز نظم و انسجام منطقي آثار در دورة  -4
وقتي اين افت در كنار ارتقاء امتياز . افت داشته است 1374-85نسبت به دورة ) درصد 24(

دهد هر چند اجزاء به كار رفتـه  جامعيت محتوايي متون در دورة مشابه قرار گيرد، نشان مي
اند و ذهنيت ارائه در ايجاد يك متن زياد شده، اما اجزاء بيشتر عمدتاً در كنار هم چيده شده

شناسـي تـدوين كتـاب بيشـتر از قبـل      به عبارت ديگر روش. كنندة متن ارتقاء نيافته است
ء مانند هر فصـل  متمركز بر تجميع اجزاء متن شده است، به طوري كه نه در داخل هر جز

عدم انسجام رايج ذكر شـده  . انسجام منطقي در سطح شايسته وجود دارد و نه در كل متن
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به طور منطقـي كاركردهـاي خـاص خـود را مـثالً بـه صـورت تشـتت ذهنـي در عرصـه           
  .گذاري اقتصادي به همراه دارد سياست

هــا، منــابع و متوســط امتيــاز روزآمــد بــودن اطالعــات مشــتمل بــر روزآمــدبودن داده -5
تغييـري نكـرده اسـت     1374-85نسـبت بـه دورة    1386-90هاي نظـري در دورة   تحليل

  .چنان مسائل قبالً آورده شده در اين زمينه به قوت خود باقي استو هم) 47/0(
 23، 1374-85نسبت بـه دورة   1386-90متوسط امتياز نوآوري محتواي آثار در دورة  -6

دهد اقتباس در ساختار متن كـه قـبالً رواج نسـبي    نشان ميدرصد افت داشته است و اين 
داشته، شدت يافته است و عمدة متون فاقد حتي يك جنبة نوآوري مثالً آمارها و كاربردهـا  

  .هاي موردي سازگار استاين استنتاج كامالً با استنتاج. هاي نظري استو يا تحليل
-85نسـبت بـه دورة    1386-90ورة هاي اسـالمي در د متوسط امتياز انطباق با ارزش -7

دهد هر چند هنوز غالـب كتـب منتشـر    اين نشان مي. درصد رشد داشته است 131، 1374
شده اقتصادي فاقد اين جنبه است، اما در مقايسه با قبل كتب جديداً انتشار يافتـه در دورة  

هاي اسـالمي حـداقل در يـك جنبـه مـثالً اصـول       به موضوع انطباق با ارزش 90-1386
) ولو به صورت پانويس توسط مترجمين(معرفي شده ) يا نهادهاي(موضوعه، اهداف و نهاد 

بـا ايـن   . البته در اينجا عمق اين پردازش مورد مطالعه قـرار نگرفتـه اسـت   . انداهميت داده
3وجود هنوز در قريب 

ي هـا كتب جديداً انتشار يافته هيچ توجهي بـه انطبـاق بـا ارزش     2
الزم به ذكر اسـت نقـش انتشـارات يـك ناشـر دانشـگاهي، انتشـارات        . شوداسالمي نمي

  .، در ارتقاء امتياز فوق تعيين كننده بوده است)ع(دانشگاه امام صادق 
مقايسه آثار ترجمه شـده بـا   (اي انواع آثار داوري شده ب ـ امتياز مقايسه 

  )آثار تأليف شده
جهت ارزيابي تأثير نوع نشـر يافتـه بـر    . در نظر گرفت توانانواع مختلف نشر كتاب را مي 

امتياز كسب شده اثر، با توجه به فقدان تقريبي آثار تصنيفي، در ابتدا انواع آثار منتشر شـده  
در مجموعـه  . شـود در زمينه اقتصاد به دو نوع آثار ترجمه شده و آثار تأليف شده تقسيم مي

 3-2در جـدول  . اثـر تـأليف شـده اسـت     67اثر ترجمه شـده و   68اثر تحت داوري،  135
  .مقايسه خالصه متوسط امتياز آثار ترجمه شده و آثار تأليف شده آورده شده است
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 مقايسه خالصه متوسط امتياز آثار ترجمه شده و آثار تأليف شده به درصد: 3-2جدول 

 موضوع ارزيابي

متوسط 
امتياز آثار 
تأليف شده

متوسط امتياز 
آثار ترجمه 

 شده

درصد اختالف آثار 
تأليف شده با آثار 

 ترجمه شده

 -5 89 81 نتيجه ارزيابي شكلي

نتايج ارزيابي محتوايي
 

 18 48 59 متوسط كل

كـارگيري سازي  و بـه  معادل
 اصطالحات

83 79 5 

 39 37 61 جامعيت محتوايي

 8 55 60 نظم و انسجام منطقي

 24 40 53 به روز بودن

 33 43 63 نوآوري

 5 38 36هاي اسالميانطباق با ارزش

 1374-90مقايسه متوسط امتيازات آثار تأليف شده با آثار ترجمه شده اقتصادي طـي دورة  
  :دهدنشان مي

درصد كمتر از متوسط امتياز شـكلي آثـار ترجمـه     5متوسط امتياز شكلي آثار تأليف شده   -1
انتخـاب سـاختارهاي دسـتوري    تواند ضـعف متوسـط مـؤلفين در    شده است كه علت آن مي

نداشـتن سـوابق كـافي در    . درست، روان و رسا به زبان فارسي در مقايسه با مترجمين باشـد 
هاي كاربردي در اين زمينه از علل ضعف ذكر شده نگارش تأليف اثر و عدم گسترش آموزش

  .هاي اخير اندكي شدت يافته استضعف فوق طي سال 3- 1با توجه به نتايج جدول . است
درصد بيشتر از متوسط امتياز محتوايي آثـار   18متوسط امتياز محتوايي آثار تأليف شده  -2

قـوت درعمـده    3-2كه علت آن با توجه به ارقـام سـتون آخـر جـدول     . ترجمه شده است
اسـت كـه در    1374-90هاي آثار تأليف شده در مقايسه با آثار ترجمه شده طي دورة  جنبه

  .خواهد شد ادامه به هر جنبه پرداخته
متوسط امتياز محتوايي معادل سازي و به كارگيري اصطالحات تخصصـي در آثـار تـأليف     -3

درصد بيشتر از آثار ترجمه شده است و نشان دهنده آن است كه به طور متوسط توانايي  5شده 
  .استفاده از زبان خارجي در مؤلفين آثار اقتصادي بيشتر از مترجمين اين آثار بوده است
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درصد بيشتر از آثـار ترجمـه شـده     39توسط امتياز جامعيت محتوايي در آثار تأليف شده م -4
است و نشان دهنده آن است كه به طور متوسط متون تأليف شده اجـزاي بيشـتر الزم بـراي    

گيري هر گيري كلي، نتيجهيك متن درسي به خصوص مقدمه كلي، مقدمه هر فصل، نتيجه
  .خودآزمايي را در مقايسه با متون ترجمه شده دارا هستند فصل، ارجاعات، مثال، تمرين و

درصد بيشتر از آثـار ترجمـه    8متوسط امتياز نظم و انسجام منطقي در آثار تأليف شده  -5
شناسي تدوين آثار ترجمه شـده در مقايسـه بـا    شده است و نشان دهنده آن است كه روش

اي از مطالـب بـه عنـوان مـواد     جموعهآثار تأليف شده بيشتر متمركز بر كنار هم گذاشتن م
به عبارت ديگر نگارش در اين دسته از آثـار بيشـتر مبتنـي بـر     . خام تدوين آثار بوده است

با توجه به اعـداد جـدول   . يابي نويسنده به ذهنيت سازگار پيرامون موضوع بوده استدست
  .هاي اخير تشديد شده استاين وضعيت طي سال 1-3
درصد بيشتر از آثار ترجمه شده اسـت   24وز بودن در آثار تأليف شده متوسط امتياز به ر -6

تري شـامل  و نشان دهنده آن است كه آثار تأليف شده به طور نسبي اطالعات اجزاء وسيع
  .هاي نظري داردها، منابع و تحليلداده

ت و درصد كمتر از آثار ترجمه شـده اسـ   33متوسط امتياز نوآوري محتواي آثار تأليف شده  -7
نشان دهنده اين است كه ساختار اقتباسي داشتن و فاقد حتي يك جنبه نوآورانه مثالً در آمارها، 

ضعف اشاره . هاي نظري در آثار تأليف شده زيادتر از آثار ترجمه شده استكاربردها و يا تحليل
  .هاي اخير به شدت افزايش يافته استدر سال 3- 1شده متون با توجه به اعداد جدول 

درصـد كمتـر از    5هاي اسالمي آثار تأليف شده متوسط امتياز محتوايي انطباق با ارزش -8
آثار ترجمه شده است و نشان دهنده اين است كه متون تأليف و منتشر شده،اندكي كمتـر،  
حداقل در يك جنبه، براي مثال اصول موضوعه، اهداف نهاد يا نهادهاي معرفـي شـده در   

. هاي اسـالمي داشـته اسـت   منتشر شده سعي در انطباق با ارزشمقايسه با متون ترجمه و 
ضمناً اين جنبه مهم حتي به صورت پانويس در عمده آثار ترجمه شـده متـداول نيسـت و    

هـا  آنچه وجود دارد با قريب به كامل، صرفاً متعلق به متوني است كه عنوان و محتواي آن
ياز محتوايي اين جنبه آثار تأليفي با آثار ، تفاوت امت3-1با توجه به اعداد جدول . ديني است

  .هاي اخير كم شده استاي طي سالترجمه
  اي آثار ناشران منتخب داوري شدهامتياز مقايسه -1 -ج

هاي اقتصاد، ناشران مختلفي اعم از بخش خصوصي و بخش دولتي فعال در حوزه نشر كتاب
با توجه به تنوع زياد ناشـران و تعـداد   جهت ارزيابي تأثير ناشران بر امتياز كسب شده . هستند
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گيرنـد كـه در   اندك كتب نشر يافته هر كدام، صرفاً وضعيت ناشراني مورد مقايسه قـرار مـي  
اثر داوري شده، به طور نسبي تعداد قابل توجهي اثـر   135طول دورة مورد مطالعه و مجموع 

اثـر   24بـا نشـر   ) ع(م صـادق  بر اين مبنا به ترتيب انتشارات دانشگاه امـا . منتشر كرده باشند
اثر تأليف يا ترجمه شده انتخـاب و امتيـاز    20تأليف يا ترجمه شده و انتشارات نورعلم با نشر 
كتب كه انتشارات آن ناشران نيـز بخشـي    135متوسط هر كدام با يكديگر و با متوسط امتياز 

  .ستمورد مقايسه قرار گرفته ا) 3- 3(دهد، در جدول ها را تشكيل مياز آن
  مقايسه خالصه متوسط امتياز آثار ناشران منتخب به درصد 3-3جدول 

با متوسط امتيـاز كـل انتشـارات و    ) ع(مقايسه متوسط امتياز انتشارات دانشگاه امام صادق 
  :دهدنشان مي 1374-90متوسط امتياز انتشارات نورعلم طي دوره 

 موضوع ارزيابي

متوسط امتياز 
انتشارات 

دانشگاه امام 
 )ع( صادق

درصد 
اختالف 

با 
متوسط 
كل آثار

متوسط 
امتياز 

انتشارات 
 نورعلم

درصد 
اختالف 

با 
متوسط
كل آثار

درصد اختالف 
انتشارات دانشگاه

يا ) ع(امام صادق
انتشارات نورعلم

 18 -10 76 7 90 نتيجه ارزيابي شكلي

نتايج ارزيابي محتوايي
 

 72 -19 44 33 72 متوسط كل

ســازي  و معــادل
كـــارگيري بـــه 

 اصطالحات

91 11 65 21- 40 

 86 -27 35 35 65جامعيت محتوايي

ــجام ــم و انس نظ
 منطقي

70 19 40 32- 75 

 30 0 47 30 61 به روز بودن

 123 -43 30 26 67 نوآوري

انطبــــاق بــــا
ــاي ارزش هـــــ

 اسالمي

79 146 45 40- 76 
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درصد از متوسـط امتيـاز كـل     7) ع( متوسط امتياز شكلي انتشارات دانشگاه امام صادق -1
الـذكر بـاالتر   درصد از متوسط امتياز انتشارات نورعلم طي دوره فـوق  76آثار منتشر شده،، 

تواند الـزام بـه ويراسـتاري عمـومي و تخصصـي و ادراك و رعايـت       است كه علت آن مي
هـم در  ساختارهاي دستوري درست، روان و رسا به زبان فارسي هم در آثار تأليف شـده و  

درصـد از   10از طرف ديگر متوسط امتياز شكلي انتشـارات نـورعلم   . آثار ترجمه شده باشد
توانـد عـدم ادراك و رعايـت    متوسط امتياز كل آثار منتشر شده كمتر است كه علت آن مي

ساختارهاي دستوري درست، روان و رسا به زبان فارسي يا عـدم الـزام بـه ويراسـتاري بـر      
  .اشداساس آن ساختارها ب

درصـد از متوسـط    33) ع(متوسط امتياز محتوايي آثار منتشر شده دانشگاه امام صادق  -2
اين رجحـان در تمـام   . بيشتر است 1374-90امتياز محتوايي كل آثار منتشر شده در دورة 

از طرف ديگر متوسـط امتيـاز   . گانه محتوايي آثار با شدت متفاوت برقرار است 6هاي جنبه
درصـد از متوسـط امتيـاز محتـوايي      72) ع(تشر شده دانشگاه امام صـادق  محتوايي آثار من

گانـه   6هـاي  اين رجحان در تمام جنبـه . بيشتر است  1374-90انتشارات نورعلم در دورة 
از طـرف ديگـر متوسـط امتيـاز محتـوايي آثـار       . محتوايي آثار با شدت متفاوت برقرار است

وسط امتياز محتوايي كل آثار منتشر شده كمتر درصد از مت 19منتشر شده انتشارات نورعلم 
  .است

متوسط امتياز محتوايي معادل سازي و به كارگيري اصـطالحات تخصصـي انتشـارات     -3
درصد از متوسط امتياز محتوايي معادل سازي و بـه كـارگيري    11) ع(دانشگاه امام صادق 

د از متوسـط  درصـ  40اصطالحات تخصصي كل آثار در طي دوره مـورد بررسـي بيشـتر و    
امتياز محتوايي معادل سـازي و بـه كـارگيري اصـطالحات تخصصـي آثـار منتشـر شـده         

كه نشـان دهنـدة آن اسـت بـه طـور متوسـط       . انتشارات نورعلم در دورة فوق بيشتر است
توانايي  زبان خارجي مؤلفين و مترجمين انتشارات اين دانشگاه در آثار اقتصادي زيـادتر از  

  .انتشارات نورعلم است متوسط كشوري و متوسط
درصـد از   35) ع(متوسط امتياز جامعيت محتوايي در انتشـارات دانشـگاه امـام صـادق      -4

درصد از متوسط امتياز جامعيت  72متوسط امتياز جامعيت محتوايي متوسط كل انتشارات و 
تواند نشـان دهنـدة ايـن باشـد كـه انتشـارات       و مي.محتوايي انتشارات نورعلم بيشتر است

به رعايت اجزاء الزم يك متن درسي، كـه قـبالً معرفـي شـده، در     ) ع(نشگاه امام صادق دا
  .مقايسه با متوسط كشوري و به طور خاص انتشارات نورعلم اهتمام بيشتري دارد
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 19) ع(متوسط امتياز نظم و انسجام منطقي در آثـار انتشـارات دانشـگاه امـام صـادق       -5
درصد زيادتر از متوسط آثار انتشارات نورعلم اسـت و   75درصد زيادتر از متوسط كل آثار و 

اي قبـل از  تواند بيانگر اين باشد كه مؤلفين و مترجمين اين انتشارات به طـور مقايسـه  مي
  .انداقدام، برخوردار از ذهنيت شكل يافته، به سامان و سازگار بوده

درصـد زيـادتر از    30دق متوسط امتياز به روز بودن در آثار انتشارات دانشگاه امـام صـا   -6
تواند نشان دهنـده ايـن باشـد كـه متـرجمين و      متوسط كل و انتشارات نورعلم است و مي

مؤلفين انتشارات فوق برخوردار از اطالعات نظري و كاربردي بالنسبه بيشتر يا ضوابط نشر 
  .نموده استكتاب آن انتشارات بيشتر آن را اقتضاء مي

ي آثار انتشار يافته به وسيله انتشارات دانشگاه امام صـادق  متوسط امتياز نوآوري محتوا -7
درصد از متوسط امتياز انتشـارات نـورعلم بيشـتر     123درصد از متوسط امتياز كل و  2) ع(

تواند به خاطر رغبت مؤلفين و مترجمين آن انتشارات به پرهيـز از اقتبـاس   است و اين مي
تعـدادي از متـون ترجمـه شـده، انتشـارات      براي مثال الزم به ذكر است . صرف بوده باشد

هاي مكمل بـر مبنـاي فقـه اماميـه     فوق، كه مبتني بر فقه اهل سنت است، داراي پانويس
  .است

) ع(هاي اسالمي در آثار انتشارات دانشگاه امام صـادق  متوسط امتياز و انطباق با ارزش -8
ارات نورعلم بيشتر است و درصد از متوسط امتياز انتش 76درصد از متوسط كل امتياز،  146
تواند نشان دهندة توجه و تسلط بيشـتر مـؤلفين و متـرجمين آن انتشـارات نسـبت بـه       مي

  .هاي ديني در متون اقتصادي باشدرعايت ارزش
با توجه به بندهاي ذكر شده روي هم رفته متوسط امتياز محتوايي متون اقتصادي منتشـر  

درصد از متوسـط كـل    33، 1374-90طي دورة  در) ع(شده به وسيله دانشگاه امام صادق 
درصد از متوسـط امتيـاز محتـوايي متـون      76امتياز محتوايي متون فوق در سطح كشور و 

با توجه بـه فاصـله زيـادتر آن در    . فوق انتشار يافته به وسيله انتشارات نورعلم بيشتر است
تـوان ايـن   مي، مـي هاي اسالالخصوص انطباق با ارزشهاي جامعيت محتوايي و عليجنبه

  .اي داراي رويكردي معناگرايانه تلقي كردانتشارات را به طور مقايسه
اي آثار را بر مبناي ضوابط ديگري هم چون توان كار ارزيابي مقايسهالزم به ذكر است مي

  .موضوع و فردي يا جمعي بودن مؤلفين و مترجمين تكرار كرد
  



  
  

  
  

  
  

  عمومي ماليه با آشنايي
  
  

  دكتر لطفعلي بخشي :نويسنده
  اقتصاد :ناشر

  اول: نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
  ـ روان و جذاب بودن متن1
  ـ رعايت خوب قواعد ويرايش2
 آرايي و طرح روي جلدنگاري و صفحهحروفـ كيفيت خوب اثر از لحاظ 3

  
  : محتوايي

  ـ كاربرد خوب اصطالحات تخصصي1
  ـ استفاده خوب از آمار و نمودار2
  كندـ محتواي اثر با سرفصل درس ماليه عمومي مطابقت مي3
  ـ دقت در ارجاعات4
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o نقاط ضعف: 

  : شكلي
  .باشداثر فاقد خالصه فصول و مقدمه هر فصل مي

  : محتوايي
هاي روزانه است كه مناسب ـ برخي از ارجاعات به روزنامه2ـ منابع اثر ضعيف است 1

هاي پروفسور و دكتر به كار رفته است كه ـ در برخي از اسامي عنوان3كتاب علمي نيست 
هاي غير اقتصادي توصيه اثر بيشتر براي رشتهمطالعه ـ 4مناسب متن علمي نيست 

  .شود مي
  
 هاپيشنهاد : 

  .شودـ ارجاعات متن با استفاده از منابع اصلي تقويت 1
  .ـ عناوين جداول متن به شيوه متعارف آورده شود2
  .ـ اسامي به شيوة متعارف آورده شود3
 .ـ منابع اثر تقويت شود4
  
  



 
  
  
  

  
  

  اقتصاد در آماري استنتاج و احتمال آمار،
  

  دكتر علي سوري :نويسنده
  نور علم :ناشر

  دوم: نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
جامعيـت صـوري و    ،كيفيت شكلي، رواني و رسائي در رعايـت قواعـد ويـرايش و نگـارش    
  .تناسب حجم اثر يا تعداد واحدهاي درس آمار خوب ارزيابي شده است

  
  : محتوايي

انطباق محتوي با فهرست وعنوان كتاب و تناسب موضوعي كتاب با اهداف  ،نظم منطقي
  .درس خوب ارزيابي شده است

  
o نقاط ضعف: 

  : شكلي
__  
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  : محتوايي
امانت در استنادات و ارجاعات جزء نقاط ضعف عدم كفايت منابع و عدم رعايت كامل 

  .كتاب عنوان شده است
 هاپيشنهاد : 

  هاي خود همبسته به كتابهاي زماني و داده ـ افزودن فصل سري1
  ـ كتاب به جاي ترجمه با اضافاتي به كتاب تأليفي تبديل شود2
  هاهاي واقعي در مثالها و تمرينـ استفاده از داده3
  جنبه و رويكرد كاربرديـ تنظيم كتاب با 4
 هاـ تنظيم فهرست منابع و افزودن فهرست لغات و كليد واژه5
  
  
  



  
  
  
  

  
  

  اسالمي اقتصاد در بودجه كسري با ههمواج ابزارهاي
  

  منذر قحف  :نويسنده
  محمد نعمتي و ديگران :مترجمين

  )ع(دانشگاه امام صادق  :ناشر
  اول: نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
كتاب از لحاظ شكلي، جامعيت صوري، رواني و رسائي و رعايت قواعد ويـرايش و نگـارش   

  .عالي است
  

  : محتوايي
انطباق محتوا با فهرست، نظم منطقي و اعتبار منـابع و رعايـت امانـت و دقـت در اسـتناد،      

رواني ترجمه و رويكرد نسبت بـه  طرح سوال جديد، دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي، 
  .ارزشهاي انقالب اسالمي عالي است

  
o نقاط ضعف: 

  : شكلي
__  
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  : محتوايي
__  
 هاپيشنهاد : 

  ي در درس اقتصاد اسالميلـ تأكيد بر استفاده از اين اثر به عنوان منبع تكمي1
 هاي بعد ـ رفع اشكاالت محدود ويرايش و نگارش در چاپ2
  
  



  
  
  
  

  
  

  خاورميانه در آن تشكيل امكان و ايمنطقه پولي اتحاديه
  

  منجمي دكتر مهدي سيامك :نويسنده
  پژوهشكده پولي و بانكي :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1385 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
  .كتاب مناسب است مبه حجصحافي نيز با توجه . آرايي خوب استصفحه ونگاري حروف

 .قواعد ويرايش ونگارش به خوبي رعايت شده و غلط امالئي در كتاب وجود ندارد

  
  : محتوايي

  .استفاده از منابع انگليسي خوب استو كاربرد خوب اصطالحات تخصصي 
  
o نقاط ضعف: 

  : شكلي
  .طرح روي جلد ارتباط زيادي با موضوع كتاب ندارد و مناسب نيست

  
  : محتوايي

ــ عنـوان   2 احتياج به توضيح بيشتري دارد) B-Q(ارد كواه نچصل سوم روش بالـ در ف1
اي در كشورهاي حـوزه حاشـيه   امكان اتحاديه پولي منطقه«تر باشد كه كتاب شايد مناسب



  نامه اقتصادنقد   48

ــ در  4قـديمي اسـت    29جداول مثل جـدول ص  و  هااز آماررخي ـ ب3 باشد» فارسخليج
اي گونـه اشـاره   كه هيچ اقتصادي بحث شده در صورتيكتاب امكان ايجاد اتحاديه از لحاظ 

در پايـان كتـاب    ـ  5. نشده اسـت  هاطور به همگرائي سياسي بين كشور به قوانين و همين
شـايد  . مقاله ترجمه شده و به كتاب ضميمه شده است كه زياد مناسبتي نداشته است چهار

كتـاب مناسـب    ــ  6. اضافه كردن اين مقـاالت بخـاطر جبـران حجـم كـم كتـاب باشـد       
  .باشددانشجويان كارشناسي ارشد براي پايان نامه مي

  
 هاپيشنهاد : 

  .ـ طرح روي جلد ارتقاء يابد1هاي بعدي     در چاپ    
 . ـ تمام موارد محتوايي مورد توجه قرار گيرد2     

  
  
  



  
  
  
  

  
  

  پروتستاني اخالق
  

  ماكس وبر  :نويسنده
  عبدالكريم رشيديان :مترجم
  انتشارات علمي فرهنگي :ناشر

  چهارم: نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
 .نقطه ضعف شكلي خاصي ندارد. چاپ چهارم است

  
  : محتوايي

شناسـي و  هـاي علـوم انسـاني و جامعـه    از آثـار تاثيرگـذار دررشـته   . اي استاثر بين رشته
  .نظم منطقي مطالب كتاب حائز اهميت است .اجتماعي است

داري تـا چـه انـدازه تحـت تـاثير مبـاني مـذهبي        اين كتاب در تبيين اينكه نظـام سـرمايه  
  .كرده استعمل خوب  ه استپروتستاني بود

  
o نقاط ضعف: 

  : شكلي
  .كمك درسي قابل استفاده است عنوان ، اما بهاثر درسي نيست
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  : محتوايي
__  

  
 هاپيشنهاد : 

كه چون گروه ديگري به اين كار پرداختـه اسـت    صورت اساسي ضرورت دارد هكتاب بنقد 
 .كند گروه اقتصاد تا انتشار آن نقد از بحث بيشتر خودداري مي

  
  



  
  
  
  

  
  

   چك كاربرد ءسو و استفاده سو داليل بررسي
  ايران بانكداري نظام در

  
  
  

  حسن زاده، دكتر علي ارشديدكتر علي  :نويسنده
  پژوهشكده پولي و بانكي :ناشر

  1385: نوبت چاپ
  اول :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
قواعد ويرايش و نگارش در اثـر بـه خـوبي رعايـت شـده      . 2. متن اثر روان و رسا است. 1

 .حروف نگاري ، صفحه آرايي و صحافي اثر مناسب است. 3. است

  
  : محتوايي

در اثر از جدول، . 2. در اثر به خوبي معادل سازي و به كار رفته استاصطالحات تخصصي 
نحوه پردازش موضوع در اثر طوري . 3. آمار و مقايسه آنها بطور مناسب استفاده شده است

  .است كه داراي دستاوردهاي كاربردي مي باشد
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o نقاط ضعف: 

  : شكلي
  .ساختار شفاهي استهايي از متن داراي  بخش. 2. طرح روي جلد گويا نيست. 1
  

  : محتوايي
داليل سوء استفاده از چك بيشتر تحت تأثير ذهنيت نويسندگان محترم تبيـين شـده و   . 1

سابقه چـك در اقتصـاد ايـران توضـيح داده     . 2. براي اين هدف كار ميداني ديده نمي شود
كنـار   در. 4. اثر فاقد يك زيربناي نظري راجع به سو استفاده از چك اسـت . 3. نشده است

برخـي از  . 5. بهتر است برآوردي از ارزش آنها هم داده شود ،شده رهاي صادآن تعداد چك
، ليل اثر بر مبناي اقتصاد خـرد اسـت  تح. 6. مفاهيم در اثر چند بار تكرار ناموجه شده است

محـيط اقتصـاد كـالن مـورد      ء استفاده از چك الزم اسـت ابي سوي در حالي كه براي علت
اطالعات پرسشنامه توضيح داده شده به صورت توصيفي مورد تحليـل  . 7. تحليل قرارگيرد

قرارگرفته است، در حالي كه بايستي براساس روش نمونه گيـري و آمـار اسـتنباطي عمـل     
  . آمارهاي مورد استفاده دراثر جامع نيست. 8. نمود

  
  
 هاپيشنهاد : 

متن كتاب فاقد يك نظريه محوري است و آوردن آن براي تحليل و تبيين داليل سـوء  . 1
  . استفاده از چك الزم است

اين كتاب نتيجه يك كار تحقيقي است كه در پژوهشكده پولي و بانكي به انجام رسـيده و  
  .بعداً بصورت كتاب درآمده است

  .درسنامه مناسبت نداردكتاب فوق مطابق هيچ سرفصلي تنظيم نشده است و براي 
باشد كه فقـط بـه   كتاب صرفاً تحقيقي پيرامون مسئله خاص سوء كاربرد چك در ايران مي

هاي اقتصاد و علوم بانكي مورد اسـتفاده  تواند براي دانشجويان رشتهعنوان مطالعه آزاد مي
  .شوداثر به عنوان يك متن درسي توصيه نمي. قرار گيرد

حداكثر آمارهاي مورد استفاده در كتـاب  . باشدمي 1385نتشار كتاب با توجه به اينكه سال ا
ارجاعات داده شده در داخـل كتـاب هـم ضـعيف     . باشد كه روزآمد نيستمي 1380تا سال 



  53   ... چك كاربرد سوء و استفاده سو داليل بررسي

 
 

در عين حال مقايسه كاربرد چك در ايران بـا كشـورهاي در حـال توسـعه موضـوع      . است
  .خوبي است كه در كتاب مورد مالحظه قرار گرفته است

مـي ) 100از ( 60و محتوايي ) 100از ( 70متياز داده شده به كتاب از لحاظ بررسي شكلي ا
 . باشد





  
  
  
  

  
  
  نهادي اقتصاد

  
  

  دكتر محمود متوسلي و همكاران :نويسنده
  )ع(دانشگاه امام صادق  :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
كيفيت اثـر  . رعايت شده است در آن ترجمه روان و رسا است و قواعد ويرايش و نگارش

  .خصوص صحافي مناسب است هاز لحاظ حروف نگاري، صفحه آرايي و ب
  

  : محتوايي
  . كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي خوب است

  .معادل سازي اصطالحات تخصصي خوب است كيفيت
  .انطباق محتوا و عنوان بر قرار است
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o نقاط ضعف: 

  : شكلي
در ص  189و  187 ،186 صمفاهيم اقتصـاد نهـادي صـ    .اي وجود داردهاي عمدهنارسائي

ت كه كتاب ترجمه است و سا اصوالً داور محترم معتقد .)پاراگراف دوم(نيز آمده است  337
  .در ويرايش داردنارسائي 

  
  : محتوايي

مـابقي آن   ،جز فصل اول آن كه توسط مؤلف و همكاران تـأليف شـده اسـت    هاين كتاب ب
  .نوشته شده است» تاليف«اي از مقاالت متفاوت اما در روي جلد ترجمه است يعني ترجمه

  
 هاپيشنهاد: 

بهتـر اسـت در   چون غير از فصل اول، ساير مطالب به صورت ترجمه از مقاالت است، لـذا  
 .هاي بعدي در پشت جلد به تاليف و ترجمه بودن اشاره شودچاپ

  



  
  
  
  

  
  
  سالمت اقتصاد

  
  

  كرمانيدكتر مجيد صباغ :نويسنده
  سمت :ناشر

  ــــ  : نوبت چاپ
  1385 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
  ـ روان و رسا بودن مطلب1
 قواعد ويرايش ونگارشـ رعايت 2

  
  : محتوايي

  ـ كاربرد اصطالحات تخصصي خوب1
  ـ جامعيت محتوا2
  ـ نوآوري در موضوع اقتصاد سالمت3
  ادات و ارجاعاتتنـ دقت در اس4
  
o نقاط ضعف: 

  : شكلي
__  
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  : محتوايي
  .ت در ايران نياز به روزآمدي بيشتري داردهاي مربوط به اقتصاد سالمـ داده1
بيشـتر توضـيح داده    DALYو  QALYـ در فصل هشتم كتاب مطالب مربـوط بـه   2

  .شود
  .منبع ندارد خدمات درماني، پوششكتاب در مورد ميزان  4ـ در ص 3
  
 هاپيشنهاد : 

گـزاري بـا توجـه بـه     بنـدي و سياسـت  پيشنهاد شده است كه يك فصل نهايي براي جمع
 .مسائل ايران به كتاب اضافه گردد

 
  



  
  
  
  

  
  

  استريت وال اسرار
  
  

  جين جي مارشال :نويسنده
  محمدرضا آبادي كريميو  محمدعلي ذوالفقاريان :مترجمين

  دوران :ناشر
  اول: نوبت چاپ
  1377 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
صـحافي و   ترجمه نسبتاً روان، قواعد نگارش و ويرايش نسـبتاً خـوب و حـروف نگـاري و    

  .است طراحي روي جلد مناسب
  

  : محتوايي
  .نسبتاً خوب است در اثر انجام شده اصطالحات تخصصي سازي معادل

  
o نقاط ضعف: 

  : شكلي
  .برخي موارد نگارش رعايت نشده است
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  : محتوايي
  .تناسبي با هيچ يك از دروس دانشگاهي ندارد و بيشتر براي عموم مناسب استاثر 
  
 هاپيشنهاد : 

رسـد  به نظـر مـي   .كتاب نه درسي و نه كمك درسي است و مناسب مطالعه عمومي است
 . تجديد چاپ هم نخواهد شد

  



  
  
  
  

  
  

  الملليبين مالي تأمين اساسي اصول
  
  

  دكتر محمود فتوحي جزداني :نويسنده
  )ع(دانشگاه امام صادق  :ناشر

  اول: نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
 .كتاب از لحاظ نگارش روان و رسا است -1

 .قواعد ويرايش و نگارش به خوبي در اثر رعايت شده است -2

 .حروف نگاري، صفحه آرايي و صحافي در اثر خوب است -3

  
  : محتوايي

 .محتواي اثر با عنوان آن منطبق است -1

ماليه بين الملل و بازارها و نهادهاي كتاب يك متن مناسب كمك درسي براي دروس  -2
  .مالي است

  
o نقاط ضعف: 

  : شكلي
  .ساختار كتاب در نگارش تا حدودي شفاهي است -1
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  : محتوايي
 .تخصصي به خوبي ترجمه يا به كار گرفته نشده است يهابعضي واژه -1

 .در پيش گفتار مشكالتي طرح شده كه با موضوع اثر تناسب ندارد -2

 .جمع بندي و فهرست منابع استاثر فاقد  -3

 .آمار ارائه شده در اثر قديمي است -4

 .اثر فاقد نوآوري خاصي است -5

هـايي ترجمـه و چـه    در اثر هيچ نوعي منبع دهي وجود ندارد و معلوم نيست چه بخش -6
  .هايي تأليف استبخش

  
 هاپيشنهاد : 

 .بپردازد نيز كتاب به نظام تأمين مالي اسالمي -1

 .تأليف شده متمايز شوند يهاو بخش هترجمه شد يهااثر بخشدر  -2

 .منابع و مĤخذ به كار رفته در اثر ذكر شوند -3

 . جمع بندي و فهرست منابع آورده شود -4

 .اثر در برگيرنده مباحثي در تأمين مالي مناسب براي كشور شود -5

 .اثر به ويراستاري نيازمند است -6
  
  



  
  
  
  

  
  

  كشاورزي اقتصاد اصول
  
  

  دكتر مجيد كوپايي :نويسنده
  دانشگاه تهران :ناشر

  سيزدهم: نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
  . اثر از جامعيت صوري و شكلي بسيار خوب برخوردار است

 . رواني و رسايي نگارش عالي است

  
  : محتوايي

ازنظر موضوع و محتوا با اهداف درس و انطباق محتوا باعناوين و فهرست بسيار خـوب  اثر 
رعايت بي طرفي كامل شـده   ،در تحليل. از ابزارعلمي بسيار خوب استفاده شده است. است
ظر ويرايش و نگارش ازن. در كاربرد اصالحات تخصصي بسيار خوب عمل شده است. است

  . بسيار خوب استآن اجتماعي و فرهنگي  ـ و رويكرد سياسي بسيار خوب است
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o نقاط ضعف: 

  : شكلي
طـرح روي جلـد مناسـب    . ها تناسـب الزم را نـدارد   ازنظر حجم با تعداد واحدها و سرفصل

  .نيست
  

  : محتوايي
عـدم روزآمـدي اطالعـات بسـيار     . مشـهود اسـت   كـامالً  ،عدم كفايت منابع مورد استفاده

  .محسوس است
  
 هاپيشنهاد : 

 هاي بعدي براي رعايت تناسب اثر با تعداد واحدها،  حجم كتاب در چاپكاهش 

 هاي بعدي؛ اب در چاپتـ تفسير طرح روي جلد ك

نظـر   تـر اسـت و از   ـ اثر مورد بررسي در مقايسه با آثار مشابه ديگر براي تـدريس مناسـب  
يفيـت  شـود منـابع اثـر روزآمـد شـود و ك      هاي بعد پيشنهاد مـي  در چاپ. استبهتر كيفيت 

 .نمودارها و تصاوير ارتقاء يابد
  
  



  
  
  
  

  
  

  اقتصاد علم مباني و اصول
  

  نادر مهرگان ـ حميد پاداش :نويسنده
  نورعلم :ناشر

  اول: نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
  .نقطه مثبتي ندارد

  
  : محتوايي

  .نقطه مثبتي ندارد
  
o نقاط ضعف: 

  : شكلي
در برخي موارد قواعد نگارش مشكل دارد به عنوان نمونـه در پـاراگراف اول    .١

  .در دو سطر سه بار حرف كه تكرار شده است 17صفحه 
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به صورت تكراري از واژه تكنيـك اسـتفاده    111در برخي موارد مانند صفحه  .٢
سه ناحيه توليد بـراي   109شده كه بهتر است از فن استفاده شود و در صفحه 

 .داكثر كارآئي خوب توضيح داده نشده استح

ها و ساير مباحث خرد و  اگر به تعاريف كشش. انددقتي آورده شدهمنابع با بي .٣
شـد و بـه جـاي آوردن پـول و بانكـداري و توسـعه،       كالن دقت بيشتري مـي 

 .شد، مفيدتر بودمختصراً بحث مصرف كننده و توليد كننده و تعادل مطرح مي

  . اند كه زياد مرسوم نيستنظران را نيز آورده عكس صاحبدر اقتصاد توسعه  .۴
  

  : محتوايي
  ــــ

  
 هاپيشنهاد : 

طور كه در قبل اشاره شد، جنبة برجسته شكلي  و همان .اصالحات كلي الزم دارد
  .و محتوايي در اثر مشاهده نشد

  
  



  
  
  
  

  
  

  بانكي تحول طرح
  

  عباس موسويان دكتر سيد :نويسنده
  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي :ناشر

  اول : نوبت چاپ
  1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
  ــــ

  
  : محتوايي
ارشـد در   عنوان يك متن كمك درسي براي دورة كارشناسـي  كتاب متن خوبي به .١

 .درس بانكداري اسالمي است

  .باشد كتاب مياي از نظرات و فتاوي نوآوري اين  لحاظ كردن مجموعه .٢
  
o نقاط ضعف: 

  : شكلي
  69و  60مانند صفحات . نگاري اشكاالت جزئي دارد از لحاظ حروف .١

اسامي جهت تقدير و تشكر آورده شده كـه برخـي بـا نـام كوچـك و       52در ص  .٢
  .سازي شود برخي بدون نام كوچك است كه بايستي يكسان
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  : محتوايي
 .كار رفته است ه چه معنايي بهدر كتاب اصطالح مؤسسات اعتباري معلوم نيست ب .١

كـار   به معناي اصالح است نه به معني تحول كه در كتاب بـه  Reformعنوان  .٢
 .رفته است

رويكرد كتاب روش توصيفي ـ تحليلي است و روش كمي در كتاب بـراي تبيـين     .٣
 . كار نرفته است مسئله به

 .هاي آماري ندارد كتاب داده .۴

المي يا بانكداري مركـزي در بانكـداري   كتاب بهتر بود موضوع بانك مركزي اس .۵
 .داد اسالمي را مورد توجه قرار مي

هاي قانوني اشكال شرعي ندارد كه مستند  آورده شده كه سپرده 73در كتاب ص  .۶
  . آن آورده نشده است

  
 هاپيشنهاد : 

 .مند بودن يا اقتضايي بودن سياست پولي پرداخته شود به موضوع قاعده .١

 .مربوط به آن توجه شودبه خلق پول و مديريت  .٢

 .به رابطة دولت و بانك مركزي پرداخته شود .٣

 .به ماهيت پول در اقتصاد اسالمي پرداخته شود .۴

به صورت جامع به تعامل بين بانكداري اسالمي با نظام بانكداري سنّتي پرداختـه   .۵
 .شود

 .به موضوع انطباق قانون با فقه اهل سنّت توجه شود .۶

  . به واقعي شدن عقود مشاركتي توجه شود .٧
  



  
  
  
  

  
  

  فرهنگ  و اقتصاد
  
  

  يتراسپ ديويد :نويسنده
  كاظم فرهادي :مترجم
  ــــ  :ناشر

  ــــ : نوبت چاپ
  ــــ  :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
آرايـي بسـيار عـالي و صـحافي مطلـوب اسـت و قواعـد         نگاري بسيار خوب، صفحه حروف

نظم و همـاهنگي بسـيار خـوب انجـام شـده      . عمومي ويرايش و نگارش رعايت شده است
  .دارد مفيديهر فصل مقدمه . است

  
  : محتوايي

اي  هر فصـل مقدمـه  . گفتار مؤلف و طرح مقدماتي بحث و موضوع بسيار جذاب است پيش
چون كتاب درسي نيست فاقد تمـرين و آزمـون و غيـره    . گيري جداگانه يد دارد و نتيجهمف

عنـوان يـك كتـاب كمـك      كتاب به. سازي لغات بسيار خوب است برگردان و معادل. است
در اثـر  . درسي و فرعي براي دروس اقتصاد بخش عمومي و اقتصاد توسعه مناسـب اسـت  

بلكـه   ،كتاب اقتصاد فرهنگ نيست .تبيين شود تا ارتباط اقتصاد با فرهنگسعي شده است 
  .شناسي خوب فصل پاياني نوعي نوآوري دارد با كتاب .اقتصاد و فرهنگ است
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o نقاط ضعف: 

  : شكلي
» رقيـب  انحرافـي «. باشـد » اشـتراك «بهتـر اسـت   » مكمليـت «جـاي   ، به2سطر  36ص 

  .)سطر پاياني 19ص . (مناسب است» هاي رقيب گزينه«نادرست است و 
  

  : محتوايي
ترجمـه  . نامتعـارف اسـت  » خـواري  نهيبهر«بسيار جا افتاده است و » جويي رانت«اصطالح 

IRR  روش نـرخ درونـي   «باشد، نـه  » نرخ بازده داخلي«يا » نرخ بازده دروني«بهتر است
  . »بازده

  
 هاپيشنهاد : 

سـال  در  يهاي اعالم شـده در مقدمـه توسـط ديويـد تراسـپ      نظر يكي از داوران نوآوري به
ميالدي نباشد و نگارش مباحث فرهنگ و اقتصاد  2012شايد قابل قبول براي سال  2001

هـاي   اي مكمل اين كتاب به بازار وارد شود تا ديدگاه رقيـب را بـه چـالش    گونه اسالمي به
را فرهنگـي   ييگرا جمعرا اقتصادي و  فردگراييگرچه نويسنده . نظري جديد فراخواني كند

گرايانـه   اند و امر اقتصادي را امري فردگرايانه و امر فرهنگي را در مجموع جمـع  پاسخ داده
شـود در چـاپ بعـدي بـه ايـن       در هر حال پيشنهاد مـي . داند، كه خود قابل تأمل است مي

  . موضوع پرداخته شود
  
  
  



  
  
  
  

  
  

   تورم ـ بهره پول،
  
  

  دكتر احمد شعباني :نويسنده
  )ع(دانشگاه امام صادق :ناشر

  اول: نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
. آرايي، صحافي و طرح روي جلد كتاب مناسـب ارزيـابي شـده اسـت     نگاري، صفحه حروف
هاي عربي كـه در مـواردي قابـل فهـم عمـوم دانشـجويان و        از واژه كتاب پر استادبيات 

  . اساتيد رشته اقتصاد نيست
  

  : محتوايي
. كتاب عموماً از اصطالحات فقهي استفاده نموده كه لزومـي هـم نداشـته اسـت     .١

مباحث مربوط به پول و رابطة تورم و ربا و بحـث كـاهش ارزش پـول، نـوآوري     
 . شود كتاب محسوب مي

 . م از منابع دست اول استفاده نموده استمحقق محتر .٢

 . طرفي علمي در تحليل خيلي خوب ارزيابي شده است رعايت امانت و بي .٣

 . از نظر محتوايي و موضوع مورد بحث، جامع است .۴

 . بندي نهايي مفصل و خوبي دارد طرح بحث مقدماتي خوبي دارد و جمع .۵
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  .اصطالحات تخصصي صحيح بكار برده شده است .۶
  
o  ضعفنقاط: 

  : شكلي
 .بندي در برخي از فصول هست و در برخي نيست جمع .١

  .شناسي و نمايه ندارد كتاب .٢
  

  : محتوايي
اند كه صحيح آن آفت  را به قحطي ترجمه كرده» سنه«ها روايت  سازي در معادل .١

 . است

ترجمه شده است كـه صـحيح    متعدديصورت  به» ظهر فيهم الرّبا« 152در ص  .٢
 . باشد نمي

هـاي   و جـدول  SDRكننـده پـول    هاي تعيين مربوط به جدول 94آمارهاي ص  .٣
  . قديمي است 140و  139، 138، 96صفحات 

  
 هاپيشنهاد : 

كار رفته عربي تـا حـد ممكـن بـه فارسـي       پيشنهاد شده است كه اصطالحات به .١
 . برگردانده شود

 .آمارهاي قديمي به روز گردد .٢

فرم مربوطه كه  م درحترر مداوهاي  پيشنهاد كلّي اين است كه پيشنهادات داوري .٣
  . خيلي هم زياد است در صورت تجديد چاپ لحاظ گردد

  
  



  
  
  
  

  
  

  اقتصادي رشد فراسوي
  

  تاتيانا سوبوتينا،  :نويسنده
  دار معدن -سركار آرني :مترجم
  نشر ني :ناشر

  اول :نوبت چاپ
   1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت: 

  : شكلي
  .گويا و روان است و قواعد ويرايش و نگارش در آن رعايت شده استترجمه 
  .نگاري و صحافي خوب ولي طرح روي جلد مناسب نيست حروف

  
  : محتوايي
كتاب يك كتاب كمك درسي است و در عين حال براي عموم مردم هـم خـوب    .١

 .است

 .هاي توضيح داده شده در كتاب براي فهم مطلب مناسب و خوب است جدول .٢

 .دي اطالعات خوب استروزآم .٣

 .نويسنده اصلي از منابع زيادي براي تدوين كتاب استفاده كرده است .۴
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o نقاط ضعف: 

  : شكلي
 ــــ

  
  : محتوايي
 158در ص  state Captureبرخي از اصطالحات مانند احسـاس فسـاد و يـا     .١

 .الزم بود كه در زيرنويس مفاهيم آن توضيح داده شود

كشورهاي مختلف آورده شده است، مناسب اسـت  در جاهايي كه در جداول، آمار  .٢
  .آمار مربوط به ايران هم در زيرنويس آورده شود

 . مراحل توسعه اقتصادي بدون ذكر مأخذ اشاره شده است 93در ص  .٣

راجع به توسعة پايدار بحث شده بدون اينكه راجع به پايداري توسعه و  95در ص  .۴
  .كارايي و هزينة آن اشاره شده باشد

  
 هاپيشنهاد : 

برخي از اصطالحاتي كه در متن استفاده شده ولي براي خواننده آشـنا نيسـت در    .١
 .پانويس توضيح داده شود

در هنگام ارائه آمارهاي كشورهاي مختلف آمار مربوط به اقتصاد ايران هـم آورده   .٢
  . شود

  



  
  
  
  

  
  

 گذاري قيمت ونحوه سهام – بورس

  
  علي اماني و غالمحسين دواني :نويسنده

  انتشارات كيومرث :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 روان و رسا بودن كتاب - ١

 حروف نگاري و صفحه آرايي خوب - ٢

  
  : محتوايي
 اصطالحات تخصصي معادل سازي خوب - ١

 تفهيم مطلب ياستفاده از تمرين و جدول برا - ٢

  هاروزآمد بودن داده - ٣
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .گذاري خوب رعايت نشده است و عالمتقواعد ويرايش و نگارش 
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بين كلمات بعضـاً فاصـله   . براي كلمات فارسي از كلمات غير فارسي استفاده شده است
  .الزم رعايت نشده است

  
  : محتوايي
بـورس اسـت كـه بـي     قـوانين  صفحه مربوط به  500صفحه كتاب حدود  880از  - ١

صـفحه كتـاب    180است و لزومي نداشته است و  كرده زياد جهت حجم كتاب را
لذا كتاب جامعيـت   ،كتاب با عنوان مطابقت دارد ٪20هم تمرين و آزمون است و 

 .الزم را ندارد

 .جز  جداول فاقد منبع دهي و ارجاعات است هكتاب ب - ٢

  
 پيشنهادها : 

 .مستند شود و استنادات الزم آورده شود همطالب كتاب به منبع اصلي مربوط - ١

 .فهرست منابع و نمايه براي كتاب تنظيم شود - ٢

 جم و هدف دار تنظيم شودسمطالب كتاب براساس يك طرح درسي من - ٣

 .ويراستاري براي كتاب انجام شود - ۴

 .قوانين و مقررات آورده شده در كتاب دسته بندي و تنظيم شود - ۵

  



  
  
  
  

  
  

 اقتصاد علم پنهان گناهان

  
  

  دئيرور مك كالسكي :نويسنده
  ابوالقاسم مهدوي :مترجم
  نشر ني :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1385 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

خوبي انجـام شـده    ترجمه به. متن بسيار روان و رسا ترجمه شده است، معهذا نواقصي دارد
نگاري خوب و  صحافي خوب، طرح روي جلد متوسط و حروف. است، معهذا اشكاالتي دارد

  . روان است
  

  : محتوايي
گيري علمي و فلسفي و اخالقي و اجتمـاعي نويسـنده معتقـد اسـت كـه اقتصـاد        در جهت
تـا حـدودي   . كننـد نـو بـه پـا    ست و آيندگان بايد علم اقتصـاد را از  يبل اعتماد نمتعارف قا

اي دارد كه مشخص نيست ايـن از محاسـن و نقـاط قـوت يـا       رشته گرايش به اخالق بين
  . شود ضعف تلقي مي
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اصوالً كتاب در راسـتاي اقتصـاد غيـر اثبـاتي و توجـه بـه اخالقيـات اسـت كـه بـا درس           
  . خواني دارد صاد اسالمي همموضوعات انتخابي در اقت

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

مشرب، نوع نمود يا كورمـال كورمـال مناسـب     حكميهايي نامأنوس مثل  كار بردن واژه به
كـار   و بـه  يتمـام عدم رعايت قواعد اسم نكره، عدم توجه به تفاوت كلمات تمام و . نيست

  . بردن گرچه به جاي اگر چه، زياد مناسب نيست
  

  : محتوايي
شناسـي علـم اقتصـاد يـا      و صرفاً در حد يك مبحـث در روش  نيستطور كلي جامع  اثر به

پـردازد،   اقتصـاد اثبـاتي مـي   جهت كه بـه نقـد    از اين. موضوعاتي در اقتصاد اسالمي است
  . نسبت به آثار ديگر مؤلف نوآوري ندارد
نـده بايـد هـم    يآ هـاي  نسل: گويد در جايي مي. شود تناقص در گفتار نويسنده زياد ديده مي

مـن اصـرار دارم كـه اقتصـاددانان     : گويد چيز را از نو شروع كنند، ولي در جاي ديگري مي
  .هاي مهمي در نظام اقتصادي دارند حتي مكتب شيكاگو و ساموئلسني گفتني

  
 پيشنهادها :  

چون در اغلب موارد ارجاعات دقيق و كامل نيسـت، يـا اصـالً ارجـاع داده نشـده       .١
 .است اين كاستي توسط مترجم محترم برطرف شوداست، شايسته 

برخي از اشكاالت ويرايشي و نگارشي در متن وجود دارد كه در صـورت تجديـد    .٢
 . چاپ برطرف كردن آن مطلوب است

ويـژه آثـار مـك     شناسي علم اقتصاد مفيد است به كتاب درخصوص مباحث روش .٣
هـا در   جنبـه  اسـت، لـذا ايـن    شـده كالسكي خيلي اندك به زبان فارسي ترجمه 

 .هاي بعد حفظ شود چاپ

مؤلف در كتاب خطابه علم اقتصاد و كتاب دانش هاي قبلي  بحث اين كتاب ادامه .۴
 . و اقناع اقتصاد است

  



  
  
  
  
  

  
 ايران اقتصاد به نگاهي

  
  

  سيد احمد مير مطهري :نويسنده
  نشر نيك نگار :ناشر

  اول :نوبت چاپ
   1389 :نشرسال 

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

بندي و صحافي آن خوب اسـت،   اثر از نظر شكلي مناسب است، روان و رسا بوده و صفحه
از نظر قواعـد  . اي است و براي خواننده غيرمتخصص خوب است اما سبك نگارش، روزنامه

  . مشكل خاصي ندارد
  

  : محتوايي
  اي چون موارد اقتصـادي روز كشـور را روزنامـه   . ميزان روز آمد بودن اطالعات خوب است

  . است  عنوان نموده
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .دارد 8، سطر 5غلط تايپي در ص . نگاري كمي ضعيف است حروف
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  : محتوايي
ي ست، از ابزارهاياثر چون متن درسي ن. در اثر از اصطالحات تخصصي استفاده نشده است

هاي روزنامه اسـت و فاقـد انسـجام و     تمام فصول در حد نوشته. علمي استفاده نشده است
باشد و محتـواي آن   عنوان اثر نگاهي به اقتصاد ايران است، اما مبهم مي. بندي است فصل
نـوآوري نـدارد و ارائـه اجمـالي     . هايي اسـت دربـاره موضـوعات اقتصـاد روز كشـور      اشاره
  .بندي است اثر فاقد فصل. استاي  هاي روزنامه حل راه
  
 پيشنهادها :  

رو اين اثر فاقد  از اين. هاي اقتصادي روزمره فرق دارد اقتصاد ايران با نقد و بررسي سياست
. تواند يك اثر درسي به معنـاي دقيـق باشـد    اي علمي است و لذا نمي تحليل دقيق و ريشه

نويسنده تالش اوليه براي ارائه راهكارهايي دارد كه براي برون رفت از مشـكالت كنـوني   
البتـه داوري در مـورد فرازهـا و    . طوري كه در مسير توسـعه پايـدار باشـد    بهكند  عنوان مي

نظـران اقتصـادي،    حل مسـائل از نظـر صـاحب    فرودها و اظهارنظر و ارائه پيشنهادات و راه
 . تواند متفاوت باشد سياسي و اجتماعي مي

  
  



  
  
  
  

  
  

 شدن جهاني از دفاع

  
  

  جاگديش بهاگواتي :نويسنده
  مسعود كرباسيان :مترجم
  انتشارات علمي ـ فرهنگي :ناشر

  اول :نوبت چاپ
 ــــ  :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 ــــ

  
  : محتوايي

عنوان يك كتاب كمك درسـي بعـد از انجـام اصـالحات پيشـنهادي در دروس اقتصـاد        به
هـا در   سازي كاربرد اصطالحات تخصصي و معادل. الملل مناسب است توسعه و تجارت بين

  . آن خوب است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

مطالـب كتـاب روان نيسـت و بريـده بريـده و      . رسا نيسـت . كتاب فاقد ويرايش ادبي است
  . گفتار دو بار در كتاب تكرار شده است مقدمه مترجم و پيش. باشد منقطع مي

  
  : محتوايي

نقـدهاي جـدي بـه    . نامـه كتـاب اشـتباه اسـت     دو كلمة اقتصاد سـنجي و كـارايي در واژه  
كتاب، جهـاني  . ها نظم منطقي ندارد مطالب فصل. ارد استهاي ارائه شده در كتاب و بحث

  .داند كه نقد اين مطلب در پاورقي الزم است حل توسعه مي شدن را راه
  
 پيشنهادها :  

هـاي كتـاب نقـد نظـرات نويسـنده در مـورد        در پاورقي. كتاب ويراستاري مجدد الزم دارد
 . جهاني شدن الزم است

  
  



  
  
  
  
  

  
 پرورش و آموزش اقتصاد

  
  

  دكتر محمود متوسلي، دكتر محمدرضا آهنچيان :نويسنده
  سمت :ناشر

  چهارم :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

مناسـب   صفحه آرايي و تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي ،از نظر حروف نگاري اثر
  .است

  
  : محتوايي

كـار   به درسـتي بـه   الحات تخصصيطاص وناسب حجم اثر با واحدهاي درسي مربوط م
  .رفته است

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .داردنياز در چاپ بعدي اثر به ويرايش 
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  : محتوايي
مثل كتاب دكتر عمادزاده يا مايكـل   .از برخي منابع فارسي و التين استفاده نشده است

كـه ايـن خـود جـاي     است، قد بحث سرمايه اجتماعي و بهره وري نيروي كار اتودارو ف
 1976، بايـد سـال   1979جاي سـال   ، سال دريافت جايزه نوبل به76در ص . بحث دارد

  .باشد
  
 پيشنهادها :  

كـامالً قابـل    داور اول از نظـر . فرد اسـت  هكتاب حاضر تقريباً در حوزه تخصصي منحصر ب
كه خود در ايـن زمينـه    داور دوماز نظر . اقتصاد و علوم تربيتي قبول براي دوره كارشناسي

مفهوم سرمايه انساني در فصل اول بيايد و مباحث اثر  .منابع بايد جديدتر شود ،كتاب دارند
. دگـرد سرمايه اجتماعي به مباحث اضافه  .شودقويت تآموزش با رشد اقتصادي و اجتماعي 

 .مأخذ آورده شود ،هاي كليدي در پايان فصلبراي واژه

  
  



  
  
  
  

  
  

  پرورش و آموزش اقتصاد

  
  

  علي دهقان، عليرضا رحيمي، داود محمدي :نويسنده
  آييژ :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1385 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .نسبتاً خوب ارزيابي شده است هاي شكلي ويژگياز نظر اثر 
  

  : محتوايي
  .نظر كيفيت محتوايي نسبتاً ضعيف ارزيابي شده استاز اثر 
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

يكنواخت نبودن متن، روان و رسا نبودن بخـش چهـارم، عـدم ويـرايش مناسـب و وجـود       
، ريـزي درسـي   برنامـه  هاي شـوراي عـالي  هاي تايپي، عدم مطابقت كامل با سرفصل غلط

  ه اندك از نموداراستفاد بودن فصول از نظر اختصار و تفصيل ونامنظم 
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  : محتوايي
بودن از نظر مأخذنويسي، عدم استفاده درست از اصـطالحات تخصصـي، عـدم    مستند غير 

سازي صحيح، قـديمي بـودن برخـي از جـداول آمـاري، ضـعف ويرايشـي، تحليـل         معادل
اقتصادي ضعيف، روزآمد نبودن و فقدان نوآوري، قديمي بودن و عدم دقـت در اسـتفاده از   

  .خذĤم
  
 پيشنهادها :  

  حذف فصل پنجم كتاب در صورت تجديد چاپ
 .هاي بعدي مورد توجه قرار گيرند تمام موارد ذكر شده در چاپ

  
  



  
  
  
  

  
  

  پرورش و آموزش اقتصاد
  
  

  دكتر مصطفي عمادزاده :نويسنده
  جهاد دانشگاهي :ناشر

  وشش بيست :نوبت چاپ
   1386 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

ويـرايش و نگـارش در    ار است و در حد قابل قبولي قواعـد ـ اثر از رواني و رسايي برخورد1
  . آن رعايت شده است

  .آرايي، صحافي و طرح جلد مناسب استنگاري، صفحهـ كيفيت اثر از لحاظ حروف2
  حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي مربوط مناسب است ـ3
به فصول قبل افزوده شـده اسـت و فصـول دوم و     11و  9، 8، 7فصول ـ در چاپ جديد 4

  سوم كامالً بازنويسي شده است
  

  : محتوايي
  .سازي اصطالحات تخصصي مناسب استـ كيفيت كاربرد و معادل1
  .ـ ميزان انطباق محتواي اثر با فهرست آن خوب است2
  . هاي اثر در حد متوسط استـ روزآمدي داده3
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  . انسجام و استنادات خوب استـ اثر از نظر 4
ـ اثر به عنوان يك متن درسي منسجم، قابل فهم 6. هاي اجتماعي استـ اثر داراي جنبه5

  و با محتوا است
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .اشكال شكلي خاصي مشاهده نشد
  

  : محتوايي
  ـ آمار جداول روزآمد نيست 1
  . ـ منابع اثر به روز نيستند2
  .آورده شده استدر آخر اثر  بقيه فصول فهرست منابع ،ـ به جز دو فصل آخر3
هاي بسـيار  ـ ديدگاه حاكم بر اثر ديدگاه مرسوم يا نئوكالسيك است كه داراي محدوديت4

  .هاي اقتصادي و اجتماعي دارددر تبيين و تفسير پديده
  
 پيشنهادها :  

  : زمينه زير اقدام مقتضي صورت گيرد 3در  ،هاي مثبت متعدد متن موجودضمن حفظ جنبه
  .ـ آمار جداول روزآمد شود1
  . ـ منابع اثر روزآمد شود2
 .سوم يا نئوكالسيك نباشدمرـ ديدگاه حاكم بر اثر منحصر به ديدگاه 3

  
  



  
  
  
  
  

  
  

 دوم جلد عمومي، بخش اقتصاد

  
  

  رونموسارا كونولي، آليستر  :نويسنده
  مرتضي سامتي :مترجم
  نور علم :ناشر

  اول :نوبت چاپ
   1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

ها در متن، ميزان رعايت قواعد ويـرايش و نگـارش خـوب     گذاري با توجه به انجام عالمت
  .شود ارزيابي مي

  
  : محتوايي

زمينـه تمـرين و   فقـط در  . گيري از ابزارهاي علمي در اثر در تمامي موارد خوب است بهره
در داخـل مـتن توضـيحاتي    . آزمون متوسط است و در داخل متن تمرين ارائه نشده اسـت 

دهد، البتـه   نظر داور اين كتاب بخش عمومي را خوب پوشش مي به. است كه مناسب است
متن اصلي متن ترجمه به دليل عدم رواني و در برخي موارد ترجمه اشتباه و عدم دسترسي 

  .تواند دانشجويان را گيج كند به كتاب اصلي مي
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

   365و  360،  523، 393متن غير روان و نارسا است، اشاره به صص 
  

  : محتوايي
ترجمـه ضـعيف قلمـداد شـده و بـه       . كيفيت ترجمه اصطالحات تخصصي متوسـط اسـت  

  . بسياري از صفحات ايراداتي وارد است
  
 پيشنهادها :  

بندي شده و كامالً روان اسـت، ولـي ترجمـه در بسـياري      كتاب اصلي بسيار خوب و دسته
 . خواني با هم ندارد نارسا و گيج كننده است و ترجمه فصول متفاوت هم. موارد اشتباه دارد

  
  
  



  
  
  
  

  
  

 مديريت و اقتصاد براي رياضيات

  
  ميمحمد حسين پوركاظ :نويسنده

  نشر ني :ناشر
  اول :نوبت چاپ
   1385 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

هاي مديريت مناسـب   براي رشته. باشد اثر از نظر شكلي بسيار عالي است و روان و رسا مي
  .است، ولي براي رشته اقتصاد تا حدودي كاستي دارد

  
  : محتوايي

در دوره كارشناسي اقتصـاد  اقتصاد در مرتبه بعد هاي مديريت و  خوب است و مناسب رشته
مهارت نويسنده در نوشـتن چنـين   . ها در اين زمينه فعاليت دارد نويسنده محترم سال. است

  .كتابهايي تحسين برانگيز است
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

اثـر بـا وجـودي كـه از محتـواي الزم بـراي رشـته اقتصـاد          .ندارداي  برجستهنقطه ضعف 
  .براي رشته مديريت بهتر است برخوردار است، اما غناي محتواي آن
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  : محتوايي

  .ضعف ندارد
  
 پيشنهادها :  

اي جداگانه اعتقـاد   اند و در نامه داور محترم با جمالت خوب و عالي به سؤاالت پاسخ گفته
  .دارند كه درس تئوري بازيها بجاي درس اقتصاد مديريت گنجانده شود

  
  



  
  
  
  
  

  
 اطريشي اقتصاد علم

  
  

  وان يكرن آ :نويسنده
  غالمرضا آزاد :مترجم
  نشر ني :ناشر

  ــــ  :نوبت چاپ
   1385 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

. ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش در اثر خيلي خـوب اسـت  . ترجمه روان و رسا است
  .آرايي و طرح روي جلد خيلي خوب است نگاري، صفحه حروف

  
  : محتوايي

براي درس فلسفة علم اقتصاد . عنوان متن كمك درسي است كتاب مناسب دورة دكتري به
ــت ــادل . مناســب اس ــاربرد اصــطالحات تخصصــي و مع ــازي ك ــي اســت و در  س ــا غن   ه

كـل كتـاب يـك    . كار رفته، در كتاب آورده شده اسـت  تمام اصطالحات به 267-276ص 
. استنادات و ارجاعات عـالي اسـت  . كند نوآوري است و مكتب اقتصاد اطريشي را مطرح مي

  . ها خيلي خوب است يابي ها در رابطه با معادل پاورقي. از لحاظ كيفيت ترجمه عالي است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

صـحيح  » ذاتـي «در سطر آخر كلمـة   16ص : در قسمت ويرايشي دو غلط رايج وجود دارد
  . در پاراگراف دوم كلمة برونگري صحيح است 15در ص . است

  
  : تواييمح
  ــــ

  
 پيشنهادها :  

را در مقابـل اقتصـاد كالسـيكي و تئوكالسـيكي مطـرح       اتريشـي اين كتاب علم اقتصـاد  
باشد، چون برخي از مطالـب كتـاب از لحـاظ فهميـدن      نمايد و مناسب دورة دكتري مي مي

 . باشد مشكل مي

  



  
  
  
  

  
  

  1 جلد ـ اقتصادي تحليل تاريخ

  
  

  ژوزف شومپيتر :نويسنده
  فريدون فاطمي :مترجم
  نشر مركز :ناشر

  اول :نوبت چاپ
   1375 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 ــــ:  شكلي

  
  

  : محتوايي
 . خوبي استفاده شده است از منابع موجود براي تأليف كتاب به .١

طرفـي در تحليـل رعايـت شـده      اين كتاب در دوران جنگ سرد نوشته شده و بي .٢
 .است

  .ريزي هاي شورايعالي برنامه مطابقت خوب با سرفصل .٣
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

، 107، 106صـفحات  : توضيح برخي از مفاهيم به درازا كشيده شـده اسـت مثـل    .١
109  

صـورت جـدا از هـم نوشـته شـود، مثـل        قواعد نگارش و كلماتي كه بايستي بـه  .٢
 ) . 409و  90صفحات (رعايت نشده است .... دهد آموزد، مي مي

 .باشد طراحي روي جلد مناسب نمي .٣

 120شود مثل ص  قلم كلمات گاهي عوض مي .۴

 . صورت افست است كه مناسب نيست چاپ كتاب به .۵

 . صحافي و جنس كاغذ كتاب خوب نيست .۶

   123و  90، 8هاي متن رعايت نشده مثل صفحات  خط جدا كننده زيرنويس .٧
  

  : محتوايي
، نـاورد  28سازي برخي از كلمات مناسب نيست مثل كلمة آهيزش در ص  معادل .١

بـه   invariableو  131بـه معنـي معاملـه گـاه در ص      bursa 109نامه ص 
  289معني ناورداي در ص 

، 33دهي ضعيف است كه در كل اثر نـاچيز اسـت مثـل ص     برخي از موارد ارجاع .٢
   24و زيرنويس  130ص 

  
 پيشنهادها :  

به نظرات داور محترم مناسب است در چاپ بعدي اشـكاالت شـكلي مثـل جـنس      با توجه
  .كاغذ، ويراستاري ادبي، جدانويسي كلمات دو بخشي و صحافي رعايت گردد

 . هاي فارسي در اين زمينه است از لحاظ محتوايي كتاب در مجموع يكي از بهترين كتاب

  



  
  
  
  

  
  

  2 جلد ـ اقتصادي تحليل تاريخ

  
  

  ژوزف شومپيتر :نويسنده
  فريدون فاطمي :مترجم
  نشر مركز :ناشر

  اول :نوبت چاپ
   1377 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 . تر از جلد اول است طرح روي جلد مناسب .١

  .تر و رساتر از جلد اول است كتاب روان .٢
  

  : محتوايي
خاطر اينكه چارچوب اوليـه و مفـاهيم بنيـادي     جلد دوم از جلد اول رساتر است به .١

 . تبيين شده است

خـاطر تلفيـق    طرح روي جلد، كاربرد اصطالحات تخصصي و جامعيت محتـوا بـه   .٢
 .مباحث اقتصادي، فلسفي و تاريخي خوب است

 . محتوا با فهرست مطابقت كامل دارد .٣

 .هاي مصوب مطابقت با سرفصل .۴
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  منطقي خوب كتابنظم  .۵
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

 .بايستي جدا از هم نوشته شود مانند جلد اول كلمات دو بخشي مي .١

جلد دوم مانند جلد اول داراي اشـكال نامناسـب بـودن كاغـذ، صـحافي و چـاپ        .٢
  .باشد مي

  
  : محتوايي

 40، ص »آغالشـگرانه «كلمـة   10ها نامأنوس است مثـل ص   سازي كاربرد برخي از معادل
ترجمـه شـده كلمـة     همـدوس بـه   coherent، كلمـة  »تراسـيدند «انگليكن، مثل  كلمة

version به دگرگرانه ترجمه شده ـ كلمة آهيزش نامأنوس است .  
  
 پيشنهادها :  

 . اي بعدي ايرادات شكلي آن برطرف گردده مانند جلد اول مناسب است كه در چاپ

  



  
  
  
  

  
  

 مالي بازارهاي و بانكداري پول، اقتصاد

  
  

  فردريك ميشكين :نويسنده
  دكتر احمد شعباني :مترجم
  )ع(دانشگاه امام صادق :ناشر

  اول :نوبت چاپ
   1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 . اثر از نظر كيفيت شكلي عالي است .١

اثر از نظر جامعيت صوري، روان و رسا بودن، رعايت حجم اثر با تعداد واحـدهاي   .٢
  . درسي و قواعد ويرايش و نگارش بسيار خوب است

  
  : محتوايي
 .اثر از نظر تناسب موضوعي با اهداف درس اقتصاد پولي عالي است .١

 اثر از نظر انطباق با عنوان و فهرست و نظم منطقي و انسجام مطالب، روزآمـدي  .٢
گيـري از ابزارهـاي    ها، طرح سؤال جديد، بهـره  محتواي كتاب و اطالعات و داده

طرفي در تحليل، رواني و امانت در ترجمـه و توجـه بـه اصـول      علمي، رعايت بي
  .ترجمه عالي است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

وجود آمده است و برخي از كلمات سـر هـم    افزاري به اشكاالتي در موقع چاپ از لحاظ نرم
از لحاظ جابجـايي در   395و  394شده است و برخي اشكاالت جزئي ديگر مثل ص  نوشته

  .حروف و نمودارها وجود دارد
  

  ــــ:  محتوايي
  
 پيشنهادها :  

 .بعضي از اشكاالت ويرايش كتاب الزم است اصالح گردد .١

بهتـر   spot rate ; forward  ،the law of one priceسـه اصـطالح    .٢
كار گرفتـه   هاي اقتصاد پولي به ها اصطالح رايج آن در كتاب سازي است در معادل

 . شود

  
  



  
  
  
  
  

  
 هارسانه اقتصاد

  
  

  ميثم موسايي :نويسنده
  سمت :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .شده استمتن از نظر روان و رسا بودن بسيار خوب ارزيابي 
  .شده استمتن از نظر ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش تقريباً خوب ارزيابي 

  .شده استآرايي و صحافي خوب ارزيابي نگاري، صفحهمتن از نظر حروف
  .هاي مصوب استمطالب كتاب طبق سرفصل

  
  : محتوايي

  .سازي اصطالحات تخصصي در اثر خوب استكيفيت كاربرد و معادل
  گيري از ابزارهاي علمي جهت تفهيم موضوع بسيار خوب استميزان و چگونگي بهره

  اثر از نظر كاربرد در اقتصاد ارتباطات و رسانه نسبتاً جامع است
  .اثر از نظر موضوع و ادبيات رسانه در ايران بديع است

  سازي استايت از اهداف بوميروح حاكم بر مطالب اثر در تأييد و حم
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  ـ مواردي از نظر روان و رسابودن به اصالح نياز دارد1
  .ـ مواردي از نظر رعايت قواعد ويرايش و نگارش به اصالح نياز نيازمند است2

  
  : محتوايي

  .ها در مواردي به اصالح نيازمنداست آن سازيتخصصي و معادل ـ كاربرد اصطالحات1
  .لبي بدون استناد وجود داردابه طور محدود، مطـ 2
  .توجه نشده است 200ص مدل در هاي ـ به محدوديت3

  
 پيشنهادها : 

  .ـ موارد محدود ويراستاري اصالح شود1
  .سازي اصالح شودـ موارد محدود معادل2
  .ـ منابع روزآمد شود3
  .تفكيك شود مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ايـ در صورت امكان اثر به دو اثر بر4
  .تكميل مباحث افزوده شود ايـ يك لوح فشرده ضميمه اثر بر5
هـا   آن يهاي اجتماعي و اقتصـاد ها و شبكهگوب ال ها و ـ فصولي مربوط به وب سايت6

  .افزوده شود
 اي از مؤلف و ناشر قدرداني شودـ طي نامه7

  
  



  
  
  
  

  
  
  نفت پااليش

  
  

  اي هندوركگلينـ گري جيمزاچ :نويسنده
  بصير مهدي سيد :مترجم
  مركز نشر دانشگاهي :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1380 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .رغم نياز به ويرايش، روان و رسا استمتن علي
  

  : محتوايي
مناسـب  ) 18، 17، 4، 3، 2فصـول (متن درسي اقتصاد نفت و نيروبخشي از كتاب براي 

  .است
هـاي مطلـوب ايـن اثـر      تركيب مباحث اقتصادي و فني در زمينه مورد نظر از نـوآوري 

  .است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  .دارد نياز الحات ويرايشي و نگارشياثر به اص
  

  : محتوايي
  .سازي برخي از اصطالحات تخصصي دقيق نيستمعادل

  .بندي نياز داردهرفصل به تنظيم مقدمه و جمع
  .منابع مورد استفاده روزآمد نيست

  
 پيشنهادها :  

  ويراستاري كتاب
  افزودن مقدمه
و شود كه مترجمان محترم عالقمندان را به آثار جديـد و مراجـع مـرتبط    پيشنهاد مي

  .تر ارجاع دهند كامل
  



  
  
  
  
  

  
 ايران اقتصاد جايگاه و هاشاخصشدن،جهاني

  
  

  صميمي، دكتر سينا يجعفراحمددكتر :نويسنده
  شركت چاپ و نشر بازرگاني :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1384 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .اي روان و رسا استتا اندازهاثر 
  .آرايي خوب استنگاري و صفحهاز نظر حروف

  
  ــــ :  محتوايي

  
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .از نظر ويرايشي و نگارشي ضعف دارد
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  : محتوايي
  .كاربرد اصطالحات تخصصي ضعيف است
  .عدم تناسب محتواي اثر با درس خاص

  .انسجام مطالب ضعيف است
  
 پيشنهادها :  

  ــــ                    
  
  



  
  
  
  
  
  

 نوزدهم قرن در ايران جامعه و اقتصاد ـ شده گم قرن

  
  

  دكتر احمد سيف :نويسنده
  ني نشر :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 .ها روان و رسا استولي نوشته ،هرچند سخن گفتاري است

  
  : محتوايي

ولي كمك زيادي  ،ارد و معموالً مستند نيستدعلمي كمي ا جنبه ههرچند جمالت و گزاره
  .كندبه فهم خواننده از اقتصاد قرن گذشته مي

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .چنين عنوان اثر  داراي ابهام و ايهام است هم .برخي جمالت داراي ابهام است
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  : محتوايي
ي  اثـر جنبـه   .اسـت  82ــ  85هاي تقريباً تكرار صفحه 115ـ   118هاي هاي صفحهنوشته
اي در اثـر   نـوآوري برجسـته  . و مسـتند اسـت  هاي تحليلي  پسند دارد و فاقد بررسي عالمانه

  .باشند هاي كتاب منسجم نيستند و بيشتر به صورت پراكنده مي فصل. مشاهده نشد
  
 پيشنهادها:    

هـاي بعضـاً مـبهم     گفتار به بازنگري كامل نيازمند است، به طوري كه گزاره پيش -1
 اصالح شوندموجود 

هايي كه مبتني بر برداشت نويسنده است، ماننـد عنـوان اثـر، بايـد      از گزارهدر اثر  -2
 .رفع ابهام شود

افتادگي اقتصادي، به توضيح  نويسندهدر كنار تحليل تأثير استبداد داخلي بر عقب -3
 .ساير عوامل اصلي مؤثر نيز توجه شود

 .وعات كتاب استبندي مطالب راجع به دوران پهلوي خارج از موض جمع -4

اي به سيستم مالكيـت و اجـاره داري و نقـش آن در تحـول      نويسنده هيچ اشاره -5
 .توليد و كشاورزي نكرده است

  



  
  
  
  
  

  
 آفريقا شمال و هخاورميان در آن اندازهايچشم و اقتصادي توسعه

  
  

  بانك جهاني  :نويسنده
 سيدصفدرحسيني :مترجم

  دانشگاه تهران :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .چيني و نگارش خوب استحروف
  .نگارش روان و رسا است

  
  : محتوايي

  .نظم منطقي در اين اثر وجود دارد
  .براي درس توسعه يك اثر كمك درسي مناسب است

  
o نقاط ضعف:  

 ــــ:   شكلي
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  : محتوايي
  .دتوان از ساير منابع نيز استفاده كركه مي است، در صورتيآمارها فقط از بانك جهاني 

  
 ــــ   : پيشنهادها  
 
  



  
  
  
  
  

  
 نيافتگي توسعه و توسعه سياسي اقتصاد

  
  

  دكتر احمد موثقي :نويسنده
  دانشگاه تهران :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .ويرايش و نگارش خوب استقواعد 
  

  : محتوايي
برخـي از  . كتاب از منابع موجود استفاده نمـوده اسـت  . ازلحاظ جامعيت محتوا مناسب است

  مثـــل. مناســـب معـــادل ســـازي نشـــده اســـت طـــور  بـــهاصـــطالحات تخصصـــي 
Intensive Strategies بـه  ترجمه شده كه بهتـر اسـت    نقباضيبه راهبرد فشرده و ا

  .تبديل شودراهبردهاي فشرده 
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .حروف نگاري و صفحه آرايي ضعيف است
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  : محتوايي
مقاالت اين اثر بيشتر برجنبه سياسي واجتماعي توسـعه تاكيـد دارنـد و بـراي دانشـجويان      

  .رشته هاي علوم اجتماعي مناسب است
  
 پيشنهادها : 

  .پيشنهادي ارائه نشده است
  



  
  
  
  

  
  

 اسالمي بربانكداري نقدي

  
  ديگران  اني ورحسين هرو :نويسنده

  )ع(دانشگاه امام صادق :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .است خوباثر نگاري حروف
  

  : محتوايي
خـوب   10، 5،  4فصول . خوب استاثر  در  هاسازيكاربرد اصطالحات تخصصي و معادل

اطالعات مربوط به بانكداري اسـالمي در برخـي از كشـورهاي مسـلمان     . باشدوبه روز مي
  .خوب و نو است ،باشدكه مربوط به نظارت بر بانكداري مي 5فصل  .خوب وروزآمد است

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .عث شده كه روان و رسا نباشدكتاب شبه ترجمه است و اين با
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ل صفحات مثكتاب در بعضي از جاها حالت شفاهي دارد . طرح روي جلد مناسب نيست
از منابع دست دوم و  .بنابراين به يك ويراستاري كامل نياز دارد 61،63،81،85،97،119

  .سوم زياد استفاده شده است
  

  : محتوايي
  .ـ از ابزارهاي علمي براي تفهيم موضوع خيلي كم استفاده شده است1
  .مند نيست و جامعيت ندارد اما هدف ،گردآوري مطالب خوبي است ـ كتاب2
  .ـ انسجام در كتاب وجود ندارد3
كپي يك مقاله است بدون اينكه از نويسنده اصـلي نـامي بـرده     231ـ241ـ صفحات 4

  .شود
  .ـ ارجاعات در كتاب يكسان نيست5
هـاي  شـماره و منـابع  14و13هـاي  انـد مثـل شـماره   ـ برخي منابع دوبار معرفي شـده 6
  .طرح بحث مقدماتي مناسب نيست. باشندناقص مي 30و29و15و3و2و1

  
 پيشنهادها : 

كه گردآوري است و اين گردآوري نظم كتـاب   خاطر اين هب ،مند نيست ـ كتاب هدف1
  .هاي بعدي برطرف گرددبهتر است اين اشكال در چاپ. را به هم زده است

كه محتواي كتاب خيلـي   است درصورتيـ عنوان كتاب نقدي بر بانكداري اسالمي 2
   5ـ12هاي ربطي به نقد ندارد مثل فصل

گـذاري  نقطـه . صورت شفاهي است حذف گـردد  همطالب كتاب كه بآن بخش از ـ 3
  .جمالت رعايت گردد

  .ـ استنادات و ارجاعات كتاب ضعيف است كه بايد برطرف گردد4
 .حذف گردد 331، 221، 220، 143، 84ر صفحات ـ مطالب غير علمي مثالً د5

  
  



  
  
  
  

  
  

 توسعه اقتصاد هاينظريه

  
  دايانا هانت :نويسنده
 دكتر آزاد :مترجم

  ني نشر :ناشر
  دوم :نوبت چاپ
  1386 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .متن روان و رسا است
  

  : محتوايي
  .كمك درسي است

  .استها به درستي انتخاب شده معادل
  .است هاي توسعه صورت دادهسبي از پارادايمبندي منادسته

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .ضعف خاصي مطرح نشده استنقطه
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  : محتوايي
  .مورد خاصي مطرح نشده است

 پيشنهادها : 

  .درسي خوب و مناسب معرفي شودبه عنوان يك منبع كمك پيشنهاد و تاكيد شده
  
  



  
  
  
  

  
  

 سرمايه

  
  ماركس كارل :نويسنده
 حسن مرتضوي :مترجم

  انتشارات آگاه :ناشر
  دوم  :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .ترجمه روان و رسا دارد
  .مناسب است در اثر ويرايشرعايت قواعد نگارش و 

  
  : محتوايي

در نـوع خـود    و  صورت گرفتـه قوي و معتبر  صورتي علمي، هداري بنقد اقتصاد سرمايه
نياز به نقد اساسـي   كه  كتاب مرجع شناخته شده استو نوآورانه و تاثيرگذار بوده است 

  .و تفصيلي دارد
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  .البته حجم كتاب زياد است ،نگاري ريز استحروف
  

  : محتوايي
تـر اسـت، و از   علمـي تر و قيقد عمنيازمند ناسالمي  اين كتاب در يك ديدگاه فلسفي،
تـري  تواند مورد سفارش نقد مستقل و مفصـل ميكه جمله كتب مبنايي، جهاني است 

  .قرار گيرد
  
 پيشنهادها :  

  .كتاب بايد مورد نقد از يك ديدگاه اسالمي قرار گيرد
 .كتب جهاني و تاثيرگذار است از جمله

  



  
  
  
  

  
  

 اسالمي اقتصاد علم فلسفه

  
  

  مير معزيسيد حسين   :نويسنده
  پژوهشگاه فرهنگ وانديشه :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
o نقاط قوت:  

 : شكلي

  روان و رسا بودن متن
  رعايت مناسب قواعد و اصول ويرايش
  كيفيت شكلي و چاپي اثر مناسب است

  
  : محتوايي

  .از نظر كاربرد اصطالحات تخصصي خوب است
  .معادل سازي اصطالحات تخصصي مناسب استاز نظر 

  .از نظر استفاده از منابع جديد مطلوب است
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 نقاط ضعف:  
 : شكلي

 عدم مطابقت نام اثر با محتوا به اندازه كافي

  
  : محتوايي

  تكراري بودن برخي از مطالب
  .هاي اساسي در خصوص موضوع مورد بحث عدم پاسخگويي به برخي از پرسش

  .مجموعه مقاالت است و انسجام الزم يك كتاب را ندارداثر به عنوان 
  
 پيشنهادها :  

  .براي ارتقاء كيفيت نگارش متن بهتر است كه متن مجدداً ويراستاري شود
  .مقاالت نام مولفان و مترجمان آورده شود ستدر فهر

 .جهت انطباق عنوان با محتواي اثر، عنوان كتاب تجديدنظر شود

 



  
  
  
  

  
 اسالمي يلما تأمين و بانكداري اقتصادي – فقهي مباني

  
  

  ييدكتر حسين عيوضلو، مرتضي بكي حسكو :نويسنده
  )ع(دانشگاه امام صادق  :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 .متن خيلي روان و رسا است - ١

 .ويرايش و نگارش در مجموع خوب استميزان رعايت قواعد  - ٢

 .خوب است لحاظ حروف نگاري، صفحه آرايي اثر از - ٣

اثر داراي پيش گفتار، بيان ضمني هدف، مقدمه فصول، فهرست تفصيلي مطالب،  - ۴
 .جدول، تصوير و منابع است

  
  : محتوايي
 .كيفيت معادل سازي و كاربرد اصطالحات تخصصي خيلي خوب است - ١

فرعي كمك درسي براي مقـاطع كارشناسـي و كارشناسـي    اثر به عنوان يك متن  - ٢
 .ارشد مناسب است

 .نظم منطقي اثر در مجموع متوسط است - ٣

  .هايي از اثر نو استبخش - ۴
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

 .دقيقاً يكي است ،عنوان فصول اول و دوم با وجود محتواي متفاوت - ١

 .فصول پنجم و ششم مستقل از هم نيستند - ٢

 .اشكال دارد طرح جلد - ٣

 .آرايي برخي صفحات خوب نيست صفحه - ۴

  .اثر فاقد نتيجه گيري، خالصه فصول، فهرست اعالم و فهرست موضوعي است - ۵
  

  : محتوايي
 .از ابزارهاي علمي خيلي كم براي تفهيم موضوع استفاده شده است - ١

 .كتاب هدف يا اهداف علمي مشخصي ندارد - ٢

 .عناوين فصول دوم و پنجم با محتواي اثر تناسب ندارد - ٣

 .بعضي از فصول روز آمد نيستمحتواي  - ۴

 .كتاب فاقد نوآوري است - ۵

  .اثر به طرح مباحث براساس فقه شيعه نپرداخته است - ۶
  
 پيشنهادها : 

 .عناوين فصول اول و دوم آن با محتواي آنها متناسب شوند - ١

 .محتواي فصول پنجم و ششم مستقل از هم شوند - ٢

 .اشكال طرح جلد براطرف شود - ٣

 .شود صفحه آرايي برخي صفحات مناسب - ۴

 .هدف يا اهداف علمي اثر تصريح شود - ۵

 .محتواي برخي فصول روزآمد شود - ۶

 .مطالبي عنداللزوم طبق فقه شيعه افزوده شود ،در پانويس - ٧

  



  
  
  
  

  
  

 سرمايه الملليبين بازارهاي سازي جهاني و ارز نرخ هاينظريه

  
  

  هوشنگ شجريدكتر ، دكتر خديجه نصرالهي :نويسنده
  نشر چشمه :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1386 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

، 94، 7قواعد ويرايش و نگارش رعايت شده است فقط در تمام موارد كتاب صـفحات  
يعنـي بـرعكس   » باز بـازار «به صورت عمليات » بازار باز«عمليات  106و  105، 102

 آرايي و طرح روي جلد خوب استنگاري و صفحهنوشته شده است كيفيت حروف

  
  : محتوايي

مـي خـوب اسـتفاده شـده     لاز ابزارهاي ع .سازي خوب استو معادل ياصطالحات تخصص
  .است منابع كتاب خوب است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

كتـاب حاصـل پايـان نامـه اسـت و      . از لحاظ رواني و رسائي كتاب در حـد متوسـط اسـت   
 هـاي ديگـري از فصـل ششـم     و بحـث ـ  236حات صف .هايي از آن هم ترجمه است بخش

  .متن از لحاظ فهم روان نيست. را ندارد كتاب يكنواختي الزم
  : محتوايي

در يك كتاب علمي مرسوم نيست كه نتايج آزمون اقتصاد سنجي در متن كتـاب آورده  
نـوآوري خاصـي در كتـاب     قديمي است 30آمارهاي ص  .57و  56صفحات مثل شود 

  وجود ندارد
  
 پيشنهادها : 

هاي پنجم و  در يك بخش و فصلمتن كتاب به دو بخش تقسيم شود فصل اول تا چهارم 
  .هاي مالي مورد توجه قرار گيردباحث نقدگونه راجع به بحرانمگر و يششم در بخش د

  .متن از لحاظ نگارش همگون و يكپارچه شود
مورد تجديد نظر قـرار گرفتـه و    ،تمام مباحث مربوط به اقتصاد سنجي كه بعضاً غلط است

  .هاي كتاب به روز شودداده. تصحيح شود
  
  



  
  
  
  
  

  
 رياضي اقتصاد

  
  

  و ديگران جعفري صميمي احمد  دكتر :نويسنده
  مازندراندانشگاه  :ناشر

  نهم :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

حجـم كتـاب    .خصوص كه كتاب رياضـي اسـت   به ،و چاپ خوب است قلماز نظر اثر 
 .زياد است) ظاهراً سه واحد(نسبت به تعداد واحدهاي درسي 

  
  : محتوايي
 .ولي زبـان كتـاب بـراي خواننـده بيگانـه نيسـت       ،شده استهاي جديد استفاده از واژه
  .جالب استكه شده است رح حال برخي نويسندگان در اثر آورده شو عكس 

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .چناني ندارد نقاط ضعف آن
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  : محتوايي
صـورت  قواعد اقتصـاد رياضـي   اصطالحات تخصصي با رعايت سازي بهتر است معادل

  .دگير
  .بايد اضافه شود كه را ندارد ها قسمت مجموعهاثر 

  
 پيشنهادها : 

انـد و بـه   اند و اثر خوبي را بـه وجـود آورده  نويسندگان محترم كتاب زحمت فراوان كشيده
 اي ها سليقهالبته طرز گردآوري اين گونه كتاب. انداضافه كرده رياضياقتصاد  غناي ادبيات

ردي كـه بـه نظـر    تنها مو .اندست به نظر دارو محترم اكثر مطالب اقتصاد رياضي را نوشتها
هاي بعدي اين مورد در اميد است در چاپ .هاستمطلب مجموعه ،بحث نشده استآيد مي
  .كتاب چاپ نهم است و مشخص است كه مورد استقبال قرار گرفته است .گرفته شود نظر

  



  
  
  
  

  
  

 وكاربردها روشها رياضي اقتصاد

  
  دكتر علي سوري :نويسنده

  سمت :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1386 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .خوب است شيياز نظر ويرا .روان و رسا استاثر 
  

  : محتوايي
براي درس اقتصاد رياضي خوب است و قسمتي از آن براي دوره كارشناسـي ارشـد   اثر 

ـ  هاي حل شـده   اگر تعداد مثال .نيز مناسب و جامع است در  .بهتـر اسـت   ،دافـزايش ياب
شود سـازماندهي مطالـب اصـالح شـود و مباحـث پويـا و       هاي بعدي پيشنهاد مي پاچ

  .كنترل بهينه به بخش پاياني كتاب منتقل شودو حساب تغييرات 
  
o نقاط ضعف:  

 ــــ:  شكلي
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  : محتوايي
  تمرين و آزمون به ميزان كافي وجود ندارد

 پيشنهادها : 

  .د بهتر استباشده افزايش يهاي حل  اگر تعداد مثال
پويـا و  سـازماندهي مطالـب اصـالح شـود و مباحـث       شود ميهاي بعدي پيشنهاد  در چاپ
 .تغييرات و كنترل بهينه به بخش پاياني كتاب منتقل شودحساب 

  
  



  
  
  
  
  

  
 شدن جهاني بستر در ايران اقتصاد

  
  
  

  بهكيش دكتر محمد مهدي :نويسنده
  نشر ني :ناشر

  پنجم  :نوبت چاپ
  1385 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .خوب استآن ري وجامعيت ص رعايت شده است و يش و نگارشاردر اثر قواعد وي
  

  : محتوايي
  .اعتبار علمي منابع خوب است .است در هر فصلو داراي انسجام منطقي در كل اثر 

دقـت در كـاربرد    .استفاده مناسب از ابـزار علمـي بـراي تفهـيم مطالـب خـوب اسـت       
  .اصطالحات تخصصي خوب است

  
o نقاط ضعف:  

 ــــ:   شكلي
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  : محتوايي
روش . انطباق بـا محتـوا كامـل نيسـت     .است فاقد نوآوري .اطالعات و آمار روز آمد نيست

كـه هـم اكنـون از روش     در صـورتي  دقيق نيسـت،  m2اقتصاد ايران  در محاسبه نقدينگي
  .آيدتري به دست ميارقام دقيق ، Money Divisiaميانگين موزون يا 

  
 پيشنهادها : 

وسـيله شـبكه اينترنتـي    با توجه به تأثير زياد تبادل اطالعـات بـه   . اطالعات روز آمد شود
در چـاپ  اقتصـاد در  روي جهـاني شـدن    ابزار براين درخصوص تأثير  يلمناسب است فص

  .كتاب وارد شودبعدي 
قـانون   44هاي بعدي مناسب است خصوصي سازي در ايـران در رابطـة بـا اصـل      در چاپ

توجـه   قبـل به مورد محاسبه نقدينگي در قسمت  .فصل جداگانه آورده شوداساسي در يك 
  .شود



  
  
  
  

  
  

 غربي هاينظام با ايران معاصر سياسي اقتصاد تطبيقي مقايسه

  
  سعيد حاجي هاشمي :نويسنده

  اطالعات :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 بودن اثر در حد قابل قبول استروان 

  .صحافي و طرح جلد خوب است ،آراييصفحه ،نگاريحروف
  

  : محتوايي
  .هاي اسالمي مثبت است رسد رويكرد اثر نسبت به ارزشبه نظر مي

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .اثر رسا نيست
  .ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش در اثر ضعيف است
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  : محتوايي
  .در اثر به خوبي به كار نرفته است اصطالحات تخصصي

  
 پيشنهادها : 

 .در صورت تجديد چاپ، به كپي فرم داوري مراجعه شود

  
  



  
  
  
  
  

  
 سياسي اقتصاد مباني

  
  

  نيكي تين :نويسنده
 ناصر زرافشان :مترجم

  آگاه :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

آرائـي و طـرح روي   صحافي، صفحه ،نگاريكيفيت اثر از نظر حروف/ روان و رسا است اثر
  .جلد خوب است

  
  : محتوايي

كيفيت معادل سازي اصطالحات تخصصي، توجه به مكتـب، و هـدف نويسـنده خـوب     
  .است

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .اثر فاقد بيان صريح هدف در هر فصل است
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  : محتوايي
ي كه امروز در مباني اقتصاد سياس. ابزارهاي معمولي علمي استگيري از اثر فاقد بهره

  .سوئي ندارد اند همآنچه نويسنده و مترجم اين اثر مطرح كرده شود باايران مطرح مي
  
 پيشنهادها : 

  :تواند ارزيابي شودهاي مختلف مياين اثر از جنبه
  .ات غير ماركسيستيو نظريات ماركسيستي و هم از ديگاه نظرياز نظر طرفداران ماركس 

  



  
  
  
  
  
  

 اول جلد ـ المللبين كالن اقتصاد

  
  

  گيآر ويكتور :نويسنده
 غالمرضا آزاد و همكاران دكتر :مترجم

  شركت چاپ و نشر بازرگاني :ناشر
  اول :نوبت چاپ
   1381 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .شده است اثر تقريباً روان و رسا ترجمه  .١
 .االمكان قواعد ويرايش و نگارش در اثر رعايت شده استحتي .٢

  
  : محتوايي

  .اندنسبتاً خوب برگردان شدهاثر، ـ اصطالحات تخصصي 1
  .بيان يكنواختي از مفاهيم علمي دارد ،ـ متن2
  .اثر براي تدريس به عنوان يك متن كمك درسي مناسب است ـ3
  .و انسجام مطالب استـ اثر تا حدودي داراي نظم منطقي 4
  .استيفكرهاي مخرب ـ اثر فاقد جنبه5
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

 عنـوان آرايي نيز كمي خسـته كننـده و   نسبتاً شلوغ و صفحه) پشت و رو(ـ طرح جلد 1
  .داخل كتاب با قلم غير متعارف آورده شده است

) 2(كـالن  اي تدريس اقتصاد برو زياد ) 1(ـ كتاب حاضر براي تدريس اقتصاد كالن 2
  .كم است

  
  : محتوايي

  .ديگر است يهابعضي مباحث طرح شده در اثر مربوط به درسـ1
  .ـ بعضي مباحث طرح شده در اثر به كفايت نيست2
  .محتواي اثر به روز نيست ـ3
  .اثر فاقد نوآوري خاصي است ـ4
  .ـ در اثر اصوالً منبعي ذكر نشده است5

  
 پيشنهادها : 

منابع و مĤخذ هـم در مـتن و هـم در انتهـاي كتـاب آورده       .يابدطرح جلد كتاب بهبود 
روش بـه دسـت آوردن معـادالت و     .اصالح شود عناوينبندي و قلم درج  صفحه .شوند

مباحث خاص اقتصاد كالن در اثر تقويـت و سـاير    .فرمولها به كفايت توضيح داده شود
 .مباحث حذف شود

  



  
  
  
  

  
  

 اسالمي مالي مهندسي

  
  

  محمد عبيداهللا :نويسنده
 مسلم بمانپور ـ سجاد سيفلو :مترجم

  )ع(دانشگاه امام صادق :ناشر
  دوم :نوبت چاپ
   1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

ويـرايش در آن  و در مجموع متن روان و رسا است و ميزان رعايت قواعد نگـارش  ـ 1
  .نسبتاً خوب است

  .آرايي در مجموع خوب استصفحه نگاري ولحاظ حروفكيفيت اثر از ـ 2
  ـ صحافي اثر مستحكم است3
درس بازارهـا و   بـراي  الخصـوص ـ حجم اثر به عنوان يك متن كمك درسي علـي 4

  .مناسب است) مقطع كارشناسي ارشد اقتصاد و مديريت(مالي  و نهادهاي پولي
  

  : محتوايي
سـازي اصـطالحات تخصصـي در اثـر     ـ كفيت كاربرد اصطالحات تخصصي و معادل1

  رفته خوب است روي هم
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مالي در پرتو انديشـه اسـالمي    يـ طراحي يك نظام مالي مشتمل بر نهادها و ابزارها2
  .ترين جنبه نوآوري اثر است مهم

  .ـ اثر از نظم و انسجام مطالب در هر فصل و در كل برخوردار است3
  .ه اصول ترجمه توجه شده استبـ روي هم رفته 4

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  :مانند .مواردي در ويراستاري و رعايت قواعد نگارش وجود دارد
  

  : محتوايي
: 32، 31، 30ص :  ماننـد . هاي واژگان تخصصي بهتر است تغيير كنندـ برخي معادل1

  استصناعاستجرار ـ : 37شفعه، ص : 34بخش در ص  ,مال ـ ميسر 
  ـ فاقد مباحث متمايز فقه اماميه است2

  
 پيشنهادها : 

  تغيير كند» خدمات اسالمي«ـ عنوان اثر به 1
  .ـ متن تحت ويراستاري قرار گرفته، روان سازي الزم صورت گيرد2
  .سازي متناسب شوند ـ بعضي اصطالحات ياعبارات معادل3
  .هاي حذف شده از متن اصلي به متن ترجمه افزوده شودـ بخش4
ايز مبتني بر فقه اماميه وجود دارد، مثل ـ در بحث اصلي كه امكان طرح محتواي متم5

يحات الزم ضـ در پـانويس تو  ،داري نسبت بـه مـتن اصـلي   با رعايت امانت ،بحث بيمه
  .افزوده شود



  
  
  
  
  

  
 درآمد توزيع نظام و اسالمي دولت

  
  

  وهاب قليچ :نويسنده
  )ع(دانشگاه امام صادق  :ناشر

  اول :نوبت چاپ
   1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .شود ميمتن روان و رسا و بدون اشكال ارزيابي 
  

  : محتوايي
پرداختن به موضوع توزيع درآمد و دولت اسـالمي نـوآوري   . ارجاعات فراواني داردمتن 

هـاي اسـالمي    قويـت و اعـتالي ارزش  و در راسـتاي ت . شـود  مـي اين كتاب محسـوب  
  .باشد مي

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .موردي ذكر نشده است
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  : محتوايي
. كتاب برگرفته از پايان نامه است و ساختار پايـان نامـه در كتـاب محفـوظ مانـده اسـت      

  .بخش ضميمه و خروجي هاي كامپيوتري قابل حذف است
  
 پيشنهادها : 

  .ـ برخي اظهارنظرهاي كتاب از استناد علمي كافي برخوردار نيست
 . ـ مطالب فصل پنجم با فصل قبلي رابطه مشخصي ندارد

  .ـ درفصل چهارم مباحث زكات و خمس مغفول مانده است
مـورد   هاي توزيع درآمد كه بيشتر جنبـة تـاريخي دارد،   مصاديق فصل دوم در نظامـ 

 .اشاره واقع نشده است

  



  
  
  
  

  
  
  

 )1(عمومي بخش اقتصاد

  
  ساراكونولي  :نويسنده
 مرتضي سامتي :مترجم

  نور علم :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1388  :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .از لحاظ ترجمه نسبتاً روان و رسا استاثر 
  

  : محتوايي
شود از اصطالحات رايـج اسـتفاده شـده    در مجموع خوب و مشكل خاصي مشاهده نمياثر 
 2و1تواند بعنوان بخش عمومي دو جلد آن مي. است از لحاظ جداول كاربردي خوب. است

  .تدريس شود
  
o نقاط ضعف:  

 ــــ:   شكلي
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  : محتوايي
بخـش  بـا  در ارتبـاط   الزم مطالب. است و جديد نيست 1990اطالعات آن مربوط به دهه 

نـوآوري در  . هاي بعدي جداگانه  آورده شـود  عمومي كشورمان وجود ندارد كه بايد در چاپ
از لحاظ نظم منطقي و انسجام مطالب ضعيف است براي مثال بحث اثر  .شودآن ديده نمي

  .گونه ارتباطي به بخش عمومي ما ندارد محيط زيست اروپا هيچ
  
 پيشنهادها :  

  .قيمت كتاب باالست و براي دانشجويان قابل تحمل نيست
  



  
  
  
  
  

  
 ايران در اقتصادي رشد و دولت

  
  

  ديگران دكتر مسعود نيلي و :نويسنده
  نشر ني :ناشر

  دوم  :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 102ص  ،پـاراگراف اول  272در برخـي مـوارد مثـل ص     گرچـه  ،اثر روان و رسـا اسـت  
كتاب از طرف ناشر انجام شده است عنوان  ويرايش اثر به .پاراگراف سوم بايد اصالح شود

پـاراگراف دوم   ،196ص  ماننـد  هاي بعدي برخي از نكات رعايت شود چاپ معهذا بايد در
جمله بحث فوق درادبيات اقتصادي قانع كننده تلقي نشده است بهتر اسـت قـانع كننـده    

و كتـاب درسـي نيسـت    . طرح روي جلد ارتبـاطي بـا عنـوان نـدارد     .دشبا شود ميتلقي ن
  .شود تا حدودي توصيه مي عنوان يك متن كمك درسي براي درس اقتصاد ايران به

  
  : محتوايي

ـ   مانهبهتر است  تخصصي در اثر اصطالحات طـور متعـارف اسـتفاده     ههايي باشـد كـه ب
 »سـاخت سياسـي  « ،سه سـطر بـه آخـر    102كه در ص »ساختار سياسي«مثل  .شود مي

  .آورده شده است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

بايـد   102و ص  182معهـذا در ص   ،شـده اسـت  گرچه ويراستاري توسـط ناشـر انجـام    
كـه بايـد بـا     5و  4 هايپاراگراف اول سطر 182براي مثال ص  .اصالحاتي صورت گيرد

در بعضـاً  افعـال   .درست اسـت  »اندوارد شده« و شوند درست نيستد ميريارانه دولتي وا
  .جاي خود نيستند

  
  : محتوايي
افـرادي   گيري داوران محترم جهتنظر  هب .شده استمنابع  نكبت صحبت از 102در ص 

و مارتين سابه بيان نوعي نگرش افراطـي در شـفاف   ) 2002(چون روديك و همكارانش 
گاري و بـا ديگـران ناسـازگاري    سازي است كه با ساختار برخي كشورهاي نفت خيز ساز

چنيني تعدد الزم و جامع مقبول انديشـمندان اقتصـادي    هايي اينپرداختن به نظريه .دارد
 .عنوان مستندات علمي رابطه بين نفت و رشد اقتصادي را تبيـين نمايـد   هنبايد بو ست ني

چرا كه نسل اقتصـاد  . تبديل نمود نكبتبه  شود نمي منابعي چون نفت را كه نعمت است
  .وان ممكن است به بيراهه كشيده شوندخ

  .منابع به ويژه در مقاله سوم بسيار ضعيف است
  
 پيشنهادها : 

 .تجديد نظر شود شود ميالت ديده نمقادر انسجام كلي  - ١

مستندات مقاله سوم بسيار ضعيف است و منابع متعـددي در ايـن زمينـه وجـود      - ٢
آورده شـده   1377ريزي و توسعه در سـال   نار پنجاه ساله برنامهيكه در سم دارد

 .اندكردهناست كه نويسندگان محترم مطالعه 

اقتصادي و درآمـدهاي نفتـي    رشد بيناي منفي گيري كلي از اينكه رابطه نتيجه - ٣
درسـت   شـد، بيـان   قبـل هم مبتني بر نظريه نكبت منابع كه در  آن ،وجود دارد

 . اصالحات الزم داردو ست ني

  



  
  
  
  

  
  

 كار و كسب استراتژي و مديريت اقتصاد

  
  مشيل آرباي :نويسنده
 بنيسلوي رحيم... عبدا :مترجم

  نشرمؤسسه كتاب مهربان :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 .صحافي روي جلد خوب است

  
  : محتوايي
  .نهايي خوب استبنديطرح بحث مقدماتي ، تمرين ، آزمون و جمعدر اثر 

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

دارد و بايد نام انگليسي كتاب در پشت جلد و صفحه بعد از پشت جلد با يكديگر فرق  .١
 .يكسان شود

 .روان و رسا ترجمه نشده استاثر  .٢

 .قواعد ويرايش و نگارش رعايت نشده استدر اثر  .٣
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ها با يكديگر فـرق   فارسي و التين و فرمول قلمنگاري مناسب نيست و حروفدر اثر  .۴
  .دارد
  : محتوايي
 .صحيح ترجمه نشده است NPVاصطالح  40در ص  .١

 .بازنگري الزم دارد به ها بحث كشش ،142در ص  .٢

 .ترجمه نشده است markuكلمة  .٣

 .استشده توضيح داده  دتابع تقاضا ب 82در ص  .۴

 .براي درس اقتصاد مديريت جامع نيستاست و  يكتاب كمك درس .۵

 .ستيهاي كتاب روزآمد نداده .۶

 .شودنوآوري در كتاب ديده نمي .٧

  .الزم دارد عادل در بازار رقابت كامل بازنگريتتقاضا و  ها، در بخش كشش .٨
  
 پيشنهادها : 

 .روي جلد يكسان شودصفحة  ن روي جلد و پشتويعنا .١

 .مطالب روان و رسا نيست .٢

 .هاي كتاب يكسان شود فارسي و التين و فرمولهاي  قلم .٣

 .نوشته شود ،زيرنويس انگليسي اصطالحات به كار گرفته شده .۴

سـتي مرتفـع   ها نواقص و اشكاالت زيادي دارد كه باي و كششبخش منابع توليد  .۵
 .شود

 .استفاده به صـورت اسـتاندارد بـاقي بمانـد     موردمنابع زيادي حذف گردد و منابع  .۶
 .اي هم حذف گرددمنابع روزنامه

  
  



  
  
  
  
  

  
 انساني سرمايه هايمولفه و درآمدي نابرابري ،رقف

  
  

  حسين ميسمي :نويسنده
  )ع(دانشگاه امام صادق :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .خوب است اثرآرايي و نگارش صفحه ،نگاريحروف
  

  : محتوايي
 اصـطالحات  سـازي موضـوع و معـادل   بيـين گيري از ابزارهاي الزم بـراي ت بهرهدر اثر 

بـا  محتـواي علمـي اثـر     سازواريتخصصي ونظم در انسجام مطالب خوب است ميزان 
  .و اصول ديني اسالمي بسيار خوب است مباني

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .طرح جلد متوسط است
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  : محتوايي
هـاي سـرمايه   انساني درست تبيين نشده است تا براساس آن بـه مولفـه  مفهوم سرمايه
ه و تحليل صورت زييعني اول بايد اين واژه درست تبيين شود و بعد تج .انساني بپردازد

  .گيرد
  
 پيشنهادها : 

 خـوب ارزيـابي نشـده اسـت،    گيري از ابزارهاي الزم براي تفهيم موضوع بهرهدر اثر 
در مفهـوم سـرمايه انسـاني    نويسنده گرچه محتواي كتاب با عنوان مرتبط است ولي 

هـاي  لفهؤشخصي از سرمايه انساني ارائه نكرده است تابراساس آن به مم يك تعريف
  .سرمايه انساني بپردازد

  



  
  
  
  

  
  

 نفتي هايسفره سر بر ايران اقتصاد

  
  داود بهبودي :نويسنده

  نور علم :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1385 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

  ــــ:   شكلي
  

  ــــ:   محتوايي
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  . نگري استهاي چاپي دارد و فاقد جامع گفتار غلط پيش
  

  :   محتوايي
گيـري اقتصـاد تـك    ها موجب شكلنويسنده معتقد است كه عدم پيوند نفت با ساير بخش

 40شروع فروش نفت در دهـه  هاي  اين اظهار نظر مربوط به سال. محصولي گرديده است
رنگ و ضعيف بوده  هاي اقتصادي كم الصنايع نفت و ديگر فعاليت است كه روابط بين 50و 

زيـرا اگـر    ،صحبت از تك محصولي بودن اقتصاد فاقد پايه علمي اسـت ولي امروزه  ،است
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ايـن امـر    ،اسـتخراج شـود  ) 15(الصنايع پيوندهاي پيشين و پسين نفت از جدول روابط بين
كـه چـه    اصـوالً ايـن  . تـر و بهتـر دانسـت   توان قوياين پيوندها را مي شود كهمشاهده مي

  .علت تورم بدانيم پاية علمي نداردهاي نفتي و چه كاهش آنها را افزايش درآمد
  
 پيشنهادها    : 

  .هاي بعد رفع شود هاي شكلي و محتوايي ذكر شده در چاپ ضعف     
  



  
  
  
  

  
  

 ملللابين اقتصاد

  
  رحيمي بروجردي :نويسنده

  سمت :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  و قواعد نگارش در آن رعايت شده است روان و رسا استـ روي هم رفته اثر 1
 .نسبتاً ابتكاري استآرايي اثر خوب و گذاشتن حاشيه در آن ـ صفحه2

  
  : محتوايي

  .كافي است نسبتاً ملل لاـ حجم مطالب آن براي تدريس دو درس تجارت و ماليه بين1
  .گرفته است هتفهيم موضوع بهرـ اثر در مجموع از ابزارهاي علمي براي 2
  .مطالب و عنوان با محتواي اثر خوب است فهرستـ ميزان انطباق 3
  .ـ روي هم رفته ميزان استنادات در اثر خوب است4
  .اي استهاي نوآورانهجنبه ارايـ كتاب در مقايسه با آثار مشابه فارسي د5
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  اعالم استـ اثر فاقد فهرست موضوعي و فهرست 1
ويراستاري و عدم رعايـت قواعـد نگـارش وجـود      ،يپـ در اثر موارد محدودي اشتباه تاي2

  دارد
مـثالً درج عالمـت دالر در   . بعضاً تأثير منفي دارد ،ـ نمادهاي سمت راست صفحات اثر3

  62ص 
  استحكام بلند مدت آن محل ترديد استكتاب، ـ با توجه به قطور بودن 4
  

  : محتوايي
  باشدهاي ارائه شده در متن اصلي به روز نمي ري از مثالـ بسيا1
مطالـب و آوردن بعضـي مطالـب داخـل مـتن مشـخص       بنديـ منطق تدوين و دسته2

  .لذا كليت اثر از سازگاري الزم به عنوان يك متن درسي برخوردار نيست. نيست
ملل تعيـين  لاـ اثر محتواي خود را در چارچوب نظم مسلط و پارادايم حاكم اقتصاد بين3

  .استو نقد و تحليلي راجع به آن ارائه نكرده كرده 
  
 پيشنهادها : 

  . سازي اصطالحات در اثر رفع شوندـ مسائل ويراستاري، نگارش و معادل1
ـ در تدوين مسائل مربوط به ناسازگاري و نامنظم بودن چينش برخي مطالـب در اثـر   2

  .رفع شوند
الملل و فراتر از پارادايم مسلط در اقتصاد بين هاي سياستي بهـ در تحليل و توصيه3

 .هاي ديني توجه شودشمالحظات اقتصاد بومي و ارز

  



  
  
  
  
  
  

 )1( خرد اقتصاد

  
  

  امين قبادي :نويسنده
  نور علم :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .نگارش خوب استرعايت قواعد نظر  ازاثر 
  

  : محتوايي
امـا در   ،كار برده نشده است و تمـرين و نمـودار هـم دارد    هاصطالحات تخصصي مناسب ب

  سطح كارداني
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

گر چه رعايت قواعد ويرايش و صفحه بندي  ،در آن وجود ندارد) 2(برخي سرفصلهاي خرد 
  .مناسب است
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  : محتوايي
هاي چندي از  اساساً استفاده نشده است و كتاب 11از منبع شماره . بحث بازارها را ندارداثر 

عنوان يك كتاب كمك درسي  هب. تر هستند لحاظ تدريس دراين سطح از اين كتاب مناسب
  .براي دوره كارداني مناسب است

  
 پيشنهادها : 

در مجمـوع اثـر   بنـدي نـدارد و    دمـه و جمـع  قفصـول م  .فصل بازارها را ندارد ،كتاب
 . درسي براي مقطع كارداني خوب است يك كتاب كمك  عنوان به

  
  



  
  
  
  
  
  

  
 )1( خرد اقتصاد

  
  

  پرويز داوودي :نويسنده
  تواناييدانايي :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

ويراسـتاري   شود، هر چنـد رسـايي و   اثر از لحاظ شكلي در مجموع ضعيف ارزيابي مي
  .است متن در مقايسه با چاپ اول بهتر شده

  
  : محتوايي

  .به همين صورت فوق است
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

كننـده و توليـد كننـده بسـيار     نظريه مصرف .است 1960ها مربوط به دهه اطالعات و داده
  .شوددرسي تلقي ميعنوان كمك هقديمي است و كتاب ب
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  : محتوايي
در مجمـوع مطالـب    .سازي خـوب اسـت  معادل .استفاده شده است اصطالحات نسبتاً خوب

ها، اقتصـاد رفـاه، اقتصـاد     بازي در برگيرنده نظريهاما  ،خردكارشناسي ارشد ارائه شده است
  .نيستاطالعات نامتقارن و ريسك 

  
 پيشنهادها : 

  .اثر نياز به روز شدن محتوايي دارد
  



  
  
  
  

  
  
 دانش اقتصاد

  
  ديويد روني :نويسنده
 زادهمحمد حسن :مترجم

  سمت :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

خاطر همين مسـئله پيچيـده بـه     ههاي كتاب بباشد و برخي از قسمتكتاب ترجمه مي
  .نسبتاً خوب استدر آن قواعد ويرايش و نگارش رعايت ولي  ،رسدنظر مي

  
  : محتوايي

. نسبتاً خوب و مناسـب اسـت   در اثر هاسازيـ كاربرد اصطالحات تخصصي و معادل1
ــ  3.هـا و اطالعـات قابـل تـوجهي نـدارد     ــ داده 2.مباحث كتاب بيشتر نظـري اسـت  

ــ بـا توجـه بـه اينكـه      4.اندبردهنويسندگان اصلي از منابع موجود به اندازه كافي بهره
  .اندمترجمين محترم از عهده اين مهم برآمده ،باشدترجمه اين متون مشكل مي
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

هاي كتاب به راحتـي  متلذا برخي از قس ،چون كتاب ترجمه است و متن هم مشكل است
  .دشودرك نمي
  : محتوايي

 از آن توانعنوان يك متن درس نمي هباشد و لذا بكتاب اصلي شامل مجموعه مقاالت مي
  .درسي استاستفاده كرد، بلكه يك كتاب كمك

  
 هاي بعدي در چاپ: پيشنهادها 

  .ها و اطالعات كتاب تقويت شود ـ داده1
  .ـ به مباحث كاربردي موضوع پرداخته شود2
  .عنوان يك منبع كمك درسي قابل استفاده است ـ اثر به3

  



  
  
  
  

  
  

 مسيحي و مسلمان ازمنظرانديشمندان ديني اقتصاد

  
  محمدجواد نوراحمدي :نويسنده

  )ع(دانشگاه امام صادق  :ناشر
  دوم :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

اي روي هم رفته روان و رسا است، اما براي يك دانشجوي خواننده حرفه يااثر بر - ١
 .باشدفهم نميمبتدي اين طور نيست و بخش قابل توجهي از آن قابل 

كيفيت اثر از نظر رعايت قواعد ويرايش و نگارش، حروف نگاري، صفحه آرايي و  - ٢
 .امثالهم روي هم رفته خوب است

  
  : محتوايي
 .اندغالباً اصطالحات به صورت مناسب معادل سازي و به كار رفته - ١

 .اثر خوشبختانه داراي روش شناسي تصريح شده است - ٢

اثر اين است كه چنان چه بتوان بـين اسـالم و   با اهميت محتوايي  ترين جنبه مهم - ٣
 مــاديابــل مكاتــب قدر م كيمســيحيت در حــوزه اقتصــاد بــه محورهــاي مشــتر

اديان ابراهيمي  ائتالفتوان زمينه فكري رسيد، آن گاه مي) سوسياليزم و ليبراليزم(
  .در مقابل تفكرات غير الهي را فراهم كرد
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o نقاط ضعف:  

 : شكلي

رد متعددي وجود دارد كه از نظر رعايت قواعـد ويـرايش و نگـارش، حـروف نگـاري و      موا
  .امثالهم به اصالح نيازمند است

  
  : محتوايي
مسـيحيت  گونـاگون  ق رفثر بايد توجه كرد كه اوالً به در زمينه جامعيت محتوايي ا - ١

چه علت عدم تفكيك ديدگاههاي اهل سـنت و شـيعه    ثانياً چنان. توجه نشده است
ريح نشـده  صها است، اين مطلب تهاي آن ديدگاه ياي نزديكزمينه مفاهيم پايه رد

موضوع مقايسه انديشمندان مسلمان » ربا«ثالثاً بعضي موضوعات مهم مانند . است
 .و مسيحي قرار نگرفته است

هاي مسيحيت عميـق و منسـجم نيسـت و مطالـب     بخش اول اثر راجع به انديشه - ٢
 .اشتن دارندبيشتر حالت در كنار هم گذ

گرفتـه   يـاد بهـره  از آثار صاحب نظران اسالمي كه از اعتبار بيشتري برخوردارند، ز - ٣
 .نشده است

 .بندي است هر بخش فاقد جمع - ۴

  .اثر فاقد جمع بندي درخصوص ارزيابي مسيحيت از سوسياليزم است - ۵
  
 پيشنهادها : 

 .اثر به ويراستاري مجدد نيازمند است - ١

 .ودمنابع شيعه تقويت ش ،الخصوص علياثر  منابع - ٢

 .هاي بعدي به رفع ساير كمبودهاي محتوايي پرداخته شوددر چاپ - ٣

  
  



  
  
  
  
  

  
 ديتا پانل سنجي اقتصاد

  
  

  زاده، دكتر نادر مهرگاندكتر حميدرضا اشرف :نويسنده
  دانشگاه تهران :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 ــــ:  شكلي

  
  

  : محتوايي
انـل ديتـا بـا توجـه بـه كـاربرد وسـيع آن در بـين         پرسد بحث اقتصادسنجي نظر مي هب

دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري رشته اقتصاد به صورت يـك كتـاب مسـتقل در    
  .باشدآوردن قابل تقدير 

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  مطلوب نبودن از لحاظ شكلي و عدم رعايت قواعد ويرايش و نگارش رسانبودن متن،
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  : محتوايي
استفاده از ابزار علمي بـراي تفهـيم مطالـب    . كاربرد اصطالحات تخصصي مشكل دارد

  .اثر در موضوع مورد بحث جامع نيست. مناسب نيست
  
 پيشنهادها : 

كه مناسـب  مورد پيشنهاد مطرح شده  67حدود . اي ندارد اثر هيچ نقطه قوت برجسته
محتـرم كتـاب    و ناشـر   كپي پيشنهادات بـراي نويسـنده  در صورت درخواست است 

 .ارسال گردد

  
  



  
  
  
  

  
  

 تطبيقي سياسي اقتصاد

  
  عباس حاتمي :نويسنده

  كوير :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

آرايي اثـر منطبـق بـا     صفحه .است مناسبنگاري حروف ،صحافي خوب و محكمي دارداثر 
  .اصول مربوطه است

  
  : محتوايي
نويسنده بيشتر معطـوف بـر تـدوين مباحـث     به عنوان مثال خالقيت  .نوآوري دارداثر 

اقتصاد سياسي بر پايه چهار انگاره ليبراليسم كالسـيك، راديكـال، محافظـه كـاري و     
  .مدرن است

نظم منطقي و انسجام مطالب در اثر خوب است و نويسـنده در   .اي استبين رشتهاثر 
  .طرفي علمي را كرده است نظر رعايت بي نقد و اظهار
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  .اشكاالت ويرايشي فراواني دارد
  

  : محتوايي
  .باشد روز نمي منابع به. هاي اصطالحات مناسب نيست معادل

  
 پيشنهادها : 

ات پيشـنهاد  و اي اسـت اي بـين رشـته  مطالعه .شودكتابي كمك درسي محسوب مي
  :شود هاي بعدي ارائه مي ذيل براي چاپ

 .تاريخ انتشار نسخه اصلي اثر ذكر شود -1

 .ارجاعات دقيق و با ذكر شماره صفحه شود -2

 .سازسي اصطالحات تخصصي با دقت صورت گيرد معادل -3

 .اشكاالت ويرايشي و تايپي رفع شود -4

 
  
  



  
  
  
  

  
  

 گردشگري اقتصاد

  
  

  دونالد الندبرگ :نويسنده
 ترجمه محمدرضا فرزين :مترجم

  موسسه مطالعات بازرگاني :ناشر
  سوم  :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .مناسب است اثر نگاري ، صفحه آرايي و طرح روي جلد حروف
  

  : محتوايي
 – 34خوب است و اصطالحات اين حوزه در صـفحات   در اثر اصطالحات تخصصيكاربرد 

اصطالحات تخصصي هم در پايان كتاب و در هرفصل آورده شده و . تعريف شده است 32
  .معادل فارسي آن نوشته شده كه خوب است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

حـدودي نظـم   تـا  فقـدان آن  ويرايش مجدد الزم دارد كـه   ،كتاب در صورت تجديد چاپ
  .منطقي و انسجام مطالب را از بين برده است

  
  : محتوايي

كتاب منابع ندارد و مأخذهايي هم كه در شماري صفحات آورده شده نوعاً غلط نوشته شده 
هـاي كتـاب تـا سـال      داده .گونه استانداردي براي آن درنظر گرفته نشده است است و هيچ

  .ي در كتاب وجود نداردنوآوري خاص. باشد و به روز نيست مي 1992
  
 پيشنهادها : 

  .ويراستاري الزم دارد اين كتاب حتماً. 1
 . آمارها به روز شوند. 2

 . صورت استاندارد نوشته شوند هها بمأخذ. 3

  
  



  
  
  
  
  
  

 گذاريسرمايه تحليل براي مهندسي اقتصاد

  
  

  آوآوـ توماس پيتانل :نويسنده
 حمدتقي بانكيم :مترجم

  دانشگاه اميركبير :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1379 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 آرايي و صحافيصفحه ،نگاريرعايت قواعد ويرايش و نگارش حروف رواني و رسايي،
  .است مناسبدر اثر 

  
  : محتوايي

ترجمة قوي ـ برخورداري از جـدول، آمـار، نمـودار و مثالهـاي حـل شـده ـ جامعيـت          
ريزي ـ برخورداري از نـوآوري    هاي شوراي عالي برنامهمناسب ـ هماهنگي با سرفصل 

مفهومي ـ استفاده از منابع خوب و زياد ـ نظم منطقي بين مطالب و فصول ـ داشـتن     
  تمرين در هر فصل
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

) 328ص (پاورقي مناسب براي توضيح از طرف مترجم به جـز يـك مـورد در    اثر فاقد 
  .است

  
  : محتوايي

درعـين حـال كـه مـتن     . اي از موارد، واژه متداول اقتصادي استفاده نشده استدر پاره
اما قديمي ،است از محتواي غني و اصولي برخوردار است 1957 مربوط به سال اصلي

  .باشد) ديناميكي(كردن منابع طي زمان بودن كتاب باعث شده كه فاقد مباحث بهينه
  
 پيشنهادها : 

  .هايي وسيلة مترجم به متن افزوده شودبراي ايران، مثالـ 1
  .ـ مزاياي اين اثر بر آثار مشابه در مقدمة كتاب ذكر شود2
  .تر صورت گيردسازي اصطالحات دقيقـ ويراستاري و معادل3
  .ـ طرح روي جلد با محتواي كتاب هماهنگ شود4
  .چيني بهتري بكار رودـ حروف5
  .ناسنامه ذكر شودـ سال انتشار كتاب در ش6

  
  



  
  
  
  

  
  

 گيريتصميم آناليز و مهندسي اقتصاد

  
  سيدمحمدسيدحسيني، مرتضي آموزگار :نويسنده

  دانشگاه علم و صنعت ايران :ناشر
  سوم  :نوبت چاپ
  1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 اثر ويرايش و نگارش. از لغات نا مأنوس استفاده نشده است .عبارات رسا و روان است
امـا   ،واحدي رشتة اقتصاد مهندسـي زيـاد اسـت    2براي درس  حجم اثر .مناسب است

اگر اصطالحات رياضـيات مـالي در پيوسـت    . است مناسبواحد رشته اقتصاد  3براي 
واحـدي نيـز    2براي درس  ،آورده شود و در متن از اثبات موارد مذكور خودداري شود

 .مناسب خواهد بود

  
  : محتوايي

از اصطالحات تخصصـي اسـتفاده شـده    . در انتهاي هر فصل واژگان كليدي آمده است
وارد كـردن  نوآوري ايـن كتـاب در    .از تمرين و نمودار حداكثر استفاده شده است. است
  .انسجام مطالب خوب است. باشدمربوط ميافزارهاي نرم
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o نقاط ضعف:  
 ــــ:   شكلي

  
  : محتوايي
در پايان هر فصل منابع مربوط بـه آن   .گيري تا حدودي ضعيف استبندي و نتيجهدر جمع

  .يعني معلوم نيست از كدام منابع پاياني استفاده شده است، مستد نيست
  
 پيشنهادها : 

هـاي  ازمنـابع جديـد و سـايت   . منابع مورد استناد قرار گيرد ،الزم است در انتهاي هر فصل
واحدي اقتصـاد مهندسـي    2حجم كتاب براي يك درس . رنتي در هر فصل آورده شوداينت

اگر يك قسـمت بـه عنـوان رياضـيات مـالي در       .اي غير اقتصادي قدري زياد استهرشته
مـتن  (حجم كتاب  ،پيوست آورده شود و در متن كتاب از اثبات موارد مذكور خودداري شود

  .واحد درسي خواهد شد 2و تا حدودي صاد واحد درس اقت 3متناسب با بيشتر ) اصلي
  



  
  
  
  

  
  

 پنهان ناهنجاريهاي اقتصاد

  
  

  استيون لويت ـ استيون دانبر :نويسنده
 سعيد مشيري :مترجم

  نشر ني :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1386 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

پاراگراف يكي بـه آخرمانـده تـا حـدودي      49گرچه ص  ،مناسب است اثرروان و رسابودن 
  روان و رسا نيست

  
  : محتوايي

اقتصاد علمي است كه ابزارهاي مناسبي براي بـه دسـت   ) نويسنده محترم(از لحاظ ايشان 
افـه  فدر واقـع در ل . هاي جالب دچار كمبود استاز لحاظ طرح پرسش دارد، اماآوردن پاسخ 

ه شده آقاي كري بيگر برنده جـايزه نوبـل اسـت كـه در     پيمودهاي  به دنبال روش نامبرده
كرلف برنده جـايزه  آشده و آقاي شُهره مورد اقتصاد خانواده در چارچوب اقتصاد غير رسمي 

 ابتـداء كـه  ) اطالعـات نامتقـارن  (قاله ايشان برنده نوبـل گرديـد   منوبل كه بعد از ده سال 
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امـا سـؤاالت ايشـان واقعـاً      ،نوبـل شـدند   سؤاالت بديهي مطرح كردند و بعداً برنده جـايزه 
  ...تر است اسلحه يا استخر شنا و غيرهعجيب و غريب است مثل اينكه كدام خطرناك

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

اسم كتاب به التين در صفحه شناسه غلط امالئـي التـين    .درنگارش دقت نشده است
يب و غريب باشد كه اقتصاد عج Break Economicsكه بايد  Breakomomiدارد 

ولي عنوان را مترجم محتـرم اقتصـاد ناهنجاريهـاي    ) البته در متن( .ترجمه شده است
  .ستجدداً اقتصاد عجيب و غريب آمده ام 17در ص  و پنهان اجتماعي مطرح كرده

  
  : محتوايي

دانشـجوي هـاروارد ـ     .از سابقه تحصيلي خوبي برخوردار است ،آقاي لويت ،نويسنده كتاب
 .دانـم گويـد مـن چيـز زيـادي دربـاره اقتصـاد نمـي       اما خودش مي ،و غيره MITدكتر از 

رفـتن بـورس   دانم باال و پائينام ضعيف است و نميرياضياتم خوب نيست و اقتصاد سنجي
خواهد بين جرم و ركود بـا  مياما  ،دانمكند و رونق و ركود را نمياز كدام قواعد پيروي مي

تكميل پرسشنامه راجع  ويتنها ابزار علمي  .دپيدا كن ايشي روابط علت و معلوليروش پيم
  .داندها را معماهاي زندگي مي كه خود آن ،به چيزهاي عجيب و غريب است

  
 پيشنهادها : 

دانشـجويان دكتـرا كـه مسـائل روش      و احتمـاالً اسـاتيد دانشـگاه    ةاين كتاب براي مطالع
شـود  توصيه مـي  ،رسمي آشنايي دارنددانند و با اقتصاد غير نيز خوب مي شناختي اقتصاد را

 .ولي براي دانشجويان ديگر زياد مفيد نيست

  



  
  
  
  

  
  

 خرد اقتصاد تئوري

  
  

  احمد سرلك :نويسنده
  نور علم :ناشر

  دوم :نوبت چاپ
  1383 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .نسبتاً روان استاثر 
  

  : محتوايي
  .ضعيف است ،با توجه به مطالب داوران محترمدر مجموع اثر از نظر محتوا، 

اما در ذيل عنـوان از مصـرف كننـده     ،تابع توليد آورده شده است 5قسمت  168در صفحه 
  .ذكر شده است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

روي طـرح  . از منابع درست استفاده نشده است. ها كافي نيستتمرين. بندي نداردجمعاثر 
واحـد   3حجم اثـر بـراي   . داراي معايب ويرايشي زيادي است. جلد با عنوان مناسبتي ندارد

  .درسي ناكافي است
  

  : محتوايي
انطباق اثر با محتوا دقيق  .كار نرفته است سازي و به خوبي معادل بهاصطالحات تخصصي در اثر 
خرد است كه در اين اثر نيمـه  از مطالب اصلي اقتصاد » بررسي بازارها«عنوان نمونه به. نيست

  .فرصت اشكال دارداصوالً تعاريف هزينه. تمام است
  
 پيشنهادها : 

 ،مطالعـه شـده و اشـكاالت عنـوان شـده     محتـرم  كتاب بايد مجدداً از طرف خود نويسنده 
  .دشوبرطرف 

  



  
  
  
  

  
  

 توسعه و اقتصاد

  
  

  ديگرانمالكوم گيليس و  :نويسنده
  غالمرضا آزاد:مترجم 
  نشر ني :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1379 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .حروف نگاري، صفحه آرايي و طرح روي جلد اثر خوب است. 2. متن روان و رسا است. 1
  

  : محتوايي
آمارهـا  . 2. اصطالحات تخصصي به خوبي معادل سازي شده و به كار رفته اند. 1: در اثر

. اطالعات اثر در زمان انتشار روزآمد بوده است و به دقت مورد استفاده قرارگرفته استو 
اثر قادر به ارائه يك فهم منظم، نسبتاً جامع و نسبتاً جديد از مقوله توسعه به خواننـده  . 3

هـاي زنـدگي كشـورهاي     توجه به واقعيت. 5. اثر فاقد مباني فكري جزمي است. 4. است
  .از نوآوري هاي اين كتاب است كمتر توسعه يافته
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  .مطالب اثر براي دانشجويان دوره كارشناسي اقتصاد بيش از حد گسترده است. 1
  

  : محتوايي
صورت گزينشـي از   هاثر ب. 2. است) مثالً در پانويس(اثر فاقد مثال هايي از اقتصاد ايران . 1

مبـاني نظـري كتـاب    . 3. تفاده كرده اسـت آمارها در جهت تأييد نظريه هاي طرح شده اس
  .ضعيف است

  
 پيشنهادها : 

بـا  . 2. هايي از اقتصاد ايران افزوده شود مثال. 1: شود ميهاي بعدي پيشنهاد  در چاپ
براي جلوگيري . 3. استفاده از متون غني نظري، پانويس هاي الزم به اثر افزوده شود

. 4. كشورهاي مختلف مورد توجه قرارگيـرد از گزينشي بودن آمارها، تجربيات توسعه 
هاي ساالنه مربوط به موضوع كتاب در  ها، از گزارش براي پر كردن شكاف زمان داده

 . تدريس استفاده شود

  
  



  
  
  
  

  
  

 اجتماعي عدالت و اقتصاد

  
  مسعود نيلي و همكاران :نويسنده

  ني نشر :ناشر
  سوم  :نوبت چاپ
  1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .از نظر شكلي كتاب نسبتاً خوب است
  

  : محتوايي
نفـس  . است و با استناد قوي ديدگاهي خاص در مورد عدالت ارايه كرده صورتي روان هباثر 

  .اين عمل يك كار محتوايي خاص است
  
o نقاط ضعف:  

 ــــ:  شكلي

  
  : محتوايي

اي فـراوان موجـود اشـاره    هـاي به ديدگاه و است يك ديدگاه نسبت به عدالت مطرح كرده
در هر شرايط و حـالتي عـدالت معرفـي     را اساساً اين كه حاصل عملكرد نظام بازار و نكرده
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كه نظرات موجود پيرامـون موضـوع را هـم     چه رسد به اين. برانگيز استبسيار تامل ،كنيم
  .مطرح نكنيم

 پيشنهادها :  
نظـرات فيلسـوفان و    تـري ارايـه شـود و   كار عميـق در مورد مفهوم عدالت الزم است 

برانگيـز  صرف ارايه يـك ديـدگاه تامـل   . نظران غربي و اسالمي هم آورده شودصاحب
جامعـه ايـران هـم ايـرادات نظـري دارد هـم پيامـدهاي سياسـتي و          هم در آنخاص 

 .كاربردي نامطلوبي دارد

  



  
  
  
  
  

  
  

 جهان اقتصاددانان برتر هاي انديشه

  
  رابرت رانسفيلد :نويسنده
 علي تك روستا :مترجم

  دانشكده علوم اقتصادي :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

در  ترجمه روان و رسا است، رعايت قواعد ويرايش و نگارش حروف نگاري و صفحه آرايي
  .باشدقابل قبول مي آن
  

  : محتوايي
است و محتواي آن بـا فهرسـت منطبـق     مطلوبدر اثر سازي اصطالحات تخصصي  معادل
  .باشد اثر داراي نظم منطقي است مي
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

نگـاري كـم رنـگ اسـت كـه       در برخي از صـفحات حـروف  . طرح روي جلد مناسب نيست
  .اصالح شود ،مناسب است

  
  ــــ:  محتوايي

  
 پيشنهادها : 

هـاي   در چـاپ  شـود  مـي كتاب براي درس تاريخ عقايد اقتصادي مناسب است و پيشنهاد 
  .هاي اقتصاددانان برجسته ايراني و مسلمان اضافه گردد مختصري از انديشه ،بعدي كتاب

  



  
  
  
  

  
  

 ميزس فون لودويك اقتصادي هايانديشه

  
  . ماس. لورنس اس :نويسنده

 فريدون تفضلي :ممترج

  نشر ني :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .قطع مناسب، ويرايش وشيوه نگارش قابل قبول است
  

  : محتوايي
اين كتاب در چندين حوزه به طور واضحي عقايد اقتصادي فون ميزس را تحليـل مـي  

به عنوان مـؤلفي مـؤثر   كند، آگاهي دانشجويان و محققين نسبت به عقايد فون ميزس 
آشنايي با نويسـنده . نسبتاً ضروري است و لذا اين اهداف با اين كتاب قابل تأمين است

  .حائز اهميت است ،گذاران مكتب اطريشي استاي كه تقريباً به عنوان يكي از پايه
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .، در متن وجود دارد)تاحدودي مشكل(لق و از نظر فهم عبارات مغ
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  : اييمحتو
گرچـه   ،هاي هيچ يك از عناوين درسي تطابق ندارد و قابل معرفـي نيسـت  با سرفصل

  .عنوان كمك درسي قابل استفاده است به
  
 پيشنهادها : 

چون قطـع مناسـب و    هاي بعدي ضمن حفظ ابعاد مثبت اثر همشود در چاپتوصيه مي
 و ةافـزوده شـد  هاي كافي براي تفهيم هـر بخـش   ويرايش قابل قبول موجود، پانويس

  .مباني فكري ميزس مورد تحليل و نقد قرار گيرد
  



  
  
  
  

  
  

 ها ناكامي و ها كاميابي.  دولت ـ بازار

  
  

  دكتر احمد توكلي :نويسنده
  سمت :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1380 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .استصفحه آرايي و حروف نگاري و صحافي مطلوب 
  

  : محتوايي
ها با رويكرد اسالمي كـردن علـوم    ازنظر محتوا جامع و باتوجه به اهداف بازنگري سرفصل

وجود نوآوري ازنظر بررسـي موفقيـت و   . ها مطابقت دارد انساني مطلوب است و با سرفصل
  .ها در مبحث اقتصاد بخش عمومي قابل تقدير است عدم موفقيت دولت
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

طـرح روي جلـد باتوجـه بـه     . ظر رعايت قواعد و اصول نگارش و ويرايش ضعيف استازن
  .موضوع اثر مفهوم نيست

  
  ــــ:   محتوايي

  
 پيشنهادها :  

، پيشـنهاد  يباتوجه به تالش مولف محتـرم در زمينـه اسـالمي كـردن علـوم اقتصـاد      
هاي بعد  بهتر است در چاپ. ا به صورت حضوري تقدير شوديكه از طريق نامه  شود مي

 .طرح روي جلد براي باال رفتن كيفيت بازنگري شود

  



  
  
  
  
  
  

  
  

 كشاورزي محصوالت بازاريابي

  
  

  عليرضا كرباسي :نويسنده
  دانشگاه زابل :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .شوداز نظر رواني و رسا بودن متوسط ارزيابي مي
  .عنوان كتاب تعديل شود

  
  : محتوايي

  .شوداز نظر كيفيت محتواي كتاب متوسط ارزيابي مي
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .دهي به دقت بيشتري نياز دارداستناد ويرايش و 
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  : محتوايي
نياز به افزايش اين فصـل  . گيري ناقص است فصل مربوط به مصرف كننده و نحوه تصميمدر 

  .است
از نظـر  . الزم است كه اين مباحث افـزوده شـود  . يابي و پيش بيني تقاضاستفاقد مبحث بازار
  .تر شود نياز است كه كاربردي. ناقص است ،كاربردي بودن

  
 پيشنهادها : 

 .تر شود كاربردي -1

 .گيري مصرف كننده اضافه شود مباحث بازاريابي، پيش بيني تقاضا و تصميم  -2

 .دقت بيشتري در ويرايش بشود -3

  



  
  
  
  
  

  
 بانكداري و ارز پول،

  
  

  دكتر محمدعلي احمدي ـ اسماعيل صفرزاده :نويسنده
  نور علم :ناشر

  چهارم  :نوبت چاپ
  1384 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

هـاي  حجم اثـر بـراي رشـته   . آرايي خوب استاثر رسا است، طرح روي جلد و صفحه
 .حسابداري خوب استمديريت و 

  
  : محتوايي

اسـتفاده از نمـودار بـراي تفهـيم مطالـب       و كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصيدر اثر 
  .نسبتاً خوب است اراي بحث بانكداري اسالمي در سطحكتاب د. خوب است

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

هـيچ   .نگاري اسـت داراي اشكاالت متعدد از نظر قواعد ويرايش و نگارش و حروفاثر 
  .اندها به خوبي و وضوح آورده نشده يك از شكل
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  : محتوايي
چنان اشكاالت ويرايشي و شـكلي   اما هم ،كه كتاب به چاپ چهارم رسيده است با توجه به اين

نظـم  . كتاب فاقد هرگونه نوآوري است. است 1383آن رفع نشده است و آمارها تا پايان سال 
نظريـات  . سـوم ارائـه گـردد    بايستي قبل از فصـل فصل چهارم . منطقي در كتاب وجود ندارد

ارجاعات داده شده در كتـاب طبـق   . مربوط به تقاضاي پول به طور سطحي مطرح شده است
كتـاب  . اشكاالت مطرح شده در زمينة بانكداري اسالمي عميـق نيسـت  . معيار نگارش نيست

  .اسب استهاي حسابداري و مديريت منبراي رشته اقتصاد مناسب نيست و براي رشته
  
 پيشنهادها : 

  .اين كتاب فاقد نوآوري خاصي است
  .دآورده شوبحث سياست پولي در كتاب بعد از مفاهيم عرضة پول و خلق پول 

  .از نظرات اقتصاددانان جهان اسالم هم استفاده شود ،در بحث بانكداري اسالمي
  .اشكاالت ويرايشي و شكلي كتاب برطرف گردد

 .آمارها به روز شود

  



  
  
  
  

  
  

 آن با مقابله روش و شويي پول

  
  فرهاد رهبر و فضل اهللا ميرزاوند :نويسنده

  دانشگاه تهران :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .نگاري و صفحه آرايي مناسب است حروف. ت شده استيقواعد ويرايش و نگارش رعا
  

  : محتوايي
به پـول شـويي   بودن جامعيت كتاب ازلحاظ مربوط و كاربرد مناسب اصطالحات تخصصي 

قابل  استفاده از منابع مناسبو شويي  نوآوري در زمينه مباحث مربوط به پول. است بمناس
  .تأمل است

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

 3ص . پاراگراف ماقبل آخر 2مثل صفحه . وسط جمالت ذكر شده استفعل در چند مورد 
  پاراگراف ماقبل آخر 22پاراگراف چهارم و ص  13پاراگراف آخر، ص  6پاراگراف اول ص 
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  ــــ:  محتوايي
  
 پيشنهادها : 

جلد كتاب معمولي باشد تا باهزينه كمتر قابـل اسـتفاده بـراي عمـوم دانشـجويان        -1
  .باشد

آن در مار و ارقام مربوط به جرائم مالي و حجـم  آمناسب است چنانچه مقدور باشد  -2
  .اقتصادهاي مختلف در كتاب ذكر گردد

 . خالصه تر گردد تعاريفبخش  -3

  



  
  
  
  

  
  

 راهكارها و ها چالش ربا بدون بانكداري

  
  سيديحيي علوي :نويسنده

  )ع(دانشگاه امام صادق  :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

خوبي رعايت شـده   هبدر آن كتاب خيلي روان و گويا است و قواعد ويرايش و نگارش 
 .حروف نگاري و صحافي آن نيز خوب است. است

  
  : محتوايي

طرح بحـث مقـدماتي،   اثر داراي . خوب است در اثر ها سازي اصطالحات تخصصي و معادل
خـوبي بيـان كـرده     هرا ب هاي بانكداري بدون ربا ؛ چالشكتاب. بندي نهايي خوبي دارد جمع
وري كتـاب  آبه استفاده نامطلوب از برخي از عقـود مثـل فـروش اقسـاطي نـو      نتقادا. است
 ،در مواردي كـه اسـتناد و ارجـاع صـورت گرفتـه     . باشد مطالب كتاب منسجم مي. باشد مي

  .استصحيح 
  
o نقاط ضعف:  

 ــــ:   شكلي



  نامه اقتصادنقد   192

  : محتوايي
از  داري بدون ربا را بيان نكرده اسـت و بانككارهاي پيشنهادي براي چالش هاي  راه ،كتاب

مـوارد زيـادي وجـود دارد كـه ارجـاع الزم       .ستينوع مطالب و روزآمدي منابع برخوردار نت
  .صورت نگرفته است

  
 پيشنهادها : 

  .دشواستنادات و ارجاعات كامل  -1
  .دشوتر استفاده ه روزاز منابع غني و ب -2
 . دشوبراي بانكداري اسالمي ارائه  كاربردي  كارهاي راه -3

  



  
  
  
  

  
  

 تجاري هايسيكل تئوريك بررسي

  
  

  دكتر ابراهيم گرجي :نويسنده
  شركت چاپ و نشر بازرگاني :ناشر

  اول  :نوبت چاپ
  1381 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 .نثر اثر روان است - ١

 .اثر مطلوب استصفحه آرايي، طرح جلد و صحافي  - ٢

  
  : محتوايي
 .در اثر به ميزان مناسبي از ابزارهاي علمي استفاده شده است - ١

 .مورد استفاده در اثر به روز است يهاداده - ٢

 .تجاري براي اقتصاد ايران نوآوري اثر است سيكلهاي كاربرد نظريه - ٣

  .اثر برخوردار از انسجام منطقي است - ۴
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

 .اصطالحات، اغالط متعددي قابل ذكر استدر معادل سازي  - ١

منابع مورد استفاده داراي اشكاالتي است و در مواردي مأخذ اسـتفاده شـده ذكـر     - ٢
  .نگرديده است

  
  ــــ:  محتوايي

  
 پيشنهادها : 

 .متعدد اثر رفع شود غلط هاي   -1

 .در ذكر ارجاعات و مستندات دقت كافي صورت گيرد  -2

  



  
  
  
  
  
  

 كي جلد ـ ايران اقتصاد و توسعه كاربردي هايبررسي

  
  

  فريبرز رئيس دانا :نويسنده
  نشر چشمه :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1380 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

ولي  ،ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش در فصول مختلف اثر متفاوت است - ١
 .روي هم رفته رعايت شده است

 .اثر از نظر صحافي و طرح روي جلد خوب است - ٢

  
  : محتوايي
هـا روي هـم    سازي آن كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي و كيفيت معادلدر اثر  - ١

 .رفته خوب است

 .ميزان و چگونگي بهره گيري از ابزارهاي علمي دراثر خوب است - ٢

  .قابل مشاهده است ،در پايان هر فصل براي مطالب داخل فصل ،منابع آخر فصل - ٣
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

هايي از متن نويسنده ساختار شفاهي انتخاب نمـوده و آن را در خـدمت   در بخش -1
 .در مخاطب قرار داده است كه شايسته يك متن علمي نيست يهيجان آفرين

  
  : محتوايي

 .است هاي غربي بينش مبنايي اثر مبتني بر ارزش -1

 .باشدهاي اثر به روز نميواژه -2

 .اثر بسيار گسترده، متنوع و پراكنده است -3

بخش مربوط به درآمد ملي و مباحث اقتصاد كالن مربوط به كتاب اقتصـاد كـالن    -4
  .است

  
 پيشنهادها : 

 .ها و بينش ديني مورد توجه قرار گيردارزش -1

 .ها به روز شوندمنابع اصلي و داده  -2

 .متن تلخيص شود  -3

 .مباحث اقتصاد كالن از اثر حذف شود  -4

  



  
  
  
  

  
  

 ايران اقتصادي تاريخ

  
  چارلز عيسوي :نويسنده
 يعقوب آژند :مترجم

  گستره نشر :ناشر
  سوم  :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .از نظر شكلي قدري ضعيف است
  

  : محتوايي
اقتصادي بـا اسـتفاده از وقـايع و رخـدادها ضـمن تـاريخ نگـاري        در مورد موضوعات مهم 

طوري كه مطالعة آن براي مطالعة وضعيت كنوني  هب ،اقتصادي تحليل هم ارايه كرده است
  .اقتصاد ايران بسيار مفيد است

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .ها دقيق انجام نشده استها و زيربخشبندي، بخشبندي موضوعات، فصلتقسيم
  



  نامه اقتصادنقد   198

  : محتوايي
  .ها قدري ضعيف استارتباط فصول و بخش. ارتباط مطالب با هم مشهود نيست

 پيشنهادها : 

جـداول و آمارهـا    و سازي شـود پذير باشد متن كتاب ويرايش و روان در صورتي كه امكان
  .تر و زيباتر ارايه شوند مرتب

  
  



  
  
  
  
  

  
 اسالمي ديدگاه از دولت مخارج مالي تأمين

  
  

  طريق اهللا خانمنور اقبال،  :نويسنده
 عبدالحسين جاللي و مسلم بمانپور :مترجم

  )ع(امام صادق دانشگاه :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

ـ قواعد ويرايش و نگارش در اثر روي هـم رفتـه رعايـت    2ـ ترجمه روان و رساست 1
آرايي، صحافي و طرح روي جلـد  نگاري، صفحهكيفيت اثر از نظر حروفـ3شده است 
 .خوب است

  
  : محتوايي

ـ محتـواي  2خوب است در اثر ـ كيفيت معادل سازي و كاربرد اصطالحات تخصصي 1
ـ اطالعات مندرج در اثر با توجه به سـال انتشـار   3اثر با فهرست آن انطباق كامل دارد 

ــ مĤخـذ   5ـ نظم منطقي و انسجام مطالب در اثر خـوب اسـت   4. روزآمد است ،)2004(
هـاي   ــ نسـبت بـه فرهنـگ و ارزش    6درج شده است  ،عمده منابع استفاده شده در اثر

  .اسالمي رويكرد مثبت دارد



  نامه اقتصادنقد   200

o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  .ـ قلم اثر در جداول ريز است2ـ در مواردي اغالط نوشتاري وجود دارد 1
  

  : محتوايي
فاقد جامعيـت الزم   عه و از منابع فارسي استفاده نشده،چون در اثر از منابع روايي شي ـ1

ـ منابع موجـود فارسـي در مـتن مـورد     3ـ اطالعات مندرج در اثر روزآمد نيست 2است 
  .توجه مؤلف محترم قرار نگرفته است

  
 پيشنهادها : 

  .گيرد هاي بعد بيشتر مورد توجه قرار ل و قواعد نگارش در چاپوـ اص1
ـ محتواي اثر توسط مترجم محترم به صورت نقد و حاشيه در پاورقي با استفاده از 2 

از منابع فقهي و روايي شيعه و ارجاع به  استفادهتذكرات الزم و توضيحات منطقي با 
 .هاي فارسي تقويت شودبرخي از كتب و پايان نامه

  



  
  
  
  
  

  
 يدنها اقتصاد حيات تجديد

  
  د متوسلي وهمكارانودكتر محم :نويسنده

  )ع(دانشگاه امام صادق :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

ان متن كمـك درسـي   بعنو .از نظر صحافي خوب است اثر. نسبتاً روان است اثر فصل اول
  .شود اقتصاد توسعه توصيه مي

  
  : محتوايي
تخصصـي در حـد متوسـط ارزيـابي      در اثـر  اصطالحات كارگيري سازي و به معادل كيفيت

. شـود  مـي در سطح دكترا ارائـه   محترم لفؤبرخي از مقاالت زيرمجموعه توسط م .دوش مي
نـوآوري تلقـي    ،برندگان جايزه نوبل اقتصـاد هسـتند   لدجم ازلحاظ نوآوري چون افراد اين

  .دقت در استنادات خوب است. ت شده استامان رعايتليف و ترجمه أدر ت .شود مي
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

پاراگراف  77ص . ساير فصول داراي درجات متفاوتي از رواني است كتاب، فصل اول جز به
در  .پاراگراف دوم سطرماقبل آخر مبهم است 94ص . آخر ناقص و نامفهوم است دوم سطر

ست كه مشخص نيست شماره پانويس سرتاسر اين فصل اعدادي داخل پرانتز تكرار شده ا
  .است يا خير

  
  : محتوايي

 .شود ميدرحد متوسط ارزيابي  ها و كيفيت آن صريح و قابل فهم نيست ،برخي اصطالحات
 كـامالً اثـر  ام جنظـم و انسـ   .شود توصيه مي يدرس  كمكعنوان متن  هبراي درس توسعه ب
فصل سـوم قابـل    .جايگزيني استعنوان فصل دوم قابل  هفصل دهم ب .قابل قبول نيست

  .شود ميترجمه مقاالت متوسط ارزيابي . جايگزيني براي فصل پنجم است
  
 پيشنهادها : 

  . ويراستاري نياز داردو ترجمه متن است  تشكاالويژه در برخي فصول داراي ا همتن ب. 1
  .شود ميه صيتوعنوان متن كمك درسي  كتاب به. 2
هاي دكترا با گرايش اقتصاد توسعه قابل معرفـي   ي دورهبرابرخي مقاالت زيرمجموعه . 3

  . است
نويسندگان اصلي مقاالت ترجمه شده برندگان جايزه نوبل در اقصـاد بـوده و نـوآوري    . 4

را بـراي دانشـجويان روشـن     يبا اقتصاد نهـاد  متعارف اقتصاد توانند تقابل اند و مي داشته
 . كه اين جنبه تقويت شود كنند

  



  
  
  
  
  

  
 ايران سرمايه بازار در بنيادي هاي تحليل

  
  

  محمدعلي شهدايي :نويسنده
  چالش :ناشر

  سوم  :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .و عمدتاً جهت آموزش عمومي بازار سرمايه مناسب است. نقطه قوت خاصي ندارد      
  

  : محتوايي
  .شود ميو نقطه خاصي مالحظه ن نوآوري

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .نياز به ويرايش دارد .اغالط تايپي و جمالت ناصحيح و ناتمام دارداثر 
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  : محتوايي
كمك آموزشي و جهـت اسـتفاده عمـومي و بـراي آشـنايي بـا       . متن درسي نيستاثر 

  .شود ميمفاهيم پايه بازار سرمايه معرفي 
  
 پيشنهادها : 

  .داردنياز خذ به اصالح Ĥذكر م
  



  
  
  
  

  
  

 مدرن بيمة و كاربردي تكافل

  
  

  معصوم مهد باهللا :نويسنده
 محسن روحاني :مترجم

  )ع(دانشگاه امام صادق :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

طـرح   .شوداز نظر ويرايشي در حد متوسط تا خوب ارزيابي مي .صحافي خوبي دارداثر 
 .روي جلد مناسب نيست

  
  : محتوايي

. تـأليف و ترجمـه شـده اسـت     است كه در زمينة بيمه تكافـل  ياز جمله كتب معدود
نوآوري بيمه اسالمي در . ماهيت بيمه تكافل و ابعاد آن به خوبي بسط داده شده است

بـه عنـوان   . از منابع فراوان و كـافي اسـتفاده شـده اسـت    . اين كتاب قابل توجه است
  .كمك درسي قابل معرفي است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  .ويرايش دارد تا برخي اشكاالت آن رفع شوداشكاالت حروف نگاري دارد و نياز به 
  : محتوايي

در . و نياز به تطبيق با فقـه شـيعي هـم دارد   است از فقه اهل سنت عمدتاً استفاده شده 
از نظـر فقـه و حـديث شـيعي      كه ه استموارد بسياري مثالً از ابوهريره نقل حديث شد

  .بسيار قابل تأمل است
  
 پيشنهادها   :  

  .نگاري آن برطرف شود اري و اشكاالت حروفـ متن ويراست1     
 .هاي الزم با استفاده از منابع فقه شيعه به آن افزوده شود ـ پانويس2     

  
  



  
  
  
  
  

  
 شهري هايپروژه مالي تأمين و هاشهرداري درآمدي منابع توسعة

  
  

  دكتر مرتضي عزتي :نويسنده
  نور علم :ناشر

  اول :چاپنوبت 
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

نگـاري و  ـ حـروف 2. ـ اثر روان است و آئين نگارش تا حد زيادي رعايت شده است1
ـ اثر داراي مقدمه و فهرست 3. باشدآرايي نثر خوب است و صحافي مناسب ميصفحه

 .تفصيلي مطالب است

  
  : محتوايي

ـ معرفـي  2. تخصصي در اثر مناسب استسازي اصطالحات ـ كيفيت كاربرد و معادل1
ـ اثـر  3. هاي مثبت اثر استها با استفاده از عقود اسالمي، از جنبهمنابع مالي شهرداري

. برخوردار استها، از نوآوريدر زمينه ارائه يك جا و همگن مطالب مربوط به شهرداري
ــ اثـر بـه    5. ـ اثر از نظر انسجام مطالب و رعايت تقدم و تأخر مطالب مناسـب اسـت  4

گيري كلي و مناسـب اثـر   جهتـ6. كفايت از منابع محدود و موجود استفاده كرده است
  .ها از تكيه بر منابع مالي ناپايدار به منابع مالي پايدار استدادن شهرداريسوق



  نامه اقتصادنقد   208

o نقاط ضعف:  
 : شكلي

اثـر  ــ  3. ـ طرح روي جلد اثر مناسب نيست2. ـ اثر داراي اغالط ويراستاري متعدد است1
موضـوعي و   فاقد پيش گفتار، بيان هدف، نتيجه، جدول، خالصه، فهرست اعالم، فهرست

  .شودهاي مناسب در اثر، حجم آن مناسب ميـ در صورت درج مثال4. شناسي استكتاب
  

  : محتوايي
. ـ اثر از منابع و مĤخذ محدودي استفاده كرده است2. ـ اثر فاقد اطالعات و داده است1
ـ اثـر بـه نحـوة تـأمين مـالي و      4. شرايط الزم براي يك متن درسي استـ اثر واجد 3

ـ اثر در ارتباط بـا موضـوع   5. ها در كشورهاي پيشرفته نپرداخته استيكاركرد شهردار
هـا  ها، به وظايف دولت اسالمي به عنوان مبناي عمل شـهرداري تأمين مالي شهرداري

  .توجه نكرده است
  
 پيشنهادها : 

ـ در اثر براي فهم بهتر موضـوع،  2. ويراستاري شده و طرح روي جلد آن ارتقا يابدـ متن 1
شناسـي آورده   گفتار، بيان هدف، نتيجه، جـدول، خالصـه و كتـاب    هاي مناسب، پيشمثال
ــ بـه نحـوة    5. ـ منابع اثر ارتقاء يابـد 4. هاي مربوط روز آمد شودـ اطالعات و داده3 .شود

ـ به وظايف دولت اسالمي 6.  هاي پيشرفته پرداخته شوددر كشورها ريتأمين مالي شهردا
  .ها بپردازدبه عنوان مبناي عمل شهرداري

  
  



  
  
  
  
  

  
 اسالمي ديدگاه از توسعه

  
  دكتر مرتضي عزتي :نويسنده

  نور علم :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 ــــ:   شكلي

  
  : محتوايي
اگرچـه  اثـر   .ديدگاه اسالم درمورد توسعه را ارايـه كـرده اسـت    ،عنوان كار اوليه هنويسنده ب

زيرا طرح موضوع توسعه اسـالمي و تحليـل آن   . اما نوآوري هم دارداست،  ينواقصداراي 
  .تر شدن و تكميل شدن نياز دارد به غنياثر  با اين حالكار جديد است 

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .شود آرايي، صحافي و طرح جلد متوسط و ضعيف ارزيابي مي نگاري، صفحه حروفدر اثر 
  

  : محتوايي
  .بعضي از موضوعات مرتبط باتوسعه را مطرح كرده است و از اين جهت كامل نيستاثر 



  نامه اقتصادنقد   210

 پيشنهادها :  
صحافي ـ طرح جلد ـ صفحه آرايي   (شود  اصالحخوب است ازنظر شكلي در چاپ بعدي 

 .دكوشش شوآن  محتواي در تكميل ،و چون كار اوليه است) و حروف نگاري

  



  
  
  
  
  

  
  

 اقتصادي توسعه

  
  

  دكتر محمود متوسلي :نويسنده
  سمت :ناشر

  چهارم  :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 .آرايي و صحافي خوب استصفحه نگاري،از نظر حروف

  
  : محتوايي

 اثر .با محتوا خوب است آنانطباق  و خوب استدر اثر كاربرد اصطالحات تخصصي 
توجه به مسائل نهادي، اجتماعي و . ها را پوشش داده استدرصد سرفصل 80

عتبر از منابع علمي م. فرهنگي در كنار مسائل اقتصادي از نقاط برجسته اين اثر است
  .خوب استاثر طرفي علمي دقت در ارجاعات و استنادات و نيز بي. استفاده شده است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  .طرح روح جلد مناسب نيست
  : محتوايي

  .به نقش دين در مبحث توسعه توجه بيشتري شود
  
 پيشنهادها : 

مولـف   .شـود اين اثر براي متن درس توسعه دانشجويان رشته اقتصاد پيشـنهاد مـي  
از منابع و اطالعات  و هاي بعد به نقش و تاثير دين در توسعه بپردازد محترم در چاپ

 .آماري روزآمد استفاده شود

  



  
  
  

  
  
  

 ريزيبرنامه و اقتصادي توسعه

  
  

  محمد احمدي و وحيد شقاقي شهريدكتر علي :نويسنده
  نور علم :ناشر

  دوم  :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

ـ قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً در اثر رعايـت شـده   2. اثر نسبتاً روان و ساده استـ1
 .نگاري نسبتاً خوب استـ اثر از لحاظ حروف3است 

  
  : محتوايي

سازي و به كارگيري اصطالحات تخصصي در اثر روي هم رفته قابـل  ـ كيفيت معادل1
هاي جهاني، آمار مربوط به اقتصاد ايران نيز در اثـر آورده   راه با مثالهم ـ2. قبول است

ــ قطـع نظـر از    3. كنـد شده كه تا حدودي امكان مقايسه را براي خواننده فـراهم مـي  
نوآورانه و قابل تقـدير  » هاي اجتماعي توسعهنظريه«محتوا، آوردن فصلي تحت عنوان 

  .است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

ـ 2. وجود دارد كه قواعد ويرايش و نگارش در اثر رعايت نشده استـ موارد متعددي 1
  .اثر در تدوين يك پارچه نيست

  : محتوايي
هـايي از اثـر داراي   سازي اصـطالحات تخصصـي در بخـش   ـ كيفيت كاربرد و معادل1

جامعيت محتواي اثر خوب نيست و در بيان مطالـب پراكنـدگي وجـود    ـ2. مشكل است
انسجام مطالب در حد  وـ كتاب فاقد نظم منطقي 4. ثر به روز نيستهاي اـ داده3. دارد

  .نيست فكر محوريبه طوري كه داراي يك  ،الزم است
  
 پيشنهادها : 

موارد ذيل بـه طـور جـدي مـورد      ،شود در صورت ضرورت به تجديد چاپپيشنهاد مي
  :توجه قرار گيرد

زم اسـت حـول يـك    ولـي ال  ،اي اسـت آوري مطالب گستردهـ گرچه اثر حاصل جمع1
 ،از عنوان كتاب حذف شـود  »ريزيبرنامه« واژةـ بهتر است 2. فكرمحوري سامان يابد

  .شودهيچ مطلبي در اين زمينه مالحظه نمي ،چون غير از فهرست چند برنامه در ايران
  
  



  
  
  
  

  
  
 آفرينان ثروت

  
  

  لستر تارو :نويسنده
 كياوندعزيز  :مترجم

  نشر فرا :ناشر
  سوم  :نوبت چاپ
  1380 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  . نگاري، صفحه آرايي، صحافي و طرح جلد اثر خوب است كيفيت حروف. 1
 .بسيار خوب است در اثر ميزان رعايت قواعد عمومي ويرايش و نگارش. 2

  
  : محتوايي

عنوان يك متن كمـك درسـي از    هب. 2. واژه هاي تخصصي روان برگردان شده اند. 1
داراي  ،اين حيث كه نشان دهنده قواعد بازي ثروت آفرينـان در دو قـرن اخيـر اسـت    

نظم منطقي و انسجام مطالب براي مخاطبان عمومي خـوب  . 3. ارزش كاربردي است
  .است
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o نقاط ضعف:  
 ــــ:   شكلي

  
  : محتوايي

توسـعه اقتصـادي تبعيـت    روش منتخب دراين اثر از الگوي متون علمي تخصصي . 1
  .نمي كند

  
 پيشنهادها  :  

  .شناسي محتواي متن ارتقاء يابد روش     
  



  
  
  
  

  
  

 اسالمي مالي موسسات در شركتي حاكميت

  
  

   راچپ دكتر عمر :نويسنده
 حسين ميسمي :مترجم

  )ع(دانشگاه امام صادق :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

ترجمه نسبتاً خوب و روان بوده و ميزان رعايـت قواعـد ويـرايش و نگـارش، حـروف     
 .آرايي در آن مناسب استنگاري و صفحه

  
  : محتوايي

ها و  مسئله حاكميت شركتي در بانك. كاربرد اصطالحات تخصصي در اثر مناسب است
آورده شده كه بحث نـو و قابـل   هاي اسالمي و ابزارهاي اين حاكميت در كتاب  شركت

  .قبولي است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

در ص . حـذف شـده اسـت   » به«منجر:  35اشكاالت ويرايشي كمي دارد؛ مثال در ص 
  .سيستماتيك اشتباه چاپ شده است: در پارگراف اول 51

  : محتوايي
  .، فاقد تاريخ خاصي هستند197-242هاي كتاب داده

ميداني، مشخص نيست كه كار ميداني درچه زماني اسـت و بـا   ، در بررسي 197در ص 
  .چه ضوابط آماري صورت گرفته است

  
 پيشنهادها : 

عنوان يكي از موضوعات درس موضوعات انتخابي در اقتصاد اسالمي قابـل   كتاب به
شود اشكاالت محدود ويرايشي برطـرف   هاي بعدي توصيه مي در چاپ. استفاده است
 .يابد ءرتقاهاي آن ا و دقت داده

  



  
  
  
  

  
  

 اسالمي مالي خدمات

  
  محمد عبيداله :نويسنده
 و حامد طاهري محمد واعظ :مترجم

  سمت :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

رعايت قواعد نگارش و اصول ويـرايش مطلـوب   . نگاري و صفحه آرايي خوب است حروف
  .است

  
  : محتوايي

. ازنظر اطالعـات روزآمـد اسـت   . مناسب است در اثركاربرد اصطالحات تخصصي و معادل 
بـي  . با رويكرد اسـالمي، اثـر مـذكور داراي نـوآوري اسـت     » خدمات مالي«ازنظر موضوع 

 انتخابياين اثر براي تدريس در موضوعات . طرفي علمي مولف محترم در اثر مشهود است
  .در اقتصاد اسالمي مفيد است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

فاقد خالصه، نتيجه گيري و فهرست موضـوعي و  . طرح روي جلد نياز به ارتقا كيفيت دارد
  .اعالم است
  : محتوايي

هاي  خشي از سرفصلتنها ب. ابزار الزم براي تفهيم مطلب ضعف داردكارگيري  بهازنظر اثر 
نـاقص اسـت و    ،مترجم يصورت پاورق ازنظر تكميل مطالب، به .دهد مصوب را پوشش مي

  .محترم دارد نينياز به ترميم توسط مترجم
  
 پيشنهادها : 

ها به تفاوت نظر فقه شيعه و اهـل سـنت در زمينـه مسـائل و      محترم در پاورقي نيمترجم
منـابع   هاي اضافه شده را با ذكـر  پاورقي و بپردازند ،االمكان حتي ،خدمات مالي مطرح شده
  .معتبر مستندسازي كنند



  
  
  
  
  

  
 انتخابي حكومت

  
  ميلاستوارتجان :نويسنده
 علي رامين :مترجم

  ني نشر :ناشر
  دوم  :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .از لحاظ رواني و رسائي خوب ارزيابي شده است و نظر داور محترم خوب استاثر 
  

  : محتوايي
يك كتاب مرجع و كمك درسي است كه خوب است دانشجويان تحصـيالت تكميلـي   

تبيين تفـاوت دموكراسـي واقعـي و حاكميـت      .به آن مراجعه كرده و آنرا مطالعه نمايند
نثـر فـردي و   از فقط نويسنده  .اصلي كتاب است كه نكته مهمي استموضوع  ،اكثريت

صـرفاً   ،اسـت  و نوآورانـه دقيـق   .ارجاع هم نداردحافظه خود استفاده كرده و حتي يك 
  .كنديك حكومت انتخابي را بيان مي معيارهاي
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  .ها و آمار استفاده نشده استاز داده
  : محتوايي

 ببندي مطالب را خـو بندي و تقسيماما دسته ،در عين اينكه مولف فردي بسيار قوي است
  .انجام نداده است

  
 پيشنهادها : 

وار هـايي فهرسـت   گيريابتدا نتيجه ،اتو پيشنهادگيري داور محترم در قسمت نتيجه
دارد كه كتاب قابل نقد و بررسـي بـوده و   از مطالب كتاب آورده و در پايان اظهار مي

مطالعه جدي قرار گيـرد و بـه نحـو    و الزم است فكر و نظريه اصلي كتاب مورد نقد 
 .شود فسيرتخصصي ت

  



  
  
  
  
  

  
 اقتصاد و حقوق

  
  رابرت كوتر :نويسنده
  دكتر دادگر: مترجم
  نور علم :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

اي ندارد و در مجموع قابل قبـول و متوسـط ارزيـابي    لحاظ شكلي امتياز ويژه بهكتاب 
 .شودمي

  
  : محتوايي

اي اقتصاد و حقـوق را مـورد بحـث    محورهاي اساسي در حوزه علمي بين رشتهاين اثر 
و داراي  انـد   در اين رشته، شناخته شـده  نويسندگان اصلي آن، قرار داده، و نويسندگان

ندارد و براي در زبان فارسي نيز كتابي تحت اين عنوان وجود . باشندنقش پيشگامي مي
  .استعرفي و استفاده يك كتاب اصلي قابل معنوان  تدريس به
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

اي و ترجمـه  ي و حتـي چنـد صـفحه   هـاي طـوالن  پاراگراف. نياز به ويرايش ادبي دارد
  .خورد كه نياز به بازنگري و اصالح دارداللفظي در آن به چشم مي تحت
  : محتوايي

 مباحث حقوقي مطرح شده در اين كتاب در مواردي قابـل نقـد و تحليـل در چـارچوب    
هاي اسالمي است، كه نقد صورت نگرفته است؛ به ويژه مسئله تقدم اقتصـاد بـر   آموزه

  .باشدحقوق يا بالعكس قابل مناقشه و نقد مي
  
 پيشنهادها : 

  .برخي موارد كليدي كتاب قابل نقد استـ 1
  .كتاب به عنوان يك منبع مستقيم درسي قابل معرفي استـ 2
 .هاي ديني صورت گيرد تكيه بر آموزهسازي محتوايي در اثر با  ـ غني3

  
  
  



 
  
  
  

  
  

  اقتصاد و حقوق اساسي ابعاد و ها مؤلفه
 

  دكتر يداهللا دادگر :نويسنده
  نور علم :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

  : شكلي
 .ويرايش داردقواعد نگارش رعايت شده است، ولي در عين حال نياز به 

  
  : محتوايي

ميزان دقـت در اسـتنادات   . موضوعي جديد با مطالبي بسيار عميق در كتاب ارائه شده است
در اين كتاب تالش شده است مطالبي جهت بهبود و رفع موانع كسـب و كـار   . عالي است
  .ارائه شود

  
o نقاط ضعف:  

  : شكلي
در . باشـد  غامض بودن مطلب مـي اين اثر روان نيست و اين روان نبودن شايد ناشي از 

 .غلط هاي چاپي وجود دارد 8سطر  131ص 

  
  : محتوايي
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در اين كتاب معلوم نيست كه اقتصاد مقدم بر حقوق است و يا حقوق مقدم براقتصاد اسـت  
  .كه جنبه مهمي است كه مغفول مانده است

  
 پيشنهادها  :  

 .هاي بعد رفع شوند موارد ذكر شده در چاپ       

  



  
  
  
  

  
  

 سليمان ملك يا فقر جستجوي در

  
  مهاتير محمد :نويسنده
 محمد سوري :مترجم

  انتشارات سيمين :ناشر
  دوم  :نوبت چاپ
  1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 .ترجمه روان و رسا است

  
  : محتوايي

زيـرا نويسـنده كشـوري فقيـر را بـه كشـوري نسـبتاً         ،از لحاظ نوآوري جالب اسـت اثر 
از لحاظ جهت گيـري  . ثروتمندتبديل نموده است و در هر فصل نظم منطقي وجود دارد

علمي فلسفي و اخالقي بايد گفت نويسنده فرد مسلماني است كه پيشرفت مسلمانان را 
د چه رفتاري به خواهد ثابت كنيعني مي ،خواهد و هم در آن عمالً اقدام نموده استمي

  .شود و چه رفتاري به ملك سليمانفقر منتهي مي
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

يك  195العاده طوالني هستند ص  ها فوقجمالت و پاراگراف .ويرايش نياز دارداثر به 
  .سطر آورده شده است 8جمله در 

  : محتوايي
فارسـي چيـز   عنوان انتخاب شده براي اثر در متن اصلي چيـزي اسـت كـه در ترجمـه     

  .ديگري است
  
 پيشنهادها :  

 .دارد نياز ويراستاري اثر به      

  



  
  
  
  
  

  
  

 اسالمي نگرش با خرد اقتصاد مباني به درآمدي

  
  

  ديگران محمدجعفر انصاري و :نويسنده
  سمت :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

نگـاري متوسـط   حـروف ميزان رعايت قواعد نگارش و ويـرايش و  كيفيت اثر از لحاظ 
  .ارزيابي شده است

  
  :  محتوايي

  .ي اقتصاد اسالمي مبتكرانه است اثر در طرح افق جديد در حوزه
  
  
o نقاط ضعف:  

 ــــ:   شكلي
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  : محتوايي
. نشده استسازي درست اصطالحات تخصصي در سرتاسر كاب توجه  اصوالً به معادل

هاي بدون  گزاره. ها استفاده نشده است هاي نمودار و جدول از آن  رغم نياز به ابزار علي
هاي طرح شـده راجـع    بعضي نقد. شود پشتوانه يا مبهم در حد قابل ذكري مشاهده مي

  .عنوان كتاب فراتر از محتواي آن است. به نظريه متفاوت اقتصاد خرد وارد نيست
اصـطالحات   .سازي در يك صفحه آورده شده اسـت رسازي و شبيهحداكث ،مورد در دو

بـراي  . جدول استفاده نشـده اسـت   و نمودار از ابزارهاي علمي مانند. بايد يكسان باشد
  ).17ص (تبيين رفتار انسان مسلمان استدالل قوي ندارد

 پيشنهادها : 

توجـه بيشـتر بـه     .سازي اصطالحات مجدداً بازنگري شـود از نظر ويرايشي و يكسان
ـ نظم بخشيدن به مطالـب و يـك دسـتي     .شناسي مناسب استقسمت روش ب مطال

 شناسي مشخص اسالمي باشدها بايد مبتني بر روش گونه كتاب اين .بسيار الزم است
اين پـردازش بايـد     ،)اقتصاد و خرد اسالمي(رغم ضرورت پرداختن به موضوع  و علي

  .مند باشد ش بسيار دقيق، محتاطانه، جامع و رو
 

  



  
  
  
  
  
  

 سرمايه راز

  
  

  هرناندو دوسوتو :نويسنده
 فريدون تفضلي :مترجم

  نشر ني :ناشر
  سوم  :نوبت چاپ
  1386 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

رعايت قواعد ويرايش و نگارش خوب اسـت از لحـاظ    ميزان. ترجمه روان و رسا است
  .مشكلي نداردنگاري نيز حروف

  
  : محتوايي

عنوان كتاب فرعي  هاند البته كتاب درسي نيست و باصطالحات صحيح بكار برده شده
مقايسه از موفقيت  .جامعيت محتوائي خوب است .شودبراي درس توسعه تلقي مي

ك جالب است و چهاي كوبرخي كشورها و عدم موفقيت برخي ديگر در جلب سرمايه
ميزان دقت در . شودصيه ميگذاران توسياستگذاران و قانونمطالعة آن به لذا 

  .ت خوب استاستنادا
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o نقاط ضعف:  
 ــــ:   شكلي

  
  ــــ:   محتوايي

  
  
 پيشنهادها : 

شـود و  اي جداگانه توسط داور محترم بزودي ارائه مـي صورت مقاله هداوري اين اثر ب
 .گيردهاي متفاوت مورد بررسي قرار مينقش سرمايه از جنبه

  



  
  
  
  

  
  

 اقتصادسنجي هايروش

  
  

  جانستون و جان ديناردوجك :نويسنده
 نژاداكبر خسرويرابي، عليهفريدون ا :مترجم

  نور علم :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1388 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

واحـدي بـراي دورة كارشناسـي     3اين كتاب براي يك درس . باشدو رسا مينگارش روان
رسـد خـوب ترجمـه شـده     لذا به نظر مي ،چون اين كتاب ترجمه است. ارشد مناسب است

  .است
  

  : محتوايي
نظم منطقي خوب اسـت  . باشدالمللي ميكتاب از يك نويسنده و هم چنين ناشر معتبر بين

  .ه استدر كتاب استفاده خوب از منابع موجود و دقت خوب در استناد قابل مشاهد
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  312، و 282، 275باشد مثل رنگ مي ها در متن كتاب كمبرخي از نوشته
  

  : محتوايي
بـه همـين خـاطر آمارهـا تـا       ،باشـد مي 1963چون نوشتة اصلي كتاب مربوط به سال 

 25مـثالً ص   :كيفيت معادل سازي در ترجمه خـوب نيسـت  . باشدحدودي روز آمد نمي
بيني يك قدمي به يـك  خطاي پيش 156در ص . ه تخمين زننده تغيير يابدبرآوردياب ب

 302خـالص تغييـر يابـد در ص     MAنـاب بـه    MA 303در ص . گام تبـديل شـود  
  .تغيير يابد pAcfبه  Acfكلمه  282پارازيت صحيح نيست در ص 

  .اندهاي صفحات ارائه نكردهمترجمين محترم هيچگونه توضيح اضافي در زير نويس
اشكال تايپي دارد و همچنـين فرمـول    203، 153، 111، 101، 29هاي صفحات فرمول   

  295ص 
  
 پيشنهادها  :  

  . سازي بعضي اصطالحات اصالح شود ـ معادل1
  .ـ اشكاالت تايپي موجود در اثر رفع شود2
  . ـ توضيحات الزم اضافي در پانويس آورده شود3

  
  



  
  
  
  
  

  
  اقتصاد براي رياضيات

 هاروش و الگوها 

  
     استاسسكي آدام :نويسنده

  همقاني محمدجواد جلوداري :مترجم 
  مركز نشر دانشگاهي :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1384 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

فقـط  اثـر   .از لحاظ ويرايش خوب اسـت  .ترجمه خوبي است و نويسنده به اقتصاد آشناست
  .منبع فرعي مناسب است عنوان يك هب

  
  : محتوايي

  .شناستالحات خوب است و مترجم به اقتصاد آطاص
  
o نقاط ضعف:  

 ــــ:  شكلي
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  : محتوايي
و مناسب نيست ) 2(و)1(رياضيتدريس براي اثر . استگفتار مترجمان  پيشاثر فاقد 

  . عنوان كتاب فرعي مناسب است به
در مجموع رياضيات آن  .است رعايت چارچوب خاص رياضي در نظر گرفته نشده

  .بسيار خالصه است .قوي نيست
فقـط بخشـي از انتگـرال    ،در بخش دوم كتاب از ديفرانسيل و انتگرال خبـري نيسـت  

  .شودگيري ديده مي
  .ارجاع منابع ندارد .منابع استفاده شده ذكر نشده است

  
 پيشنهادها : 

  .عنوان يك منبع فرعي قابل استفاده است اثر صرفاً به
  



  
  
  
  
  
  

 اقتصاد در آن كاربردهاي و رياضيات

  
  

  هادي رنجبران :نويسنده
  نور علم :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش در آن بسيار  .و رسا استسبك نگارش اثر روان ) 1
دوره كارشناسـي و  ) 2(و ) 1(حجـم اثـر بـراي تـدريس دروس رياضـيات      ) 2. خوب اسـت 

  .ارشد جامع استآمادگي دورة كارشناسي
  

  : محتوايي
ميزان جامعيت اثر ) 2. اندسازي شدهكار رفته و معادلاصطالحات تخصصي به خوبي به) 1

زان انطباق محتواي اثر با عنـوان و فهرسـت و نظـم منطقـي و انسـجام      مي)3. خوب است
  .مطالب در آن خوب است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

 . نويسي، گاهي رعايت نكات ويرايشي نشده استبه علت خالصه) 1

  
  : محتوايي

امـا محتـواي اثـر     ،كاربرد آن در اقتصاد ذكر شـده ، رغم اين كه در عنوان كتاب علي) 1
به علت كوشش نويسـنده در خالصـه  ) 2 .كاربردهاي اقتصادي موضوعات نيست گربيان

هـاي  از لحاظ بيـان محتـوي و تمـرين   ) 3. نويسي از لحاظ محتوايي داراي مشكل است
  .در كتاب اصوالً به منبعي اشاره نشده است) 4. است ضعيفعميق و كاربردي 

  
 پيشنهادها : 

بعد ضمن رعايت نكـات ويرايشـي، اوالً    هايهاي قوت اثر، در چاپضمن رعايت جنبه
به كاربردهاي اقتصادي موضوعات توجه كافي مبذول شود، ثانياً در طراحي محتـوا بـه   

  .هاي عميق و كاربردي توجه كافي شود و منابع استفاده شده ذكر شوندتمرين
  



  
  
  
  

  
  

 اقتصاد تخصصي زبان

  
  

  نظريسهراب  :نويسنده
  نور علم :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1384 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .نقطه قوت شكلي و محتوايي براي كتاب ذكر نگرديده است
  

  ــــ:  محتوايي
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

اي جا افتاده و يا جمله در برخي موارد كلمه. متن داراي اشكاالت متعدد و پر از اشتباه است
 paste  /copyهاي ديگران به صورت متن از منابع و نگارش. استناقص و يا نامفهوم 
از لحـاظ حـروف  . اي نيست كه غلط نداشـته باشـد  تقريباً هيچ صفحه. استفاده كرده است
برخي از كلمات  15مثالً در صفحه  ،آرايي متن داراي اشكاالت متعدد است نگاري و صفحه

  .قلم درشت آمده استبا بدون جهت 
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  : محتوايي
داراي كيفيتي نيست كه به عنوان يك متن درسي مورد اسـتفاده  وجه  به هيچكتاب ـ 1

  .قرار گيرد
  87و  24و  15و  12كاربرد برخي از اصطالحات بدون توضيح مثالً صفحات ـ 2
نمـي به خواننـده  مطلبي را در اثر، ارائه بسيار خالصه از متون اقتصاد خرد و كالن ـ 3

  .رساند
  .هاي ديگران استفاده شده استاز تكه تكه نوشتهاثر در طور قطع  ـ به3
  .هاي ارائه شده با هدف كتاب مطابقت نداردمتنـ 4

  
 پيشنهادها  :  

بـه شـكل موجـود  هـيچ ارزش        بر پايه تمامي مالحظات فوق تجديد چـاپ كتـاب    
 .آموزشي در بر ندارد –علمي 

  



  
  
  
  
  
  

 عمومي اقتصاد سياست

  
  

  نگسيياوتمار ا :نويسنده
 دكتر هادي صمدي :مترجم

  سمت :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .از لحاظ طرح روي جلد و صفحه آرايي مناسب است
  

  ــــ:   محتوايي
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

فارسـي   به يجمالتشامل باشد مثالً تعاريف سياست پولي متاسفانه اثر اصالً قابل فهم نمي
  )215اشاره به ص . (باشد است كه به راحتي قابل فهم نمياي محاوره
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  : محتوايي
 ريـزي  برنامـه «: آمـده  5ص  در شوند براي مثـال اصطالحات تخصصي درست تفهيم نمي

عنوان  .نامفهوم استكه » .چارچوبي اجتماعي با ساختار تراز پرداخت ها و تعادل آني است
. اقتصاد كـالن و توسـعه اسـت    اندازد، ولي در محتوا، مي ن را بياد بخش عموميانسا كتاب
ت مكرر اصطالحات به كار گرفته شده حتي در يك صفحه نظير اصطالح حامالن و تغييرا
ارزش علمي و نظري كتاب را كـاهش   4 – 2و يا صندوق ابزار عنوان  22ص در  ها هدف

  .داده است
  
 پيشنهادها : 

 اقتصاد رسا نيست و ارتباط اصولي با تدريس اقتصاد كالن و يا توسعه و ياترجمه روان و 
مباحث بسيار بي ارتباط و نامفهوم ترجمـه شـده  . بخش عمومي در دوره كارشناسي ندارد

لذا در چاپ بعـدي توصـيه بـه ويراسـتاري اسـامي مـتن        .ده منابع آلماني استمع اند و
  . شود مي

  



  
  
  
  

  
  

 كالن اقتصاد هايتحليل تجزيه در تحول سير

  
  

  دكترابراهيم گرجي :نويسنده
  شركت چاپ و نشر بازرگاني :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1384 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

متن روان و رسا است و قواعد نگارش و ويرايش در سطح بسيار خوب در آن رعايـت  
 .شده است

  .اثر داراي پيش گفتار، مقدمه، فهرست و بيان هدف است
  

  : محتوايي
ـ اثر براي تدريس در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان يك متن كمك درسي مناسب 1

  .است
  .ـ ميزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر خوب است2

  
  
  



  نامه اقتصادنقد   244

o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  .ـ متن نيازمند ويراستاري است1
  .ها بايد تقويت شودبين پاراگراف در هاي متنبعضي بخشـ انسجام 2
  .ـ طرح روي جلد با محتواي كتاب سازگار نيست3

  
  : محتوايي

ــ  2. بندي نهايي بين مكاتب اقتصاد كالن استـ متن در انتهاي خود فاقد يك جمع1
. اي نيازمند است كه اثر فاقد آن استشناسي تعريف شدهنقد و تحليل مكاتب به روش

ــ منـابع مـورد اسـتفاده بـه روز      4. ها تقويت شودـ انطباق مباحث فصول و سرفصل3
ــ برخـي واژگـان    6. آخرين مكاتب اقتصاد كالن در اثر منعكس نشده استـ5. نيستد
  .سازي نشده استمعادل

  
 پيشنهادها : 

هاي بعـدي  هاي اثر همچون رواني و رسايي در چاپشود ضمن حفظ قوتپيشنهاد مي
داخلي هر فصل تقويت و از طرف ديگر قبل از پـرداختن بـه   طرف انسجام اجزاءاز يك 

اي براي اين كار مبنا قـرار گيـرد، آن   شناسي تعريف شدهتحليل و نقد هر مكتب، روش
شناسي، محتواي كتاب با قراردادن مكاتـب جديـد بـه روز و در     گاه بر اساس آن روش

  .نهايت در قالب جدول يا جداولي مقايسه شود
  



  
  
  
  
  

  
 ايران نفت صنعت كصدسالهي سير

  
  يرسيد محمد زمان دريا با :نويسنده

  نشر يزد :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 صحافي اثر خوب است - ١

 .ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش در اثر نسبتاً خوب است - ٢

  
  : محتوايي
 .و اطالعات مندرج دراثر نسبتاً روز آمد است هاداده - ١

 .نظم منطقي در اثر وجود دارد - ٢

 .اعتبار منابع اثر خيلي خوب است - ٣

  .كيفيت رعايت امانت خوب است - ۴
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

 .باشدطرح جلد گوياي يك كتاب تاريخي و حقوقي نفت و اقتصاد نمي - ١
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 .فهرست به اصالح نيازمند است - ٢

 
  : محتوايي
  .گيري از ابزارهاي الزم علمي براي تفهيم موضوع ضعيف است چگونگي بهرهميزان و 

  
 پيشنهادها : 

 .طرح روي جلد به صورتي تغيير كند كه عنوان و محتواي اثر را تداعي كند - ١

» حقوقي صنعت نفت ايران-سير تحوالت تاريخي« :صورت بهتر است عنوان به - ٢
 .درآيد

رد و اهاي گوناگون مشـكل د از جنبه» نفت و ساختار اقتصاد ايران«: فصل سوم - ٣
اين فصل به صورت كامل تصـحيح و   ،شود در صورت تجديد چاپ پيشنهاد مي
 .تكميل گردد

  



  
  
  
  
  

  
 معاصر اقتصاد در سيري

  
  

  كنت گالبرايت :نويسنده
  عباس و محسن نصيري :مترجم
  فروزان فر :ناشر

  دوم  :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .خوب است  رعايت قواعد ويرايش و نگارشميزان ، بوده ترجمه روان و مناسب
  

  ــــ   :محتوايي
  
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

رسد متـرجم محتـرم متخصـص اقتصـادي نباشـند، كيفيـت        با توجه به اين كه به نظر مي
  .اصطالحات تخصصي در اثر مناسب نيست
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  : محتوايي
ترجمه است از اطالعات آماري كتاب اصلي كه مربوط به يك دهه قبل اسـت  كتاب چون 

  .ارجاع خاصي در كتاب نيست. منابع كتاب ارائه نشده است. استفاده نموده است
  
 پيشنهادها : 

توانـد محتـواي كتـاب را     اند كه افزودن مطالب به كتاب مي داور محترم پيشنهاد نموده
  .اند كه چه مطلبي البته پيشنهاد ننموده. غني نمايد

  



  
  
  
  

  
  

 مسلمان انديشمندان اقتصادي عقايد

  
  ابوالحسن صادق ـ عيديت غزالي  :نويسنده
  دكتر احمد شعباني :مترجم
  )ع(دانشگاه امام صادق :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1385 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 ــــ:  شكلي

  
  : محتوايي

محتواي كتاب با نيازهـاي كنـوني تـاريخ عقايـد اقتصـادي      . انجام شده استترجمه خوب 
  .اسالمي تطابق دارد

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .بعضي اصطالحات بايد فارسي شود .بايد ويرايش شود كه نكات ويرايشي زياد دارداثر 
  

  ــــ:  محتوايي
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 پيشنهادها : 

  .حتماً ويرايش مجدد شود و اصطالحات فارسي شود اثر 
درسي بـراي تـاريخ عقايـد اقتصـادي و موضـوعات      كتاب به عنوان يك منبع كمك

  .انتخابي در اقتصاد اسالمي مناسب است
  



  
  
  
  

  
  

 معصومانه برداريكاله اقتصاد علم

  
  

  ايتجان كنت گالبر :نويسنده
 دكتركاظم فرهادي :مترجم

  نشر ني :ناشر
  اول :نوبت چاپ

  1388 :نشر سال
  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .استفاده نيست عنوان متن درسي قابل خوب است و بهنگاري طرح روي جلد و حروف
  

  : محتوايي
 .مناسـب اسـت   ها توضيحات در پانوشت .داري استسرمايهنظام اقتصاد موضوع كتاب نقد 

  .سازي اصطالحات تخصصي مناسب استمعادل
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  شناسي فهرست منابع و كتاب ،پيشگفتار، مقدمه، خالصه، هدففقدان 
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  : محتوايي
خوب ترجمه نشده، ضعف استنادات و ارجاعات، عدم انسـجام مطالـب و نظـم منطقـي     اثر 

فصول، عدم تناسب براي تدريس، عدم تعريف اصطالحات تخصصي، اينكه نقاد شركتهاي 
كشورهاي بزرگ صنعتي را ناشـي از   داري است و داور محترم در واقع جنگ طلبيسرمايه

گيريهاي ارزشي هنجارهاي جامعه مـا  با جهت داند اين امرتسلط اين شركتها در دولت مي
در اين اثر ديده نمياثري از نوآوري .همسو است ولي اثر تناسبي براي هيچ درسي را ندارد

  .شود
  
 پيشنهادها : 

داري و حاكميـت ايـده    م سـرمايه هـاي بـزرگ نظـا    هر چند اثر از نظر نقد ماهيت شـركت 
عنـوان   مديريت شركتي بر بخش دولتي در امريكا قابل استفاده است، اما قابـل توصـيه بـه   

  .شود هاي اقتصادي پيشنهاد مي عنوان منبع فرعي درس نظام هيچ منبع درسي نيست و به
  
  



  
  
  
  

 علمي هايپارادايم ناپذيري قياس

  
  غالمحسين مقدم حيدري :نويسنده

  نشر ني :ناشر
  دوم و سوم :نوبت چاپ
  1390و  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 .نگارش اثر بسيار خوب است هر چند موارد قابل اصالحي وجود دارد - ١

كيفيت اثر از لحاظ حروف نگاري، صفحه آرايي، صحافي و طرح روي جلـد روي   - ٢
طرح روي جلد به خوبي بيـان گـر محتـواي    هم رفته خوب است به خصوص كه 

 .كافي برخوردار نيست ياثر است، اما تصاوير از گوياي

  
  : محتوايي
 .كيفيت و كاربرد اصالحات تخصصي در اثر خوب است - ١

محتواي اثر به عنوان يك متن كمك درسي جهـت دروس روش تحقيـق و روش    - ٢
 .شناسي قابل استفاده است

 ،پارادايم محور توماس كوهن بـه خـوبي و بـا انسـجام    محتواي اثر در ذيل الگوي  - ٣
الخصـوص در فيزيـك، تبيـين     علـي  ،هاي علمي راموضوع قياس ناپذيري پارادايم

  .كرده است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

 .دي در عدم رعايت قواعد ويرايش و نگارش در اثر وجود داردوموارد محد - ١

  .تصاوير از گويايي كافي برخوردار نيست - ٢
  

  : محتوايي
 .سازي اصطالحات تخصصي در موارد محدودي به بازنگري نيازمند است معادل - ١

وع نـ كـافي و مت ل اول و دوم بسيار نظري است و فاقد مثال كتاب به ويژه در فصو - ٢
 از تاريخ علم است

 .است »و مفهوم واژه قياس ناپذيري معنا«كتاب فاقد  - ٣

محـور تومـاس    شـناختي پـارادايم   كتاب فاقد نقدهاي طرح شده به دسـتگاه روش  - ۴
 .كوهن است

شناختي كـوهن در انطبـاق بـا     كتاب فاقد آثار منفي تاكيد افراطي بر دستگاه روش - ۵
 .انديشه ديني است

  
 پيشنهادها : 

 .متنوع در زمينه تاريخ علم در البالي مطالب گنجانده شود يهامثال - ١

 .ذكر شود» قياس ناپذيري«و مفهوم واژه  نامع - ٢

 .روش شناختي توماس كوهن لحاظ شودنقدهاي طرح شده به دستگاه  - ٣

شناسـان   هـاي بعـدي فالسـفه علـم و روش    پذيري در انديشهنا سرنوشت قياس - ۴
 .پيگيري شود

  



  
  
  
  
  

  
 اسالم در عمومي ماليه در ييرهاگفتا

  
  

  محمود جوليد :نويسنده
 داوود منظور :مترجم

  )ع(دانشگاه امام صادق  :ناشر
  اول :چاپنوبت 

  1388 :سال نشر
  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  ـ جامع بودن اثر ازنظر صوري 
  ـ روان و رسا بودن اثر

   ناسب قواعد ويرايش و نگارشـ رعايت م
  عداد واحدهاي درستـ تناسب حجم اثر با 

  
  : محتوايي
 منابع بـا . موضوع و محتوا با هدف تناسب دارد. دارداثر باعنوان و فهرست انطباق  محتواي
اثـر  . در ترجمـه اثـر امانـت الزم رعايـت شـده اسـت      . هاي مصوب مطابقـت دارد  سرفصل
  .هاي اسالمي تناسب الزم را داراست باارزش
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

شيوه ارجاعات و استنادات در داخل مـتن  . و طرح روي جلد نسبتاً ضعيف است يآراي صفحه
  .يك دست شود

  
  : محتوايي

  . برخي از منابع روزآمد نيست
  .در تحليل ضعيف است يمطرفي عل بيدر 

  . مقدمه فصل اول كامل و جامع نيست
  
 پيشنهادها : 

عنوان منبع فرعي بـراي   هعنوان متن اصلي براي درس ماليه عمومي اسالمي و ب هاثر ب
هـاي متـرجم    هـاي بعـدي پـاورقي    بهتر است در چـاپ . شود ماليه عمومي پيشنهاد مي

بـه   تعنوان وظايف تخصصـي و تثبيتـي زكـا   . سازي شودترم با ارائه مأخذ، مستندمح
مناسب است كه مقدمـه متـرجم   . تغيير يابد» ربرد تخصيصي و تثبيتي زكاتكا«عنوان 

  .قت الزم و جامعيت به سطح مطلوبي برسددتا از نظر  ،محترم بازنگري شود
  
  



  
  
  
  
  

  
 )1ج( شهري اقتصاد در مباحثي

  
  

  اُ سوليوان :نويسنده
 جعفر قادري دكتر :مترجم

  نور علم :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1386 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 ـ رعايت خوب قواعد نگارش2ـ روان بودن متن 1

  
  : محتوايي
، ريـزي هاي مصوب شوراي عالي برنامه تر بودن از سرفصلبودن كتاب حتي جامعجامع

مناسب بودن كتاب براي سطح كارشناسي ارشد، از تمـام ابزارهـاي الزم بـراي تعمـيم     
  .موضوع استفاده شده است
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

 .ودارهـا، اشـكال شـكلي ديگـري نـدارد     رفته و كم رنگ بودن نمر كا به قلمبه غير از 
  .مناسب است ويرايش ادبي در صورت امكان انجام شود

  : محتوايي
  .اصالً اشكال محتوايي نداردرسد  ميبه نظر 

  
 پيشنهادها : 

  .كتاب در چاپ بعدي تغيير يابد قلمـ 1
  . هاي بعدي زيباتر شودـ نمودارها در چاپ2

مخصوصـاً   ،بسيار كتاب خوبي است و جاي تقدير دارد كه اين كتاب منتشر شده اسـت 
 .شهرسازي و اقتصادبراي دانشجويان ارشد رشته

  



  
  
  
  
  

  
 اسالمي اقتصاد دانش مرزهاي در مباحثي

  
  دكتر عادل پيغامي :نويسنده

  )ع(دانشگاه امام صادق :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

اثرروان و رسا تدوين شده است و به جز موارد محدود، قواعد ويرايش و نگارش  - ١
 .رعايت شده استدر آن در حد مناسبي 

 .نگاري مناسب و مطلوب است وفكيفيت اثر از لحاظ حر - ٢

، مقدمه كلي، مقدمه اغلب فصول و هدفاثر داراي پيش گفتار، بيان صريح  - ٣
 .فهرست منابع است

احد درس موضوعات انتخابي در اقتصاد اسالمي و 3حجم اثر براي تدريس  - ۴
 .مناسب و كافي است

  
  : محتوايي
 .كار برده شده است هدرست بو سازي  اصطالحات تخصصي در اثر درست معادل - ١

 .است 11و  10هايي به ويژه در فصول اثر داراي نوآوري - ٢

 .مباحث هر فصل داراي نظم منطقي و انسجام است - ٣
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 .ها دقيق و صحيح استت و معادل يابيكيفيت ترجمه روان و گويا اس - ۴

  .جامع است» موضوعات انتخابي در اقتصاد اسالمي«محتواي اثر براي تدريس درس  - ۵
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .طرح روي جلد اثر ويژگي و مفهوم خاصي ندارد
  

  : محتوايي
 .ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن كامل نيست - ١

 .ها قابل تغيير استانسجام بيشتر مطالب، چينش فصلبراي ايجاد نظم منطقي و  - ٢

  
 پيشنهادها : 

دوره  -» موضـوعات انتخـابي در اقتصـاد اسـالمي    «اثر براي تدريس در درس  - ١
 .شود ميتوصيه » توسعه و برنامه ريزي اقتصادي«و » اقتصاد«كارشناسي ارشد 

متناسـب بـا   ح روي جلـد اصـالح شـود بـه طـوري كـه       هاي بعدي طردر چاپ - ٢
 .واي اثر شودمحت

 .آن با محتوا بيشتر شود عنوان اي اصالح شود كه انطباقعنوان اثر به گونه - ٣

چينش جديـدي پيـدا    ،هابراي ايجاد نظم منطقي و انسجام بيشتر مطالب، فصل - ۴
 . كند

  
  



  
  
  
  
  
  

 ايران اقتصاد به نگرش با خرد اقتصاد مباني

  
  

  نوفرستيمحمد  :نويسنده
  مؤسسه خدمات فرهنگي رسا :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

از لحاظ ويـرايش و قواعـد نگـارش بسـيار      .از نظر روان بودن بسيار عالي و رسا است
  . خوب است

 .نگاري عالي استاز لحاظ حروف

  
  : محتوايي

. نيز خوب ارزيابي شـده اسـت  سازي معادل .خوب استدر اثر اصطالحات و كيفيت آن 
عنـوان اثـر بـا فهرسـت مطالـب درج شـده       . شودنوآوري قابل تحسين در آن ديده مي

اقتصاد ديـده   در هاي موردي نوآوري بسيار خوبي در زمينه نگرش به مثال. انطباق دارد
  .هاي اقتصاددانان مسلمان از نكات جالب كتاب استآوردن نظريه. شودمي

  
  



  نامه اقتصادنقد   262

o نقاط ضعف:  
  :شكلي

عربـي بـراي كلمـات فارسـي مثـل      استفاده غلط از افعال وضعي، استفاده از عالمت جمـع 
  پيشنهادات

  
  : محتوايي

بـه منـابع نسـبتاً     .ها به زبان ساده عنـوان شـود   بازي نظريه ،ريسكبحث بهتر است در 
  .توجه كمي شده است

  .خذ اصلي توجه شودأبه م
  
 پيشنهادها   :  

  .هاي بعدي رفع شوند تمام موارد طرح شده در چاپ     
  



  
  
  
  
  

  
 صكوك ساختارهاي  ـ مالي هايريسك مديريت

  
  

  علي ارسالن طريق :نويسنده
 و علي سعيدي تابيانزهمصطفي  :مترجم

  و سازمان بورس) ع(دانشگاه امام صادق :ناشر
  اول   :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .خوب است ، روان و رسا بودن متناست رعايت قواعد ويرايش و نگارش خوب
  

  : محتوايي
كاربرد اصطالحات مناسب، طرح بحث مقدماتي و جمع بندي مناسب، اسـتفاده مناسـب از   

  .قابل تأمل است منابع نو و جديد بودن مسئله صكوك در بانكداري اسالمي
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .اب ازلحاظ شكلي خوب است و مشكلي نداردتك
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  : محتوايي
ت مـالي اسـالمي   يرعنوان كمك درسـي در مـدي   هتواند ب كتاب جامعيت الزم را ندارد و مي

ارجاعات در متن مناسب نيست و فقط منابع در پايان كتاب آورده شـده  . كاربرد داشته باشد
  .است

  
 پيشنهادها : 

  .محتوايي ذكر شده، برطرف شوندهاي بعد موارد  در چاپ
  
  



  
  
  
  

  
  

 اسالمي مالي خدمات صنعت در آن بروز عوامل بررسي و ريسك مديريت

 
  

  طريق اهللا خان :نويسنده
 مجيد خادم الحسين و محمد مهدي موسوي بيوكي :مترجم

  )ع(دانشگاه امام صادق  :ناشر
  دوم  :نوبت چاپ
  1390،  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 .متن روان است - ١

 .صفحه آرايي و طرح روي جلد مناسب است - ٢

  
  : محتوايي
معادل سازي خوب و مناسب است و اصطالحات تخصصي به درستي استفاده شده - ١

 .اند

 .مفهوم كتاب در مورد ريسك يك بحث جديد و نوآورانه است - ٢

بيشـتر مـورد بحـث قـرار داده     كتاب تطبيق مفاهيم ريسك با شريعت و اسـالم را   - ٣
 .است

 .در زمينه بحث مالي اسالمي و مديريت ريسك كتاب منحصر به فردي است - ۴
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  .نظم منطقي خوبي در كتاب وجود دارد - ۵
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .دارد در اثر وجود هاي نگارشي كميغلط
  

  : محتوايي
  92مثل اطالعات ص  ،برخي از اطالعات كتاب به روز نيست - ١

پردازد ولي راه حل ارائـه  هاي ساختار فعاليت بانكداري اسالمي ميچالشكتاب به  - ٢
عنـوان بـورس    بـه  FTSFو   Dawjonesاز دو كلمـه   7در ص . نكرده اسـت 

  .سهام ذكر شده كه نادرست است و اينها شاخص هستند
  
 پيشنهادها : 

هـاي بعـدي    بايسـتي در چـاپ  برخي اشكاالت چاپي و شكلي اندكي وجود دارد كه مي
  .برطرف گردد در ضمن مناسب است كتاب ويراستاري شود

  



  
  
  
  
  

  
 مالي سنجي اقتصاد بر اي مقدمه

  
  زكريس بروك :نويسنده
 دكتر احمد بدري؛ عبدالمجيد باقي :مترجم

  نص :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .مشخصات ظاهري و چاپي اثر مناسب استروان و رسا بودن متن و 
  

  : محتوايي
  علمي براي تفهيم مطالب  هاياستفاده مناسب از ابزار

اسـتفاده از   و وجود نوآوري ازنظر ذكر مشخص اهداف درس، افزودن واژگـان كليـدي  
  .هاي مختلف رنگ

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  وجود برخي از اشكاالت تايپي
  واژگان انگليسي در پاورقيالحات و طهاي اص عدم درج معادل
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  : محتوايي
 ،فصل كتاب اصلي 14از . سازي نشده است برخي از اصطالحات تخصصي خوب معادل

فصـل دهـم ترجمـه     در ضمن فصل هفتم به جاي. فصل آن ترجمه شده است 7تنها 
  .طور محدود استفاده شده است هاز منابع ذكر شده ب. شده است

  
 پيشنهادها : 

و اقـدام  هاي انگليسي  سازي برخي از اصطالحات و واژه معادلعدي اثر ،هاي ب در چاپ     
  .شود پيشنهاد مي ترجمه كامل كتاب اصليبه 
  
  



  
  
  
 

  
  

 جهاني بحران و الملليبين پولي نظام

  
  چنكوني :نويسنده
 ناصر زرافشان :مترجم

  انتشارات آزادمهر :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .ـ كيفيت شكلي اثر خوب است2.بندي متن روان استـ نوشتار و جمع1
  

  : محتوايي
مهـم  ،ـ رويكرد انتقادي اثر نسبت به نظام پولي متداول و درج سابقه نظام پولي متـداول 1

  .ترين وجوه قوت محتوايي متن هستند
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

ــ  2. مطالب به تفهيم مطالب پرداختـه اسـت  ) بيش از حد(موارد با تكرار ـ در بسياري از 1
  .قواعد ويرايش و نگارش به خوبي در متن رعايت نشده است
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  : محتوايي
ـ اثر 2.سازي اصطالحات تخصصي مسائلي وجود داردـ در كيفيت كاربرد و كيفيت معادل1

اي تدوين يافتـه كـه بتوانـد    گونه به ،مشابه بسياري از آثار اقتصادي با رويكرد ماركسيستي
داري را در چهـارچوب اقتصـاد ماركسيسـتي توضـيح دهـد، لـذا از       مسائل اقتصاد سـرمايه 

هايي از متن شامل مقدمه و متن اصلي بخش ـ3.جامعيت يك متن درسي برخوردار نيست
جالت ها و ميا مستند آن روزنامه است  ي فاقد استناديهاـ متن در بخش4.آميز استاهانت

  .شودمربوط مي 1970هاي متن قديمي است و حداكثر به اوايل دهه ـ داده5.عمومي است
  
 پيشنهادها : 

تجديد چاپ آن هاي اصلي يك متن دانشگاهي نيست،به لحاظ اين كه اثر واجد ويژگي
اعمال اصالحات ذيل توصيه مي ،معهذا در صورت اصرار به تجديد چاپ. بعيد است

  :شود
  .ارزش به صورت عميق مورد توجه قرار گيردـ منشاء 1
  .هاي رقيب حذف شودها نسبت به ديدگاهـ رويكردهاي تند و احياناً اهانت2
  .ـ عنوان ترجمه شده مطابق عنوان اصلي بشود3
 .ـ در پانويس به مشاهدات جديد پرداخته شود4

  
  



  
  
  
  
  

  
 اقتصاد در آن كاربردهاي و بازيهانظريه

  
  

  سوريعلي دكتر  :نويسنده
  نور علم :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1386 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .نگاري مناسب و خوب استكيفيت اثر از لحاظ حروف
  

  : محتوايي
گيـري از ابزارهـاي علمـي نسـبتاً     ميزان بهره. كاربرد اصطالحات تخصصي خوب است

انسـجام  . هـاي گفتـه شـده كـامالً مطابقـت دارد      با عنوان فهرست مطالب. خوب است
  .خوب است ،گرددمطالب تا حدودي كه به نحوه چيدمان مسائل بر مي

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .ويراستاري شودكه بهتر است اثر 
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  : محتوايي
 ،كه در وسط صفحه عباراتي مانند عالمت نقل قول وجود دارد ،196 ص مواردي مانند
در پايـان منـابعي آورده   . آورده شـود مربوطه منابع  ،بهتر است در هر فصل. اشكال دارد
  .ولي معلوم نيست مربوط به كدام فصل است ،شده است

  
 پيشنهادها : 

هاي بعدي در نظر گرفتـه   در چاپ ،مواردي كه به عنوان نقاط ضعف آورده شده است      
  .شود

  
  



  
  
  
  

  
  

 سياسي اقتصاد هاي نظريه

  
  كاپوراسو :نويسنده
 عبداله زاده :مترجم

  نشر ثالث :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .آرايي و صحافي خوب است نگاري، صفحه حروف
  

  : محتوايي
معـادل سـازي   . 2. ميزان بهره گيري از ابزارهاي علمي براي تفهيم موضوع خوب است. 1

نظم منطقـي  . 4. محتواي اثر باعنوان آن انطباق دارد. 3. اصطالحات تخصصي خوب است
  .شود مشاهده ميآن دركل اثر و فصول 

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .اب دانشگاهي چندان مناسب نيستتطرح جلد براي ك
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  : محتوايي
  .اند داوران محترم به مورد خاصي اشاره نكرده

  
 پيشنهادها : 

  .شود پيشنهاد ميبازنگري در ترجمه و روان تر كردن متن 
  



  
  
  
  

  
  

  توسعه هاي نظريه
 
  

  ريچارد پيت ـ الين هارت ويك :نويسنده
 پور رحمانمصطفي ازكيا ـ رضا صفري شالي ـ اسماعيل  :مترجمين

  لويه :ناشر
  دوم  :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 .لحاظ ويرايش و رعايت قواعد نگارش بي اشكال ارزيابي شده استبهاثر 

  
  : محتوايي
  .براي رشته هاي جامعه شناسي و علوم اجتماعي قابل استفاده تر استاثر 

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

محتوا . عنوان كمك درسي قابل معرفي است هدرسي نيست ب اثر. نگاري ريز دارد حروفاثر 
  .با عنوان تطابق كامل ندارد
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  : محتوايي
  .مروري است و نوآوري ندارداثر 
  
 پيشنهادها :  

بـراي رشـته    عنوان متن درسـي  آن اصالح شود و به عنواناثر، صورت تجديد چاپ  در
  .شود مياقتصاد توصيه ن

  



  
  
  
  
  
  

 ايران در سازيخصوصي بر نقدي

  
  

  رزاقيابراهيم دكتر  :نويسنده
  رسامؤسسه فرهنگي :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  1376 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

است، فقط بندي نيز خوب ويراستاري و جمله. استكتاب از لحاظ رواني ورسايي خوب
  .دارددر مواردي غلط تايپي 

  
  : محتوايي

بـراي مـتن كمـك درسـي اقتصـاد ايـران       ) توسعه كشور برنامه دوم( انتشاركتاب در زمان 
. اسـت  هكردسازي تحليل ارائه نقش دولت و خصوصيپيرامون مناسب بوده است و عمدتاً 

معهـذا كتـاب    ،يسـت سازي بدون فراهم كردن بستر مناسب موافـق ن مشاراليه با خصوصي
سازي را خوب شروع كرده و خوب به اتمام رسـانده اسـت و نظـم منطقـي      بحث خصوصي

  .دارد
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

تـر اسـت و چنـد     كه اولي مناسب جاي جهان شمول از كلمه جهان روا استفاده كرده اثر به
ايـن   ،طرح روي جلد مناسب نيسـت  .وجود دارد 25و  28. و 3يرايشي در صفحات اشتباه و

  .شودكتاب فقط براي متن كمك درسي اقتصاد ايران پيشنهاد مي
  

  : محتوايي
هـاي اطالعـات،   نامهارهاي استفاده شده عمدتاً از روزآم. گيري نداردبرخي از فصول نتيجه

معـروف  هـاي   از كتاب .اي قابل قبول نيستاند كه منابع روزنامهكيهان و سالم آورده شده
بحث پيرامـون   90در كتاب مزبور در صفحه . استفاده نشده است ،اقتصاد ايران كه معروفند

ماليات و انتقال پول به خارج و ترجيح منافع بيگانه نسبت به منافع ملـي از طـرف بخـش    
در مـورد فرهنـگ كـار بـدون     . خصوصي در ايران قابل تأمل است و مصداق عمومي ندارد

سـپردن امـور بـه بخـش      آمـده كـه   97داق علمي ندارد در صـفحه  بهره در كشور نيز مص
كند كه اين امر بايد با ادله كافي باشد زيرا اقتصاد رقـابتي  تر ميخصوصي اوضاع را پيچيده

گرچـه در مـورد انديشـه    . شـود باعث افزايش كارآيي مـي ) حداقل نه در كاالهاي عمومي(
در فصـل   آمـده، امـا  مطالب مفيد و خوبي  اقتصادي و برنامه آموزشي علم اقتصاد در ايران

هاي منفي مـديريت امـور كشـور بـه    گذري به مديريت كشور بيشتر جنبهنهم تحت عنوان
  .بزرگ جلوه داده شده است و نقد برنامه دوم است »مديريت عمومي«خصوص 

  
 پيشنهادها : 

و  اي اسـت از آنجا كه اين كتاب كمك درسـي اسـت و اطالعـات و آمـار آن روزنامـه     
و مجموعــه آن متصــور نيســت  نقــد اقــدام بيشــتر بــراي ،تجديــد چــاپ نشــده اســت

  .توان در سايت منتشر كرد عمل آمده را مي هاي به ارزيابي
  
  



  
  
  
  

 سنجي اقتصاد با همگام

  
  محمد شاهرودي :نويسنده

  نور علم :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1386 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .است مناسباثر آرايي نگاري و صفحهحروف
  

  : محتوايي
  سازي مناسبكاربرد مناسب اصطالحات تخصصي و معادل

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

هـا در  فاصـله بخـش  . رعايت نشده است MLAو  APAصورت استاندارد  هدهي بمنبع 
و زيـر  هـا يعنـي فاصـله بـين بخـش     92و ص  91ص در مـثالً   ،كتاب رعايت نشده است

  . لحاظ نشده است ها بخش
  

  : محتوايي
سنجي مناسب است و مناسب دانشجويان كتاب فقط براي دانشجويان مبتدي درس اقتصاد) 1

نـدارد و مثـال   تمـرين و آزمـون  اثر ) 2درس اقتصاد سنجي نيست   برايارشد  كارشناسيدورة 
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از لحاظ منـابع  اثر ) 4.  است microfitكتاب ترجمه راهنماي برنامه ) 3.  كاربردي هم ندارد
  .  افزاري خيلي ضعيف استموجود نرم

  
 پيشنهادها : 

وسـيله نـرم    ههاي اقتصاد سنجي بدر مجموع كتاب ضعيفي براي ارائه راه حل مدل -1
  .باشدمي microfitافزار 

 5يـا   4در حـد   ها به نصف كاهش يابد، چون بعضي از فصل 12از  اثر تعداد فصول -2
  .صفحه است

3-  CD       هـاي  كتاب ضميمه گردد و بانـك اطالعـاتي مختصـري بـراي حـل مثـال
 .گردد  CDكاربردي همراه 

  
  



  
  
  
  

  
  

 محور دانش اقتصاد در العمرمادام يادگيري

  
  

  بانك جهاني :نويسنده
 دكتر مصطفي عمادزاده، فريماه كسائيان :مترجم

  اصفهانجهاد دانشگاهي  :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 اثر از لحاظ رواني ور سايي روي هم رفته خوب است و قواعد ويرايش و نگارش - ١
 .نسبتاً خوب رعايت شده است در آن

 .نگاري اثر غالباً خوب استحروف - ٢

  
  : محتوايي
 .و كاربرد اصطالحات تخصصي در اثر مناسب استسازيمعادل - ١

 .اثر تا حدودي با عنوان آن انطباق داردمحتواي  - ٢

هايي از العمر بودن آن همراه با ذكر مصداقتاكيد بر نقش آموزش و مادام - ٣
  .باشندهائي از نوآوري اثر مينمونه ،كشورهاي جهان

 .باشداثر مبتني بر تحقيق مي - ۴
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  . رو به رواست» روان و رسا بودن«اثر در برخي موارد با مشكل  -1
  .در مورادي قواعد ويرايش و نگارش در اثر رعايت نشده است -2
  .نگاري ضعيف استكيفيت اثر از لحاظ حروف -3
  .عين جداول در متن ترجمه كُپي شده است -4

  
  : محتوايي
 .نگرفته است در مواردي دقت كافي در كاربرد اصطالحات تخصصي صورت - ١

 .معادل التين اصطالحات تخصصي در پانويس آورده نشده است - ٢

 .از ابزار علمي براي تفهيم موضوع استفاده اندكي شده است - ٣

 .اثر داراي جامعيت محتوا نيست - ۴

 .آمار مندرج به روز نيست - ۵

  .نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و در كل اثر بسيار اندك است - ۶
  
 پيشنهادها : 

با ويراستاري مجدد اثر تمام مسائل رواني، رسايي و عدم رعايت قواعد نوشـتاري   -1
  . آن رفع شود

  . نگاري تقويت و جداول آن ترجمه شوداثر از لحاظ حروف -2
  .برد اصطالحات تخصصي صورت گيردردقت كافي در معادل سازي و كا -3
  .كمبودهاي محتوايي اثر برطرف شود -4
  .ابيش مشابه در فهرست عناوين اصالح شودبعضي عناوين كم -5
  .آمار مندرج در اثر به روز شود -6
  .يابد ارتقاءاثر نظم منطقي و انسجام مطالب  -7

  



  
  
  
  
  

  
 ها چالش و ها توسعه: اسالمي سرمايه بازار محصوالت

  
  

  سلمان سيد علي سعيدي :نويسنده
 محمد مهدي عسگري، مصطفي زه تابيان و علي سعيدي دكتر :مترجم

  )ع(دانشگاه امام صادق :ناشر
  اول :نوبت چاپ
   1386 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

اثر از نظر ميزان روان و رسا بودن خوب اسـت و قواعـد ويـرايش و نگـارش تـا       .١
 . اي در آن رعايت شده است اندازه

آرايي، صحافي و طرح روي جلـد خـوب    صفحهنگاري،  كيفيت اثر از لحاظ حروف .٢
 .است

گفتار، بيان هدف، مقدمه كلي، فهرست مطالب تفصـيلي، جـدول،    اثر داراي پيش .٣
  .شناسي است فهرست اعالم، فهرست منابع و كتاب

  
  : محتوايي
 .سازي شده و به كار رفته است اصطالحات تخصصي در اثر خوب و مناسب معادل .١

 .ر اثر روزآمد استها و اطالعات مندرج د داده .٢
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 .محتواي اثر با عنوان آن منطبق است .٣

  .اي وجود دارد نظم منطقي در كل اثر و در هر فصل تا اندازه .۴
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .عنوان يك متن درسي ندارد اثر از نظر شكلي مناسبت چنداني به
  

  : محتوايي
 . اثر به يك مبحث پرداخته و فاقد جامعيت الزم است .١

 . اثر چندان از ابزارهاي علمي براي تفهيم موضوع استفاده نكرده است .٢

 .عنوان منبع درسي مناسبت ندارد اثر چندان به .٣

  .اثر فاقد نوآوري خاصي است .۴
  
 پيشنهادها :  

 . هاي بعدي اصالح شود اغالط اماليي و تايپي در چاپ .١

صورت پـاورقي از طـرف مترجمـان اضـافه      موارد و مصاديقي از كشور ايران ولو به .٢
 . شود

گرايانه است، توضيحات الزم افزوده  ها كه لحن نويسنده اثر حمايت در برخي بخش .٣
 . شود

ن يكمبودهايي كه در اثر از نظر اسـتنادات و ارجاعـات وجـود دارد، توسـط متـرجم      .۴
 . محترم برطرف شود

 .محتواي آن متناسب شودعنوان اثر با  .۵

  



  
  
  
  
  

  
 اكولوژيكي اقتصاد بر اي مقدمه

  
  

  مايكل كامان ـ زيگريد استاگل :نويسنده
 اسماعيل صالحي :مترجم

  دانشگاه تهران :ناشر
  اول :نوبت چاپ
   1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

صحافي . طرح جلد خوب است. خوب است آرايي صفحه. نگاري در حد مطلوب است حروف
نگارش اثر خوب است و ترجمه رواني دارد، اما مـواردي از اشـكال نيـز در آن    . خوب است
  .شود كه در نقاط ضعف آورده شده است ديده مي

  
  : محتوايي

اعتبـار منـابع   . اثر ترجمه خوبي است، ضمناً داراي نظم منطقي و انسجام در مطالب اسـت 
زيسـت خـود    زيسـت و اقتصـاد محـيط    موضوع محـيط . يادي شده استدقت ز. خوب است

ضـمناً هـر   . موضـوع وجـود دارد   شقـ در نهاي نوآوري  موضوع قابل توجهي است و نمونه
  .آورد هايي است كه از واقعيات روزمره زندگي مثال مي فصل داراي يادداشت
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

به بعد اشكال دارد براي مثـال فصـل يـازدهم در فهرسـت      667فهرست مطالب از صفحه 
هـاي   سطر اول اهداف و آرمان 2ص . باشد مي 667ولي در متن ص  673نوشته شده ص 

پـاراگراف  . سطر پنجم پاراگراف سوم اشـكال دارد . اين الگوي مسلط مشكل ويرايشي دارد
  . اگراف به چند جمله تقسيم شوداست اين پار كه بهترسوم دو جمله است 

  
  : محتوايي

  .اي ندارد ضعف قابل مالحظه
  
 پيشنهادها :  

  .آرايي و صحافي خوب است، اما مواردي در نگارش وجود دارد حروف نگاري، صفحه
ضمناً نويسندگان نيز ترتيب خوبي در نظم منطقـي و انسـجام مطالـب    . ترجمه خوبي است

مالحظه است منابع جديد و خوب است و دقت زيادي شده  اعتبار منابع خوب و قابل. دارند
زيسـت و اقتصـاد    رسـاني موضـوع محـيط    اين اثر اگر جنبه توصيفي دارد، اما اطـالع . است
هاي نوآوري در نفس موضوع وجود  نمونه. زيست خود موضوع جالب و جديدي است محيط

ت روزمـره زنـدگي حكايـت    هايي است كه از واقعيا دارد، ضمناً در هر فصل داراي يادداشت
  . دارد

  



  
  
  
  

  
  

 اسالمي اقتصاد فقهي مباني

  
  محمد مهدي كرمي، محمد پورمند :نويسنده

  سمت :ناشر
  هفتم :نوبت چاپ
   1385 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  روان و رسا بودن متن ـ رعايت قواعد ويرايش و نگارش
  

  : محتوايي
  واحدي 3كفايت مطالب براي درس عدم 

  بندي در پايان هر فصل فقدان جمع
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  ويژه فقدان نمايه فقدان جامعيت صوري به
  

  : محتوايي
  واحدي 3عدم كفايت مطالب براي درس 



  نامه اقتصادنقد   288

  بندي، چكيده و مقدمه در هر فصل فقدان جمع
  . عدم وجود يك فصل الزم تحت عنوان اصول استنباط كه براي فهم مطالب الزم است

  
 پيشنهادها  :  
  .هاي بعد، موارد شكلي و محتوايي ذكر شده برطرف شود در چاپ    
  
  
  



  
  
  
  
  

  
 فقر و رشد شدن، جهاني

  
  

  بانك جهاني  :نويسنده
 صابر شيباني :مترجم

  نشر ني :ناشر
  اول :نوبت چاپ
   1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  . رعايت قواعد و اصول نگارش و ويرايش عالي است
  . كيفيت شكلي و چاپي اثر مناسب است

  
  : محتوايي

طرفـي   رعايـت بـي  . دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي ـ انطباق محتواي اثر بـا عنـوان   
استفاده مناسب از اصـطالحات تخصصـي و   . ي معتبرعلمي ـ استفاده مطلوب از منابع علم 

  سازي مناسب معادل
  
o نقاط ضعف:  

 ــــ:  شكلي
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  : محتوايي
  ) تر از محتوا است موضوع خيلي كلي(آن  يتناسب كمتر موضوع اثر و محتوا

  هاي درسي انطباق كمتر اثر با سرفصل
  . ضمناً ميزان نقد و بررسي كم است. كمتر روزآمد بودن منابع آماري و اطالعات اثر

  
 پيشنهادها :  

در صـورت  ) در پـاورقي (هاي آماري اثر توسط مترجم محترم  به روز كردن اطالعات و داده
  .شود تجديد چاپ پيشنهاد مي

  
  



  
  
  
  
  

  
 دو جلد ـ عهتوس كاربردي هاي بررسي

  
  

  دكتر فريبرز رئيس دانا :نويسنده
  نشر چشمه :ناشر

  اول :نوبت چاپ
   1380 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 . نگارش مطالب روان، رسا و قابل فهم است .١

آرايي، صـحافي و طـرح روي جلـد كـامالً      نگاري، صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروف .٢
  . قابل قبول است

  
  : محتوايي
 .نواقص، كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي در اثر بسيار خوب استبه جز بعضي  .١

هاي كاربردي  هاي بازرگاني و نمونه هاي گردشگري و توسعه، سرمشق وجود بخش .٢
 . هاي اين اثر است فراوان از اقتصاد ايران و اقتصاد كالن از نوآوري

 . مطالب در هر فصل داراي نظم منطقي است .٣

 . اعات در اثر عالي استميزان دقت در استنادات و ارج .۴
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

هـاي سـاختاري و دسـتگاه تحليلـي      نگارش مطالب در فصول مربوط بـه انحـراف   .١
 . كمبودهايي دارد

  .تناسب حجم اثر در رابطه با درس اقتصاد كالن و اقتصاد ايران ناكافي است .٢
  

  : محتوايي
 1988حداقل مطالـب  (باشد و مطالب نوين توسعه  هاي اثر به روز نمي آمارها و داده .١

مـثالً از منـابع موجـود در زمينـه تحـوالت تكنولوژيـك بـه        . در آن نيست) به بعد
 . وجه استفاده نشده است هيچ

 . داري و گاهاً ماركسيستي است كليه مطالب اثر در فضاي نظام سرمايه .٢

  . اقتصاد ايران منفي است نگرش نويسنده نسبت به .٣
  
 پيشنهادها :  

 .هاي ارزشي ـ اسالمي مباحث توجه شود در اثر به جنبه .١

وقـوع پيوسـته    هاي كمي و كيفي به هاي موجود مربوط به پيشرفت به آمارها و داده .٢
 . در اقتصاد ايران توجه شود

زا  هاي نوين مربوط به تحوالت تكنولوژي، الگوهاي رشـد و توسـعه درون   به نظريه .٣
از آن جملـه  . الخصوص با توجه به كشورهاي در حال توسعه بيشتر توجه شـود  علي

 . لحاظ شود Beckerو  Mcnicallهاي  ديدگاه

 . حجم مطالب محدود شود .۴

  
  



  
  
  
  
  

  
 سوم جلد ـ ايران اقتصاد در توسعه اربرديك هاي بررسي

  
 

  دكتر فريبرز رئيس دانا :نويسنده
  نشر چشمه  :ناشر

  اول :نوبت چاپ
   1380 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

  : شكلي
 مناسب بودن نگارش اثر .١

 نگاري رعايت قواعد ويرايش و حروف .٢

 مناسب بودن حجم اثر .٣

  
  : محتوايي
  تخصصي در اثر خوب و مناسب بودن كيفيت كاربرد اصطالحات .١
 ها سازي مناسب بودن معادل .٢

 منطبق بودن عنوان اثر با فهرست مطالب .٣

 نوآوري در اثر .۴

  
o نقاط ضعف:  

  ــــ:   شكلي
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  : محتوايي
  . از ابزارهاي علمي براي تفهيم مطالب در اثر در سطح متوسط استفاده شده است .١
 ها  موردي بودن بررسي .٢

بـراي دروس اقتصـاد توسـعه و    عنـوان يـك منبـع كمـك درسـي       كاربرد اثر بـه  .٣
 .ريزي زياد نيست برنامه

 . ريزي هماهنگ نيست هاي شوراي عالي برنامه محتواي اثر با سرفصل .۴

 .آمارهاي اثر به روز نيست .۵

  
 پيشنهادها :  

  .از ابزارهاي علمي بهتر براي تفهيم مطالب در اثر استفاده شود .١
 . سعت يابدهاي موضوعات اثر از حالت خاص و موردي خارج و و بررسي .٢

ريـزي   كارگيري اثر بـراي تـدريس در دروس اقتصـاد توسـعه و برنامـه      قابليت به .٣
 .اقتصادي ارتقاء يابد

 . آمارها و اطالعات اثر به روز شود .۴

 
  



  
  
  
  
  

  
  اقتصاد در آنها كاربرد و پذير محاسبه عمومي تعادل هاي مدل

 
  

  سجاد برخورداري، نادر مهرگان :نويسنده
  نور علم :ناشر

  اول :نوبت چاپ
   1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 ــــ:  شكلي

  
  

  : محتوايي
 .خواني دارد حسب ظاهر، مطالب داخل فصول با فهرست مطالب هم .١

ريـزي اقتصـادي را پوشـش     مطالـب الزم درس برنامـه  % 50محتواي اثر حـدود   .٢
 .دهد مي

 .باشد روز ميمطالب اثر كمابيش به  .٣

  .هاي اسالمي نيست محتواي اثر مخالف فرهنگ و ارزش .۴
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

صورت ترجمه لغت به لغت و در مـوارد بسـياري نـامفهوم     مطالب كتاب عموماً به .١
 . بيان شده است

قـرار   رسد مطالب اثر نه تحت ويرايش علمي و نه تحت ويرايش ادبـي   نظر مي به .٢
 .گرفته است

 .واسطه فقدان ارائه نقشه مطالب، مناسب نيست اثر، به ينظم كُل .٣

  . ارشد ناكافي است ريزي اقتصادي دورة كارشناسي حجم اثر براي درس برنامه .۴
  

  : محتوايي
 . اصطالحات به كار رفته در متن دقيق و تخصصي نيست .١

 .محتواي مقدمه اثر در مواردي منطق بر واقعيات نيست .٢

 . توجه نشده است CGEي ها كوتاه مدت الگوها به تحليل .٣

  .مطالب ارائه شده در اثر داراي نظم آموزشي و بهم پيوستگي نيستند .۴
  
 پيشنهادها :  

 . مطالب فصل اول كالً تحت بازبيني و اصالح قرار گيرد .١

 .تصريح شود) مثالً كتاب رابينسون و همكاران(منبع بعضي فصول  .٢

 .صورت منظم و قابل درك ارائه شود برداشت از منابع به .٣

 .توجه شود CGEمدت الگوهاي  هاي كوتاه به تحليل .۴

 . تحت بازبيني و اصالح قرار گيرد يصورت اساس اثر از حيث تنظيم به .۵

  
  



  
  
  
  

  
  

 پول و بهره اشتغال عمومي نظرية

  
  

  كينز . جان م :نويسنده
 منوچهر فرهنگ :مترجم

  نشر ني :ناشر
  اول :نوبت چاپ

   1387 :نشرسال 
  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

ـ ترجمه نسبتاً روان و رسا است و قواعـد و ويـرايش و نگـارش در آن رعايـت شـده      1
  .است

  .آرايي و صحافي اثر خوب است نگاري، صفحه ـ حروف2
  

  : محتوايي
  .ـ محتواي اثر با عنوان و فهرست آن كامالً منطبق است1
  .ـ مطالب اثر داراي نظم و انسجام است2
هـاي مفيـدي    اصول ترجمه در متن ترجمه شده رعايت شده است و داراي پـانويس ـ 3

  .ضمناً متن، ترجمه كامل است. باشد مي
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ـ در متن از منابع علمي معتبر استفاده شده و استنادات و ارجاعات از دقـت برخـوردار   4
  .است

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .ـ متن در برخي موارد روان و رسا نيست1
   .برخي موارد قواعد ويرايش و نگارش را رعايت نكرده استـ متن در 2

  
  : محتوايي

  .ـ اطالعات اثر روزآمد نيست1
سازي و كاربرد اصطالحات تخصصي در برخي مـوارد در مـتن ترجمـه شـده      ـ معادل2

  .مناسب نيست
  
 پيشنهادها :  

مدت، در صورت تجديـد چـاپ اصـالحات و پيشـنهادهاي ارائـه شـده در        ـ در كوتاه1
  . هاي داوري مورد توجه قرار گيرد رمف
هـاي   صورت فاخر به همراه پانويس ـ در بلندمدت، كتاب مجدداً ولو فصولي از آن، به2

  . نقادانه چاپ شود
  
  



  
  
  
  
  
  

 اسالمي انداز چشم اقتصاد، علم آينده

  
  

  عمر چپرا  :نويسنده
 احمد شعباني :مترجم

  ) ع(دانشگاه امام صادق :ناشر
  اول :نوبت چاپ
   1385 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  . اثر تا حدودي روان و رسا است، ولي در عين حال احتياج به ويرايش بهتري دارد
اثـر برخـوردار از پيشـگفتار، بيـان صـريح هـدف،       . آرايي خوب است نگاري و صفحه حروف
  .باشد گيري و فهرست مطالب مي نتيجه

  
  : محتوايي

ان موضوع از يك پاراديم جديدي ياثر در ب. ها در اثر خوب است سازي كيفيت كاربرد معادل
با توجه به توضيحات مترجم از نظـر فقـه شـيعه در    . براي بحث توسعه استفاده كرده است

پاورقي، مطالب كتاب از نظر در برگرفتن نظرات فقه اهل سنت و علماي شيعه از جامعيـت  
  . ترجمه از دقت و صحت خوبي برخوردار است. وردار استمناسبي برخ
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

توانـد   اند كه مـتن مـي   با توجه به متن باال كه اشاره شد يكي از داوران محترم اظهار نموده
  .داراي ويرايش بهتري باشد

  
  : محتوايي

  .باشد اثر در حد يك كتاب كمك درسي براي بحث توسعه مي
اب اين است كه ترجمه توسط يك متخصص اقتصاد صورت پذيرفتـه  مزيت ترجمه اين كت

  . است
  
 پيشنهادها   :  

  .هاي بعد اصالح شود در صورت تجديد چاپ، موارد اشاره شده در چاپ      
 
  



  
  
  
  
  
  

 مالي هاي بحران ريشه

  
  

  جرج كوپر :نويسنده
 مهدي تقوي، مهدي نيازي :مترجم

  بازتاب :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1390 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 ) درصد 70-80در حدود (رفته ترجمه روان و رسا است  روي هم .١

  .طرح جلد، كيفيت جلد و صحافي كتاب خوب است .٢
  

  : محتوايي
 .محتواي اثر منطبق با عنوان آن است .١

 .مناسب و قابل استفاده است درسيعنوان يك متن كمك  اثر به .٢

 . سازي و كاربرد اصطالحات تخصصي اثر مناسب است كيفيت معادل .٣

 . مطالب اثر نسبتاً جديد است .۴

 . شود هاي اسالمي مشاهده نمي نسبت به فرهنگ و ارزش يدر اثر مشكل خاص .۵
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

رسـد كـار اصـلي ترجمـه      متن ترجمه به ويرايش جدي نيازمند است و به نظر مـي  .١
 . جام شده باشدتوسط يك فرد مبتدي ان

  .نگاري اثر جالب نيست حروف .٢
  

  : محتوايي
 .اند سازي نشده ها به دقت معادل بعضي واژه .١

  .اثر ترجمه شده، فاقد ارجاع است .٢
  
 پيشنهادها :  

 هاي بعد ضمن حفظ تازگي محتوا، در چاپ

 .متن تحت ويراستاري قرار گيرد .١

 .سازي بعضي اصطالحات اصالح شود معادل .٢

 .تذكر داده شودارجاع در پانويس  .٣

موضوع آثار خلق اعتبار در ايجاد بحران مـالي   اي به صورت ريشه اثر در پانويس به .۴
 . بپردازد

  



  
  
  
  
  

  
 جديد هاي كينزي و جديد هاي كالسيك از تركيبي: كالن اقتصاد

  
  

  ويليام اسكارث :نويسنده
 مهدي تقوي، ابراهيم رضايي و هادي موسوي نيك :مترجم

  بازتاب :ناشر
  اول :نوبت چاپ
  1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 . ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش در اثر خوب است .١

  . آرايي، صحافي و طرح جلد خوب است نگاري، صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروف .٢
  

  : محتوايي
اصطالحات تخصصي در اثر نسبتاً خوب برگردان شده است و كيفيت كاربرد آنها  .١

 . خوب است

عنـوان   پوشـش داده اسـت و بـه    1990اثر مباحث نظري اقتصاد كالن را تا نيمه  .٢
 . ارشد قابل استفاده است يكي از منابع درس اقتصاد كالن كارشناسي

 .ترجمه در مجموع خوب است .٣
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. ترين نوآوري اين اثـر اسـت   موضوع اقتصاد كالن مهماي در چند  تحليل مقايسه .۴
 . هاي خردي وجه ديگر مثبت اثر است ضمناً طرح نظريات كالن برمبناي پايه

 . نظم منطقي و انسجام مطالب در اثر خوب است .۵

  . استنادات و ارجاعات در اثر خيلي دقيق است .۶
  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

 . موارد مبهمي در ترجمه اثر وجود دارد .١

ارشـد، الزم اسـت در كنـار     واحـد درس اقتصـاد كـالن كارشناسـي     4تدريس  در .٢
 .هم تدريس شود) كتاب مكمل( دومتدريس اثر فوق، كتاب 

 . در مواردي اشكاالت تايپي و ويراستاري در اثر وجود دارد .٣

  
  : محتوايي
سـازي بعضـي اصـطالحات     اثر فاقد آمار اقتصاد كالن است، ضمناً فاقـد معـادل   .١

 .تمرين استتخصصي و 

 . با وجود ساختار انتزاعي، اثر براي تحليل اقتصاد كالن ايران كافي نيست .٢

هاي اسالمي ظاهراً خنثي و در باطن منفـي   رويكرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزش .٣
  .است

  
 پيشنهادها :  

 .موارد مبهم اثر مثالً در برگردان اصطالحات تخصصي برطرف شود .١

 .شودموارد اشكاالت تايپي اثر برطرف  .٢

برخي آمار اقتصاد كالن ايران و مالحظات ارزشـي در پـانويس بـه مـتن افـزوده       .٣
 . شود

  



  
  
  
  

  
  
 بازار و اخالق

  
  ربكابلنك ـ مك گرن :نويسنده
 علي سعيدي :مترجم

  )ع(دانشگاه امام صادق :ناشر
  اول :نوبت چاپ
   1389 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  .آرايي و صحافي اثر خوب است نگاري، صفحه حروف
  .بيشتر قواعد ويرايش رعايت شده است

  
  : محتوايي

ها را دارد كه براي تفهيم موضـوع   بندي فصل اثر طرح و بحث مقدماتي و نيز نتيجه و جمع
  .مناسب است

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  . دهد ن نميطرح روي جلد اثر ضعيف است، چون چيزي از اخالق و بازار را نشا
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  : محتوايي
  .سازي شده در اثر با توجه به زبان نگارش نياز به بازنگري دارد اصطالحات معادل

  
 پيشنهادها :  

ها، در مواردي كـه   هاي اسالمي در مورد اخالق و بازار را در پاورقي مترجمين محترم ارزش
  . هاي مسيحيت همسويي ندارد، منعكس نمايند با ارزش

  



  
  
  
  
  

  
 طبيعي منابع و زيست محيط اقتصاد

  
  

  ... راجر پرمن و :نويسنده
 حميدرضا ارباب :مترجم

  نشر ني :ناشر
  دوم :نوبت چاپ
   1387 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

 .ترجمه روان و گويا است .١

 .ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش عالي است .٢

 .نگاري و غيره بسيار خوب است از لحاظ حروفكيفيت اثر  .٣

  . حجم اثر متناسب با تعداد واحدهاي درسي است .۴
  

  : محتوايي
 .كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي مناسب است .١

 .جامعيت محتوا و موضوع اثر مناسب است .٢

هاي شورايعالي  مطالب اثر با سرفصل. عنوان محيط زيست با محتوا مطابقت دارد .٣
  .بقت دارد سبك كتاب براي تفهيم مطالب خيلي خوب استريزي مطا برنامه
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

تمام  530عنوان نمونه ص  به. شود كه الزم است تصحيح شود هاي تايپي مشاهده مي غلط
باشد و  نمي صحيحدانند را زير سؤال برده است كه  نظرياتي كه رشد جمعيت را مطلوب مي

در سطر آخر صفحه فوق جمالتي از قلم افتاده است و پس از ذكر دو عامل . الف زايد است
  . يك مرتبه چهارمين عامل آورده شده است

  
  : محتوايي

معادل التين اصـطالحات بـه نـدرت آورده شـده     . به اصول ترجمه توجه كافي نشده است
  . است

  . صورت توضيحات مترجم وجود ندارد تقريباً چيزي به
  
 پيشنهادها :  

 . به اصول ترجمه توجه كافي نشده است بايد توجه شود .١

 . است شدهمعادل التين اصطالحات به ندرت آورده  .٢

 . صورت توضيحات مترجم وجود ندارد تقريباً چيزي، به .٣

  



  
  
  
  

  
  

 اقتصادي ريزي برنامه

  
  دكتر زهرا افشاري :نويسنده

  سمت :ناشر
  اول :نوبت چاپ
   1380 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  آرايي مناسب، روان و رسا بودن مطالب صفحه
  

  : محتوايي
  سازي، نظم منطقي كتاب، جامعيت محتواي كتاب، ارجاعات مناسب كيفيت خوب معادل

روز بودن آمـار و اطالعـات، وجـود     ريزي، به تقريباً مطابقت داشتن با سرفصل درس برنامه
  .ريزي در كتاب حجم زيادي از مفاهيم برنامه

  
o نقاط ضعف:  

 : شكلي

  .باشد محتواي مطالب نسبتاً زياد مي
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  : محتوايي
  هاي كمكي براي مكمل شدن اين كتاب كارگيري كتاب لزوم به

  
 پيشنهادها :  

هـا و   هـا مثـل مـاتريس    برخـي از قسـمت  : انـد كـه   محترم پيشـنهاد نمـوده   داور -1
حذف شده و به كتب ديگري كه در اين زمينه  منفعتريزي خطي هزينه ـ   برنامه

 .وجود دارد ارجاع داده شود

  . با وسعت بيشتري بيان گردد سايههاي  قيمت -2
 . ريزي در ايران، بيشتر شود و تجربه برنامهريزي  برنامه حجم -3

 . ريزي اشتغال نيز عنوان شود ر بحث كاربرد جدول داده ستانده، برنامهد -4

  . ريزي با راهنمايي توجه بيشتري شود به بحث برنامه -5
  
  



  
  
  
  
  

  
  

 اقتصادي هاي نظام

  
  

  دكتر حسين نمازي :نويسنده
  دانشگاه شهيد بهشتي :ناشر

  اول :نوبت چاپ
   1374 :سال نشر

  
 نقاط قوت:  

 : شكلي

  . اثر براي كاربرد آموزشي مناسب است
ــرايش و نگــارش و كيفيــت    ــر از نظــر جامعيــت صــوري، رعايــت قواعــد و اصــول وي اث

  . شود نگاري خوب ارزيابي مي حروف
  

  : محتوايي
هاي اقتصادي ديگر، مطابقـت   وجود نوآوري از نظر طرح نظام اقتصاد اسالمي در كنار نظام

سـازي موفـق اصـطالحات     هـاي مصـوب وزارت متبـوع ـ معـادل      سرفصلآن با اهداف و 
هـاي اسـالمي و نظـم و انسـجام منطقـي مطلـوب        تخصصي ـ رويكـرد مثبـت بـه ارزش    

  .هاي مثبت محتوايي اثر است جنبه
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o نقاط ضعف:  
 : شكلي

  .صحافي و طرح روي جلد اثر در حد انتظار نيست
  : محتوايي

  .مد نيستبا توجه به زمان انتشار، منابع روزآ
  .استفاده اندك از ابزار علمي براي تفهيم مطالب

  عدم تفصيل مطالب مربوط به مبحث نظام اقتصادي اسالم
  
 پيشنهادها :  

شود كـه در مبحـث مبـاني     عالوه بر برطرف كردن نقاط ضعف مذكور در باال، پيشنهاد مي
ـ ها دقت و توجه بيشتري شود كه اثر از ا ها و اهداف نظام فلسفي نظام ن نظـر از جامعيـت   ي

 . الزم برخوردار شود
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   فريدون فاطمي، نشر : ژوزف شومپيتر، مترجم: ، نويسنده2تاريخ تحليل اقتصادي ـ جلد
  1377اول، . مركز، چ

 ،دكتـر  : فردريـك ميشـكين، متـرجم   : نويسـنده  اقتصاد پول، بانكداري و بازارهاي مالي
  1390اول، . ، چ)ع(دانشگاه امام صادق: احمد شعباني، ناشر

 1390اول، . سمت، چ: ميثم موسايي، ناشر: ها، نويسنده اقتصاد رسانه 

 سـيدمهبدمهدي : اي هنـدورك، متـرجم   گـري ـ گلـين    جيمزاچ: پااليش نفت، نويسنده 
 1380 اول،. بصير، مركز نشر دانشگاهي، چ

 دكتر جعفري صـميمي، دكتـر   : ها و جايگاه اقتصاد ايران، نويسنده شاخص  شدن، جهاني
 1384اول، . سينا، شركت چاپ و نشر بازرگاني، چ

  دكتر احمد سيف، نشـر  : قرن گم شده ـ اقتصاد و جامعه ايران در قرن نوزدهم، نويسنده
 1387اول، . ني، چ

 بانـك  : ورميانـه و شـمال آفريقـا، نويسـنده    انـدازهاي آن در خا  توسعه اقتصادي و چشم
 1387اول، . دانشگاه تهران، چ: سيدصفدرحسيني، ناشر: جهاني، مترجم

 دانشـگاه  : دكتر احمـد مـوثقي، ناشـر   : اقتصاد سياسي توسعه و توسعه نيافتگي نويسنده
 1387اول، . تهران، چ

 دانشـگاه امـام   : حسين هروراني و ديگـران، ناشـر  : نقدي بربانكداري اسالمي، نويسنده
 1389اول، . ، چ)ع(صادق

 دوم، . دكتـر آزاد، نشـر نـي، چ   : دايانا هانت، مترجم: هاي اقتصاد توسعه، نويسنده نظريه
1386 

 دوم، .  حسـن مرتضـوي، انتشـارات آگـاه، چ    : مـاركس، متـرجم   كارل: سرمايه، نويسنده
1388 

 فرهنگ و انديشه، چپژوهشگاه : مير معزي، ناشر: فلسفه علم اقتصاد اسالمي، نويسنده .
 1388اول، 

       دكتـر حسـين   : مباني فقهي ـ اقتصادي بانكـداري و تـأمين مـالي اسـالمي، نويسـنده
 1388اول، . ، چ)ع(دانشگاه امام صادق : عيوضلو، مرتضي بكي حسكوتي، ناشر

 دكتر خديجـه  : المللي سرمايه، نويسنده هاي نرخ ارز و جهاني سازي بازارهاي بين نظريه
 1386اول، . كتر هوشنگ شجري، نشر چشمه، چنصرالهي، د
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 دانشگاه مازنـدران، چ : دكتر جعفري صميمي و ديگران، ناشر: اقتصاد رياضي، نويسنده .
 1389نهم، 

 اول، . سـمت، چ : دكتر علـي سـوري، ناشـر   : اقتصاد رياضي روشها و كاربردها، نويسنده
1386 

  پـنجم،  .  بهكيش، نشـر نـي، چ  اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، دكتر محمد مهدي
1385 

 هاي غربي، سعيد حـاجي هاشـمي،    مقايسه تطبيقي اقتصاد سياسي معاصر ايران با نظام
 1390اول، . اطالعات، چ: ناشر

 اول، . آگـاه، چ : ناصر زرافشان، ناشر: مترجم  نيكي تين،: مباني اقتصاد سياسي، نويسنده
1387 

 دكتر غالمرضـا آزاد  : ويكتور آرگي، مترجم: دهالملل ـ جلد اول، نويسن  اقتصاد كالن بين
 1381اول، . شركت چاپ و نشر بازرگاني، چ: و همكاران، ناشر

 مسلم بمانپور ـ سجاد سـيفلو،   : محمد عبيداهللا، مترجم: مهندسي مالي اسالمي، نويسنده
 1389دوم، . ، چ)ع(دانشگاه امام صادق: ناشر

     دانشـگاه امـام   : وهـاب قلـيچ، ناشـر   : دولت اسالمي و نظـام توزيـع درآمـد،  نويسـنده
 1389اول، . ، چ)ع(صادق

 نور علم، : مرتضي سامتي، ناشر: ساراكونولي، مترجم: ، نويسنده)1(اقتصاد بخش عمومي
 1388اول، . چ

 دكتر مسعود نيلـي و ديگـران، نشـر نـي، چ    : دولت و رشد اقتصادي در ايران، نويسنده  .
 1389دوم، 

 رحـيم  ... عبـدا : مشيل آرباي، مترجم: سب و كار، نويسندهاقتصاد مديريت و استراتژي ك
 1389اول، . نشر، چ بنيس، مؤسسه كتاب مهربان لوي

 حسـين ميسـمي، ناشـر   : هاي سرمايه انساني، نويسـنده  فقر، نابرابري درآمدي و مؤلفه :
 1389اول، . ، چ)ع(دانشگاه امام صادق

 اول، . نـور علـم، چ  : بهبـودي، ناشـر  داود : هاي نفتي، نويسنده اقتصاد ايران بر سر سفره
1385 

 1390اول، . سمت، چ: رحيمي بروجردي، ناشر: الملل، نويسنده اقتصاد بين 
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  1388اول، : نور علم، نوبت چاپ: امين قبادي، ناشر: ، نويسنده)1(اقتصاد خرد 

  1389اول، . توانايي، چ دانايي: پرويز داوودي، ناشر: ، نويسنده)1(اقتصاد خرد 

 اول، . سـمت، چ : زاده، ناشـر  محمد حسـن : ديويد روني، مترجم: انش، نويسندهاقتصاد د
1389 

 محمـدجواد نوراحمـدي،   : ي، نويسندهحيمسلمان و مس شمندانيمنظراند از ينياقتصاد د
 1389دوم، . ، چ)ع(دانشگاه امام صادق : ناشر

 رگان، ناشـر زاده، دكتر نادر مه دكتر حميدرضا اشرف: اقتصاد سنجي پانل ديتا، نويسنده :
 1387اول، . دانشگاه تهران، چ

 1389اول، . كوير، چ: عباس حاتمي، ناشر: اقتصاد سياسي تطبيقي، نويسنده 

 ترجمه دكتر محمدرضـا فـرزين،   : دونالد الندبرگ، مترجم: اقتصاد گردشگري، نويسنده
 1389سوم، . موسسه مطالعات بازرگاني، چ

 آو، متـرجم  آوـ تومـاس پـي   تانل: نويسنده گذاري، اقتصاد مهندسي براي تحليل سرمايه :
 1379اول، . دانشگاه اميركبير، چ: دكتر محمدتقي بانكي، ناشر

    سيدمحمدسيدحسـيني، مرتضـي   : گيـري، نويسـنده   اقتصاد مهندسـي و آنـاليز تصـميم
 1390سوم، . دانشگاه علم و صنعت ايران، چ: آموزگار، ناشر

 سـعيد  : ون لويـت ـ اسـتيون دانبـر، متـرجم     استي: اقتصاد ناهنجاريهاي پنهان، نويسنده
 1386اول، . مشيري، نشر ني، چ

 1383دوم، . نور علم، چ: احمد سرلك، ناشر: تئوري اقتصاد خرد، نويسنده 

 1390سوم، . مسعود نيلي و همكاران، نشر ني، چ: اقتصاد و عدالت اجتماعي، نويسنده 

 علي تك روستا، : انسفيلد، مترجمرابرت ر: هاي برتر اقتصاددانان جهان، نويسنده انديشه
 1389اول، . دانشكده علوم اقتصادي، چ: ناشر

 متـرجم .مـاس . لـورنس اس : هاي اقتصادي لودويك فـون ميـزس، نويسـنده    انديشه ، :
 1387اول، . فريدون تفضلي، نشر ني، چ

  اول،. سـمت، چ : دكتر احمد توكلي، ناشر: ها، نويسنده ها و ناكامي كاميابي. بازار ـ دولت 
1380 

 اول، . دانشگاه زابل، چ: عليرضا كرباسي، ناشر: بازاريابي محصوالت كشاورزي، نويسنده
1388  
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 دكتر محمدعلي احمدي ـ اسماعيل صفرزاده، نور علـم،   : پول، ارز و بانكداري، نويسنده
 1384چهارم، . چ

 فرهـاد رهبـر و فضـل اهللا ميرزاونـد، ناشـر     : شويي و روش مقابله با آن، نويسـنده  پول :
 1387اول، . دانشگاه تهران، چ

 دانشگاه امـام  : سيديحيي علوي، ناشر: ها و راهكارها، نويسنده بانكداري بدون ربا چالش
 1388اول، . ، چ)ع(صادق

 هاي تجاري، دكتر ابراهيم گرجي، شركت چاپ و نشر بازرگاني،  بررسي تئوريك سيكل
1381 

 ك، فريبرز رئيس دانا، نشر چشـمه،  هاي كاربردي توسعه و اقتصاد ايران ـ جلد ي  بررسي
 1380اول، . چ

 يعقوب آژنـد، نشـر گسـتره، چ   : چارلز عيسوي، مترجم: تاريخ اقتصادي ايران، نويسنده .
 1388سوم، 

  منـور اقبـال، طريـق اهللا خـان،     : تأمين مالي مخارج دولت از ديدگاه اسالمي، نويسـنده
اول، . ، چ)ع(امـام صـادق   اهدانشـگ : عبدالحسين جاللي و مسلم بمـانپور، ناشـر  : مترجم
1388 

 دانشـگاه  : دكتر محمود متوسلي وهمكاران، ناشر: تجديد حيات اقتصاد نهادي، نويسنده
 1390اول، . ، چ)ع(امام صادق

 محسـن روحـاني،   : معصوم مهد بـاهللا، متـرجم  : تكافل كاربردي و بيمة مدرن، نويسنده
 1389اول، . ، چ)ع(دانشگاه امام صادق: ناشر

 دكتر مرتضـي عزتـي،   ، هاي شهري ها و تأمين مالي پروژه بع درآمدي شهرداريتوسعة منا
 1387اول، . نور علم، چ

 1388اول، . توسعه از ديدگاه اسالمي، دكتر مرتضي عزتي، نور علم، چ 

 1389چهارم، . توسعه اقتصادي، دكتر محمود متوسلي، سمت، چ 

 وحيـد شـقاقي شـهري، نـور      محمد احمدي و ريزي، دكتر علي توسعه اقتصادي و برنامه
 1387دوم، . علم، چ

 1380سوم، . عزيز كياوند، نشر فرا، چ: لستر تارو، مترجم: ثروت آفرينان، نويسنده 
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 حسـين  : دكتر عمر چپرا، مترجم: حاكميت شركتي در موسسات مالي اسالمي، نويسنده
 1388اول، . ، چ)ع(دانشگاه امام صادق: ميسمي، ناشر

 محمد واعظ و حامـد طـاهري،   : محمد عبيداله، مترجم: ويسندهخدمات مالي اسالمي، ن
 1389اول، . سمت، چ: ناشر

 دوم، . علـي رامـين، نشـر نـي، چ    : ميل، مترجم استوارت جان: حكومت انتخابي، نويسنده
1389 

 1388اول، . نور علم، چ: رابرت كوتر، دكتر دادگر، ناشر: حقوق و اقتصاد، نويسنده 

 نور علـم، چ : دكتر يداهللا دادگر، ناشر: حقوق و اقتصاد، نويسندهها و ابعاد اساسي  مؤلفه .
 1389اول، 

 محمـد سـوري،   : مهـاتير محمـد، متـرجم   : در جستجوي فقر يا ملك سليمان، نويسنده
 1390دوم، . انتشارات سيمين، چ

     محمـدجعفر انصـاري و   : درآمدي به مباني اقتصاد خرد بـا نگـرش اسـالمي، نويسـنده
 1387اول، . ، چسمت: ديگران، ناشر

 سـوم،  . دكتر فريدون تفضلي، نشر ني، چ: هرناندو دوسوتو، مترجم: راز سرمايه، نويسنده
1386 

 فريـدون  : جانسـتون و جـان دينـاردو، متـرجم     جـك : هاي اقتصادسنجي، نويسنده روش
 1388اول، . نور علم، چ: نژاد، ناشر اكبر خسروي اهرابي، علي

 ها، آدام استاسسكي، مركـز نشـر دانشـگاهي، چ    وشالگوها و ر. رياضيات براي اقتصاد .
 1384اول، 

 1387اول، . رياضيات و كاربردهاي آن در اقتصاد، هادي رنجبران، نور علم، چ 

 1384اول، . زبان تخصصي اقتصاد، سهراب نظري، نور علم، چ 

 دكتر هادي صـمدي، ناشـر  : اوتمار ايسينگ، مترجم: ي، نويسندهاقتصاد عموم استيس :
 1387سمت، 

 هاي اقتصاد كالن، دكترابراهيم گرجي، شركت چاپ و نشر   سير تحول در تجزيه تحليل
 1384اول، . بازرگاني، چ

       اول، . سير يكصدساله صنعت نفت ايران، سيد محمـد زمـان دريـا بـاري، نشـر يـزد، چ
1387 
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 عبـاس و محسـن نصـيري،    : كنت گالبرايت، مترجم: سيري در اقتصاد معاصر، نويسنده
 1387دوم، . فروزان فر، چ: ناشر

  ابوالحسـن صـادق ـ عيـديت غزالـي،      : عقايد اقتصادي انديشمندان مسلمان، نويسـنده
 1385اول، . ، چ)ع(دانشگاه امام صادق: دكتر احمد شعباني، ناشر: مترجم

 دكتركـاظم  : ايت، متـرجم  جان كنت گالبر: برداري معصومانه، نويسنده علم اقتصاد كاله
 1388اول، . ني، چنشر : فرهادي، ناشر

 دوم و سـوم،  . هاي علمي، غالمحسين مقدم حيدري، نشر ني، چ قياس ناپذيري پارادايم
 1390و  1387

  دكتـر داوود  : محمـود جوليـد، متـرجم   : گفتارهايي در ماليه عمومي در اسالم، نويسـنده
 1388اول، . ، چ)ع(دانشگاه امام صادق: منظور، ناشر

  دكتر جعفر قادري، ناشـر : اُ سوليوان، مترجم: ويسنده، ن)1ج(مباحثي در اقتصاد شهري :
 1386اول، . نور علم، چ

  ع(مباحثي در مرزهاي دانش اقتصاد اسالمي، دكتر عادل پيغامي، دانشگاه امام صـادق( ،
 1389اول، . چ

     مباني اقتصاد خرد با نگرش به اقتصاد ايران، دكتر محمد نوفرسـتي، مؤسسـه خـدمات
 1390اول، . فرهنگي رسا، چ

 علـي ارسـالن طريـق،    : هاي مالي ـ  سـاختارهاي صـكوك، نويسـنده     مديريت ريسك
و سـازمان  ) ع(دانشـگاه امـام صـادق   : تابيان و علي سـعيدي، ناشـر   مصطفي زه: مترجم

 1387بورس، 

 طريـق اهللا  : نويسندهدر صنعت خدمات مالي اسالمي،  عوامل بروز آن يو بررس سكير تيريمد
دانشـگاه امـام   : الحسين، ناشر موسوي بيوكي و مجيد خادممحمد مهدي : خان، مترجم

 1390،  1387دوم، . ، چ)ع(صادق

 دكتـر احمـد بـدري؛    : كريس بروكز، مترجم: اي بر اقتصاد سنجي مالي، نويسنده مقدمه
 1389اول، . نص، چ: عبدالمجيد باقي، ناشر

 صر زرافشان، ناشـر نا: چنكو، مترجم ني: المللي و بحران جهاني، نويسنده نظام پولي بين :
 1389اول، . انتشارات آزادمهر، چ
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 نور علـم، چ : دكتر علي سوري، ناشر: بازيها و كاربردهاي آن در اقتصاد، نويسنده نظريه .
 1386اول، 

 اول، . عبداله زاده، نشر ثالـث، چ : كاپوراسو، مترجم: هاي اقتصاد سياسي، نويسنده نظريه
1387 

 مصطفي ازكيا ـ رضـا   : مترجمينرد پيت ـ الين هارت ويك،  ريچا :هاي توسعه، نويسنده نظريه
 1389دوم، . لويه، چ: ناشرپور،  صفري شالي ـ اسماعيل رحمان

 اول، . رسـا، چ   سازي در ايران، دكتر ابراهيم رزاقي، مؤسسه فرهنگي نقدي بر خصوصي
1376 

 1386اول، . همگام با اقتصاد سنجي، محمد شاهرودي، نور علم، چ 

 دكتـر  : بانـك جهـاني، متـرجم   : العمر در اقتصاد دانش محـور، نويسـنده   داميادگيري ما
 1387اول، . مصطفي عمادزاده، فريماه كسائيان، جهاد دانشگاهي اصفهان، چ

 سـلمان سـيد علـي    : هـا، نويسـنده   ها و چالش توسعه: محصوالت بازار سرمايه اسالمي
: علي سعيدي، ناشر دكتر محمد مهدي عسگري، مصطفي زه تابيان و: سعيدي، مترجم

 1386اول، . ، چ)ع(دانشگاه امام صادق

 مايكـل كامـان ـ زيگريـد اسـتاگل، متـرجم      : اي بر اقتصاد اكولوژيكي، نويسنده مقدمه :
 1389اول، . اسماعيل صالحي، دانشگاه تهران، چ

 محمـد مهـدي كرمـي، محمـد پورمنـد، ناشـر      : مباني فقهي اقتصاد اسالمي، نويسنده :
 1385هفتم، . سمت، چ

 صـابر شـيباني، نشـر نـي، چ    : بانك جهاني، مترجم: جهاني شدن، رشد و فقر، نويسنده .
 1387اول، 

 دكتر فريبرز رئيس دانا، نشر چشمه، چ: هاي كاربردي توسعه ـ جلد دو، نويسنده  بررسي .
 1380اول، 

 دكتر فريبرز رئـيس  : هاي كاربردي توسعه در اقتصاد ايران ـ جلد سوم، نويسنده  بررسي
 1380اول، . دانا، نشر چشمه، چ

 سـجاد  : پـذير و كـاربرد آنهـا در اقتصـاد، نويسـنده      هاي تعـادل عمـومي محاسـبه    مدل
 1389اول، . برخورداري، نادر مهرگان، نور علم، چ
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  دكتـر منـوچهر   : كينـز، متـرجم  . جـان م : نظرية عمومي اشتغال بهره و پول، نويسـنده
 1387اول، . فرهنگ، نشر ني، چ

  احمد شعباني، ناشـر : عمر چپرا، مترجم: انداز اسالمي، نويسنده اقتصاد، چشمآينده علم :
 1385اول، . ، چ)ع(دانشگاه امام صادق

 دكتر مهدي تقوي، مهدي نيـازي،  : جرج كوپر، مترجم: هاي مالي، نويسنده ريشه بحران
 1390اول، . بازتاب، چ: ناشر

 ويليـام  : اي جديـد، نويسـنده  هـ  هاي جديد و كينـزي  تركيبي از كالسيك: اقتصاد كالن
. بازتاب، چ: مهدي تقوي، ابراهيم رضايي و هادي موسوي نيك، ناشر: اسكارت، مترجم

 1389اول، 

 دانشـگاه  : علي سـعيدي، ناشـر  : ربكابلنگ ـ مك گرن، مترجم : اخالق و بازار، نويسنده
 1389اول، . ، چ)ع(امام صادق

 حميدرضا ارباب، : ، مترجم...ر پرمن وراج: اقتصاد محيط زيست و منابع طبيعي، نويسنده
 1387دوم، . نشر ني، چ

 1380اول، . ريزي اقتصادي، دكتر زهرا افشاري، سمت، چ برنامه 

 اول، . دكتر حسـين نمـازي، دانشـگاه شـهيد بهشـتي، چ     : هاي اقتصادي، نويسنده نظام
1374 
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