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 تعاليبسمه
  معرفی اثر برای چاپ و نشرفرم 

 تحويل شود( CDو  ثر تكميل و به همراه دو نسخه از كپی اثر)اين فرم توسط صاحب ا
 
 

 اثر: انـ مشخصات صاحب1
                                        و محل تولد:            خ تاری ـ                       نام پدر:     ـ                         نام و نام خانوادگی:                         ـ 

 آخرین مدرک و دانشگاه محل تحصیل:                 ـ                      ملی:      کد ـ                                                   شماره شناسنامه: ـ 

 :یمرتبه علمی دانشگاهـ                               سمت و محل کار:                    ـ 

 آدرس منزل و تلفن: ـ 

 آدرس محل کار و تلفن: ـ 

    پست الکترونیکی: ـ                                                  تلفن همراه: ـ 

 اسامی همکاران: ـ 

 اسشماره تم مرتبه علمی و دانشگاهی کدملی نام و نام خانوادگی

    

    

    
 

 ـ مشخصات کتاب: 2

                                                             : عنوان فارسی کتاب ـ

 : ـ عنوان التین کتاب

   □ ****گردآوري            □ ***ترجمه              □ **تألیف        □ *تصنیفـ نوع اثر: 
 مراجع به کار رفته در نگارش مربوط به شخص مؤلف باشد.(  %30که بیش از شود )* کتابی تصنیفی تلقی می

 ده باشد.(  ششود  که اگر تصنیف نباشد، در نگارش آن از مراجع متنوع شامل کتاب و مقاالت پژوهشی استفاده )** کتابی تألیفی تلقی می

 گرداند.(ز زبانی به زبان دیگر برمی)*** ترجمه اثري است که صاحب اثر، مفهوم و محتواي کامل یك کتاب را ا

 محدود تهیه شده باشد.(       شود که صرفاً از چند مرجع)****  کتابی گردآوري تلقی می

                  زبان اصلی کتاب:  ـ                                                                 نام اصلی کتاب: ،  در صورت ترجمه بودن کتابـ 

     :    نام نویسندهـ                                         سال چاپ کتاب در زبان اصلی: ـ 

 : اب اصلیکت تجدید چاپ تعدادـ                                                              نام و کشور ناشر:ـ 

 کتاب:  موضوعـ 

 □لوم انسانی ع         □هنر          □کشاورزي و منابع طبیعی          □علوم پزشکی         □علوم پایه       □فنی و مهندسی 

 :ـ وضعيت کلی کتاب3
نام )عنوان، اب  کت مشخصات ،در صورت مثبت بودن  □بلی    □خیر است:  در کشور به چاپ رسیدهآیا ترجمه دیگري از این کتاب ـ 

  نمایید.  انبیرا  (مترجم/ین، ناشر و سال نشر کتاب
 

   هاي مرتبط با موضوع کتاب:رشتهـ 
 

 :در صورت مثبت بودن    □بلی          □خیر   باشدتدریس در دانشگاه می مناسبآیا  -

        □ارشناسی ارشد ک        □کارشناسی       □مقطع تحصیلی: کاردانی  رشته تحصیلی:                                             

 □دکتري 

  تعداد واحد درسی:                                                                 عنوان درس:
 

 واحد صنعتي اميركبير

 انتشارات
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 :در صورت مثبت بودن   □بلی     □خیر باشد:   آیا قابل استفاده در صنعت می -
 

 زمينه فعاليت واحد صنعتی نام کارخانه يا واحد صنعتی صنايع مرتبط

   

   
 

ناشر و سال  حب / ان اثر،م ببرید. )عنوان کتاب، نام صاناچند مورد را  ،وجود دارد کتابهاي دیگري در بازار آیا با عنوان و موضوع این کتاب نمونه ـ

 نشر مشخص شود(:
 

 
 

 

 ترجمه/تألیف و امتیازات آن را براي چاپ و نشر بیان کنید:ـ دالیل انتخاب این کتاب براي 

 

 
 

 : موضوع کتاب  نام خانوادگی، آدرس و تلفن حداقل سه نفر صاحب نظر دانشگاهی و صنعتی در زمینه نام، -

1- 

2- 

3- 

 ـ وضعيت ساختاري کتاب: 4
 منابع دارد؟فهرست آیا  ـ           ـ آیا فهرست دارد؟                                  ـ آیا مقدمه یا پیشگفتار دارد؟                  

 آیا کتابنامه دارد؟ ـ                     نامه دارد؟             آیا واژه ـ
   □بلی    □خیر ؟  ها داراي شماره هستندآیا جداول، نمودارها و عکس ـ

   □بلی    □خیر ؟ ها شده استـ آیا در متن کتاب اشاره مستقیم به شماره جداول، نمودارها و عکس
 □بلی    □خیر  ؟ه مراجع و منابع اشاره شده استـ آیا در داخل متن کتاب ب

 

 مترجم:  /ـ وضعيت بازار کتاب از نظر مؤلف5
  ـ تخمین فروش ساالنه این کتاب:

 :سایر              □رحلی        □ رقعی           □ـ قطع پیشنهادي براي کتاب: وزیري 
 سایر:  □ 1500    □ 1200       □ 1000        □ 750      □ 500: براي چاپ ـ تعداد شمارگان پیشنهادي

 

 :ـ ارايه درخواست چاپ و نشر6
 دد(گرز داوري مسترد نمی)نسخ اثر پس ابه همراه این پرسشنامه الزامی است. اثراز متن  CDو یك  اثردو نسخه از  ارائه درخواست چاپ،ـ 
 د.فحه به پیوست ارایه شوخالصه و چکیده از محتواي کتاب در حد دو ص-

 مترجم )انفرادي براي همه صاحبان اثر( ضمیمه شود.  ـ رزومه مؤلف/

 ایه شود.به پیوست ارغیر هیات علمی  شخاصانشگاه ها و آخرین مدرک تحصیلی اهیات علمی د حکم کارگزینی اعضاي محترمـ 

الهی اد نجاتبانك سپه است 30561000159923داوري به شماره حساب و هاي بررسی اولیه ریال بابت هزینه 3.000.000ـ واریز 

 ود.پیوست ارایه شنام جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر ، لطفا فیش واریزي به به 0561جنوبی ـ کد 

 

 
 

 ام و نام خانوادگی صاحب اثرن                                                                                                                                  

 اريخ و امضات                                                                                                                        


