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 فرم درخواست چاپ کتاب :1شماره  کاربرگ
 

 :نام و نام خانوادگی نماینده صاحب یا صاحبان اثر

 :عنوان کتاب به فارسی

 :عنوان کتاب به انگلیسی

 :پدیدآورندگان/پدیدآورندهمشخصات فردی  -1

 مترجم اول/ مؤلف

 :سال تولد :نام و نام خانوادگی

 :محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :آخرین وضعیت تحصیلی

 :پست الکترونیکی کارشناس/علمی هیئتعضو 

 :شماره تلفن همراه تلفن تماس ثابت

 :نشانی محل کار

 :نشانی محل سکونت

 

 مترجم دوم/ مؤلف

 :سال تولد :خانوادگینام و نام 

 :محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :آخرین وضعیت تحصیلی

 :پست الکترونیکی کارشناس/علمی هیئتعضو 

 :شماره تلفن همراه تلفن تماس ثابت

 :نشانی محل کار

 :نشانی محل سکونت

 مترجم سوم/ مؤلف

 :سال تولد :نام و نام خانوادگی

 :مدرک تحصیلی محل اخذ آخرین :آخرین وضعیت تحصیلی

 :پست الکترونیکی کارشناس/علمی هیئتعضو 

 :شماره تلفن همراه تلفن تماس ثابت

 :نشانی محل کار

 :نشانی محل سکونت

 مترجم چهارم/ مؤلف

 :سال تولد :نام و نام خانوادگی

 :محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :آخرین وضعیت تحصیلی

 :پست الکترونیکی کارشناس/علمی هیئتعضو 

 :شماره تلفن همراه تلفن تماس ثابت

 :نشانی محل کار

 یجهاد دانشگاهانتشارات 
 واحد قزوین
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 :نشانی محل سکونت

 مترجم پنجم/ مؤلف

 :سال تولد :نام و نام خانوادگی

 :محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :آخرین وضعیت تحصیلی

 :پست الکترونیکی کارشناس/علمی هیئتعضو 

 :شماره تلفن همراه تلفن تماس ثابت

 :نشانی محل کار

 :نشانی محل سکونت

 

 تقریر      تصحیح     ترجمه     گردآوریتدوین و       تألیف     تصنیف :نوع اثر -2

 :این قسمت برای کتب ترجمه تکمیل شود -3

 :نام مرجع اصلی کتاب به انگلیسی

 :نام ناشر :نام نویسنده

 :سال چاپ :اصلی زبان

 :تعداد صفحات متن اصلی :دوره چاپ

 :اثر های ویژگی -4

 دانش عمومی تخصصی دانش درسی کمک درسی: محتوا

 ای توسعه کاربردی بنیادی :هدف

 آموزشی تجربهحاصل  تحقیقاتیحاصل پروژه  لیسانس فوقدکتری یا  نامه پایان: قالب

 :محتوا درسی باشد جدول ذیل تکمیل گردد که درصورتی

 مقطع تحصیلی نام درس نام رشته ردیف

1    

2    

3    

 :پدیدآورندگان/توسط پدیدآورنده منتشرشده های کتاب -5

 ناشر سال نشر ترجمه تدوین فیتأل تصنیف نام کتاب ردیف
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 :مالحظات ویژه -6

 :از اند عبارتنمایند  ارزیابیکتاب را  توانند یمافرادی را که سه نفر از  -الف

 تلفن همراه دانشگاه/دانشکده علمی هیئت تخصص نام ردیف

     

     

     

 :نام ببرید لطفاً؟ در صورت وجود نظر نمایندآیا افرادی هستند که مایل نباشید در مورد کتاب اعالم  -ب

 تلفن همراه دانشگاه/دانشکده علمی هیئت تخصص نام ردیف

     

     

     

 :مشخصات اثر -7

 ............................... :طع پیشنهادیق . أ

 خشتی رحلی رقعی وزیری قطع

 11*11 21*2.65 1465*21 2365*1665 ابعاد

 ............................... :شمارگان . ب

 ............................... :رنگی یا غیر رنگی بودن صفحات . ت

 /صاحب اثر یا نماینده صاحبان اثر، تمایل خود را برای چاپ عنوان به..................................................... جانب این

و  رشیپذ ندیفرابا آشنایی کامل به  ".............................................................................."عنوانبا  کتابچاپ  تجدید

 .مینما یماعالم  نیاستان قزو یدر انتشارات جهاد دانشگاه اپ آثارچ

 یتمام ،نشر کتاب دهدبه عدم  یرأپس از انجام مراحل داوری علمی انتشارات چنانچه شورای  شوم یمهمچنین متعهد 

 .را پرداخت نمایم تکثیر داوری، اعم از شده انجام یها نهیهز
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 وضعیت پیوست :مدارک الزم جهت تکمیل درخواست ردیف

 ندارد دارد

   .کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی نویسندگان 1

   (.علمی هیئتیا آخرین حکم استخدامی برای اعضای ) یلیتحصکپی آخرین مدرک  2

   (بر اساس تعداد داوران) حروف چینی شده صورت بهکتاب  شده چاپنسخه  3

   مطلوب باکیفیت و تصاویر( 1مبتنی بر فرم پیوست )محتوی فایل ورد کتاب  cdیک حلقه  4

   (گواهی اصالت ترجمه کتاب) 3یا پیوست شماره ( گواهی اصالت تألیف کتاب) 2پیوست شماره  5

  

 

 

 

 

 

 
 

 امضاء


