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فرم درخواست چاپ کتاب

عىًان کتاب (فارسی)............ ................................ ................................ ................................ ................................ :
عىًان کتاب (اوگلیسی)......... ................................ ................................ ................................ ................................ :

 )1مشخصات فردی پذیذآورنذگان:

 )1وام ي وام خاوًادگی:
عضَ ّیأت علوی:

ضوارُ تلفي ّوراُ:

گرٍُ آهَزضی:

پست الکترًٍیک:

 )2وام ي وام خاوًادگی:
عضَ ّیأت علوی:

ضوارُ تلفي ّوراُ:

گرٍُ آهَزضی:

پست الکترًٍیک:

 )3وام ي وام خاوًادگی:
عضَ ّیأت علوی:

ضوارُ تلفي ّوراُ:

گرٍُ آهَزضی:

پست الکترًٍیک:

 )4وام ي وام خاوًادگی:
عضَ ّیأت علوی:

ضوارُ تلفي ّوراُ:

گرٍُ آهَزضی:

پست الکترًٍیک:

 )2نوع اثر:

تصٌیف 
1

تألیف 
2

ترجوِ 

تدٍیي (تِضیَُ گرآٍری) 

4

3

تصحیح اًتقادی 
5

 )3درصورت ترجمه بودن کتاب تکمیل گردد:
ًام هرجع اصلی کتاب تِ اًگلیسی:
ًام ًَیسٌدُ:

ًام ًاضر:

زتاى اصلی:

سال چاج:

دٍرُ چاج:

تعداد صفحات هتي اصلی:

 )4محتوای اثر:

ایي اثر تِعٌَاى کتاب کوکدرسی  درسی  طثق سرفصل تدٍیيضدُ در ضَرای عالی ترًاهِریسی جْت تدریس درٍس ذیلل کلارترد
دارد:
ردیف

وام رشتٍ

مقطع تحصیلی

وام درس

1
2
3
4

 )5کتابهای منتشرشذه توسط پذیذآورنذگان:
ردیف

1

تصىیف

تألیف

تذيیه

ترجمٍ

وام کتاب

1









2









3









4









5









سال وشر

واشر

تصنیف :هجوَعِای است کِ پیام اصلی آى تس اساس دیدگاُّا ٍ ًَآٍزیّای علوی ًَیسٌدُ یا ًَیسٌدگاى است ٍ ّوساُ تا تحلیل یا ًقد دیدگاُّای دیگساى دز یک

هَوکَم هطک

هیتاضد ،تِ گًَِای کِ حداقل 02دزصد زا دیدگاُّای ًَیسٌدُ یا ًَیسٌدگاى تطکیل هیدّد ّس چٌد کِ هوکي است آًْا زا قثالً دز هقاالت خَد ّن هٌتطس کسدُ تاضٌد.
2
3

تألیف :هجوَعِای اش دادُّای علوی ٍ ًظسیات پریسفتِ ضدُ است کِ تس اساس تحلیل جدید ٍ یا تسکیة هثتکساًِ ساهاًدّی هیضَد ٍ هعوَالً تَام تا ًقد ٍ ًتیجِگیسی است.
تدوین (به شیوه گردآوری) :هطالة یا دادُّایی ّدفوٌد ٍ هٌسجن است کِ اش هٌاتع ه تلف تْیِ ٍ دز ی

4

ترجمه :اثسی است کِ اش ی

5

تصحیح انتقادی :عثازتست اش هعسفی ًس ِ -تدلّای هَجَد دز جْاى ،تط ی

هجوَعِ تدٍیي هیضَد.

شتاى خازجی تِ شتاى فازسی ٍ تالعکس ٍ یا اش شتاًی تِ شتاى دیگس تسگسداى ضدُ تاضد.
صحیحتسیي ٍ ًصدیکتسیي ًس ِ تِ شهاى حیات هؤلف ،ازائِ زٍش تحقیک ،،ضکسو ٍ تَوکیح هسکتٌدات

هتي ،ذکس هآخر ٍ هٌاتع هَزد استفادُ تا استٌاد تِ ضَاّد ٍ کتابضٌاسی آى ،تکویل ًقای

چِ دز عثازت ٍ چِ دز هحتَا ٍ داٍزی دز تْتسیي تسداضت ٍ ًظایس آى.

 )6پیشنهادات:
 )1-6پٌج ًفر از افرادی کِ هیتَاًٌد کتاب را ًظرسٌجی ًوایٌد عثارتٌد از( :تسجیحاً دًٍفس داخل داًطگاُ ٍ سِ ًفس خازج داًطگاُ)
ردیف

وام

َیأت علمی داوشکذٌ /داوشگاٌ

تخصص

شمارٌ تلفه َمراٌ

1
2
3
4
5
 )2-6ضیَُ تازگطت هالی فرٍش کتاب را چگًَِ تَصیف هیًوایید؟ (تسای هثال اگس دز ّس تسم دزسی تِ طَز هتَسط  02داًطجَ پیصتیٌی هیضَد ،تکسای تیکساض
ً 022س ِ فسٍش کتاب حداقل دٍ سال تِ طَل هیاًجاهد).

 )3-6درصَرت تثلیغ ٍ هعرفی کتاب از سَی پدیدآٍرًدگاى در سایر داًطگاّْا ،پیصتیٌی فرٍش ضوا چگًَِ است؟

 )5-6تعداد احتوالی کساًی کِ در صَرت چاج ایي کتاب از آى تْرُ خَاٌّد گرفتً ............................... ،فر در سال خَاٌّد تَد.
 )6-6کتابّای هطاتِ ایي کتاب در تازار را ذکر ًوایید.
-1

-3

-2

-4

ٍ )7-6یژگی خاصی کِ اًتطار ایي اثر را ترای ضرکت در جطٌَارُّا ضرٍری هیسازد را تیاى ًوایید؟

مذارک الزم :

ضوابط چاپ کتاب :

 .1تصَیز صفحِ اٍل شٌاسٌاهِ ٍ آخزیي حکن استخذاهی (برزا
داًشجَیاى تصَیز آخزیي هذرک تحصیلی)
 .2صررفحِعٌررَاى رارسرری تررال (شرراهف عٌررَاى رارسرری ٍ
اًگلیسی تال ٍ ًام ٍ ًام خاًَادگی پذیذآٍرًذگاى)
 .3صفحِعٌَاى ٍ شٌاسٌاهِ تال اصلی بزا تب تزجوِ
 .4دٍ ًسررخِ پزیٌررن هررتي اهررف تررال بررِصررَرت تای ر ٍ
صفحِآرایی شذُ (هطابق با دستَرالعوف ادارُ چاپ ٍ اًتشارات
داًشگاُ) ٍ ًیش رایف تال بصَرت PDF ٍ Word
 .5هتي تال اصلی بِ صَرت رایرف  PDFبرزا ترب
تزجوِ

 .1رعاین دستَرالعوف تای ٍ صفحِ آرایی هطابق با دستَرالعوف ادارُ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ ٍ طزاحی
جلذ هطابق استاًذاردّا ایي ادارُ
 .2تصَیب ویتِ ًشز تال داًشگاُ
 .3چاپ اثز بِ چْارصَرت هطابق بٌذ  11آئیيًاهِ اًتشارات داًشگاُ اهکاىپذیز اسن.
 .4درصَرت تصَیب در ویتِ ًشز هبٌی بز هشار ن صاحباثز در ّشیٌرِّرا چراپ در یرو دٍرُ چراپ
(ً 1111سخِ) ،هبلغ چاپ ٍ طزاحی جلذ تال ًقذاً تَسط صاحباثز بِ شز ن چاپ پزداخن هیگرزدد ٍ
را تَر تال در اسٌاد تسَیِ  %41پژٍّاًِ هتقاضی ارائِ شذُ ِ پزداخرن ایري ررا تَر هٌرَ برِ
تأهیي اعتبار هالی اس جاًب داًشگاُ بِ هعاًٍن پژٍّشی هیباشذ ِ پر اس آى برِ ّیرأت علوری
پزداخن هیگزدد.
 .5پزداخن حقالشحوِّا هطابق آئیيًاهِ اًتشارات داًشگاُ صَرت هیگیزد.
 .6هَارد درخَاسن جْن اًصزاف بِ پیَسن آئیيًاهِ هَجَد اسن.
 .7اًتخال شیَُ چاپ اثز ،پ اس هصَبِ ویتِ ًشز داًشگاُ غیزقابف تغییز هیباشذ.

ایٌجاًلللة  .......................................................................................................تلللِعٌلللَاى صلللاحةاثلللر ،توایلللل خلللَد را تلللرای چلللاج
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آئیيًاهِ اًتطارات داًطگاُ اعالم هیًواین.
اهضاء

