فرم خوداظهاری مولف  /مترجم
 -1مشخصات متقاضی انتشار کتاب
نام پدر:
محل تولد:

نام و نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
سوابق تحصیلی:
مدرك

رشته -گرايش

سال اخذ

نام دانشگاه

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
فوق دکتری
سوابق آموزشی:
نام دانشگاه

نام دانشكده

آخرین رتبه علمی:
نام دانشگاه محل اشتغال فعلی:
نحوه همکاری:

عنوان درس

مقطع تحصيلی

فهرست آثار منتشر شده (کتاب) را در جدول ذیل نمایید.
سال چاپ

عنوان

نوبت چاپ

ناشر/مجله

آثار برگزیده صاحب اثر در جشنواره ها:

 -2داليل توجيهی انتشار کتاب
عنوان کتاب:
رشته و گرایش اصلی کتاب:
نوع اثر :تالیف□
عنوان کتاب به زبان اصلی:
نویسنده کتاب:
سال انتشار کتاب:

ترجمه□

تدوین□

این قسمت برای آثار ترجمه ای می باشد.
 -3مشخصات مولفين  /مترجمين به ترتيب اولويت:
نام خانوادگی:

 -1نام:
آدرس و تلفن محل کار:
تلفن همراه:
نام خانوادگی:
 -2نام:
آدرس و تلفن محل کار:
تلفن همراه:

پست الکترونیک:

پست الکترونیک:

نوع اثر

وابستگی سازمانی صاحب اثر:
تعداد صفحات کتاب:
کاربرد اثر :مرجع□

درسی□

کمک درسی□

 -4خصوصيات اثر
 -1-4مقطع تحصیلی مناسب برای آثار درسی و کمک درسی:
کارشناسی ارشد□
کارشناسی□
کاردانی□

دکتری□

 -2-4آیا مشابه این اثر به زبان فارسی وجود دارد؟
خیر□
بلی□
نام کتب مشابه و ذکر مزایا و معایب:

 -3-4آیا مشابه این اثر به زبان خارجی وجود دارد؟
خیر□
بلی□
نام کتب مشابه و ذکر مزایا و معایب:

 -4-4هدف از انتشار کتاب را به اختصار بیان کنید.

 -5-4تفاوت های بارز این کتاب نسبت به سایر آثار موجود در بازار را بیان کنید.

 -6-4در صورتی که کتاب درسی است میزان تناسب کتاب را با سرفصل های مصوب شورای
عالی برنامه ریزی توضیح دهید:

 -7-4آیا کتاب مورد ویرایش علمی  /ادبی قرار گرفته است؟
 -8-4میزان فروش کتاب را در هر سال چه میزان برآورد می کنید؟
 -9-4تیراژ مورد درخواست جهت چاپ؟
 -11-4چکیده ای از کتاب ارائه کنید( .حداکثر  511کلمه)

 -5داوران پیشنهادی خود را معرفی کنید.
ردبف

نام و نام خانوادگی

محل اشتغال و رتبه علمی

شماره تلفن همراه

1
2
3
4
-6

درصورتی که مایل هستید فرد یا افرادی داور کتاب شما نباشند مراتب را طی نامه ای محرمانه به
کمیته انتشارات اطالع دهید.

متعهد می شوم در ارائه اطالعات باال کامال صادق بوده ام و در صورت اثبات
اینجانب
موردی خالف واقع ،رای و تصمیم کمیته انتشارات را می پذیرم .در ضمن مسئولیت کامل متن اثر به
عهده اینجانب است و ناشر در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

امضا و تاریخ

