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تعاليبسمه
  پیشنهاد تألیف/ترجمه کتابفرم 

 
 

 اثر: انـ مشخصات صاحب1
                                        ٍ هحل تَلذ:            تاریخ ـ                        ًام پذر:     ـ                         ًام ٍ ًام خاًَادگی:                         ـ 

 آخریي هذرک ٍ داًطگاُ هحل تحصیل:                ـ                       هلی:      کذ ـ                                                   ضوارُ ضٌاسٌاهِ: ـ 

 :یهرتثِ علوی داًطگاّـ            سوت ٍ هحل کار:                                       ـ 

 آدرض هٌسل ٍ تلفي: ـ 

 آدرض هحل کار ٍ تلفي: ـ 

    پست الکترًٍیکی: ـ                                                  تلفي ّوراُ: ـ 

 اساهی ّوکاراى: ـ 

 شماره تماس مرتبه علمی و دانشگاهی کذملی نام و نام خانوادگی

    

    

    
 

 ـ مشخصات کتاب: 2

                                                             : عٌَاى فارسی کتاب ـ 

 : ـ عٌَاى التیي کتاب

   □ ****گردآٍري            □ ***ترجوِ              □ **تألیف        □ *تصٌیفـ ًَع اثر: 
 % هراجع تِ کار رفتِ در ًگارش هرتَط تِ ضخص هؤلف تاضذ.( 30ضَد کِ تیص از  )* کتاتی تصٌیفی تلقی هی

 ضَد  کِ اگر تصٌیف ًثاضذ، در ًگارش آى از هراجع هتٌَع ضاهل کتاب ٍ هقاالت پصٍّطی استفادُ ضذُ تاضذ.(   )** کتاتی تألیفی تلقی هی

 گرداًذ.( م ٍ هحتَاي کاهل یك کتاب را از زتاًی تِ زتاى دیگر ترهی)*** ترجوِ اثري است کِ صاحة اثر، هفَْ

 ضَد کِ صرفاً از چٌذ هرجع هحذٍد تْیِ ضذُ تاضذ.(    )****  کتاتی گردآٍري تلقی هی
    

                  زتاى اصلی کتاب:  ـ                                                                  ًام اصلی کتاب: ،  در صَرت ترجوِ تَدى کتابـ 

     :    ًام ًَیسٌذُـ                                         سال چاج کتاب در زتاى اصلی: ـ 

 : کتاب اصلی تجذیذ چاج تعذادـ                                                              ًام ٍ کطَر ًاضر:ـ 

 

 :عيت کلی کتابـ وض3
ًام )عٌَاى، کتاب   هطخصات ،در صَرت هثثت تَدى  □تلی    □خیر است:  در کطَر تِ چاج رسیذُآیا ترجوِ دیگري از ایي کتاب ـ 

  ًواییذ.  تیاىرا  (هترجن/یي، ًاضر ٍ سال ًطر کتاب
 

    هرتثط تا هَضَع کتاب: رُاعالهی اهذاد اهام اٍلَیتـ 
 

 

ًام تثریذ. )عٌَاى کتاب، ًام صاحة / اى اثر، ًاضر ٍ سال چٌذ هَرد را  ،ٍجَد دارد کتابّاي دیگري در تازار  آیا تا عٌَاى ٍ هَضَع ایي کتاب ًوًَِ ـ

  ًطر هطخص ضَد(:

 

 

 

 
ریزی و پژوهشمرکز برنامه  

3شماره پیوست   
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 ـ وضعيت ساختاري کتاب: 4
 هٌاتع دارد؟فْرست ـ آیا فْرست دارد؟                                  ـ آیا هقذهِ یا پیطگفتار دارد؟                             ـ آیا 

 ًاهِ دارد؟                                  ـ آیا کتاتٌاهِ دارد؟ ـ آیا ٍاشُ
 

 الزامات:ـ 5
 ذ دٍ صفحِ تِ پیَست ارایِ ضَد.خالصِ ٍ چکیذُ از هحتَاي کتاب در ح-

 هترجن )اًفرادي تراي ّوِ صاحثاى اثر( ضویوِ ضَد.  ـ رزٍهِ هؤلف/

 
 

 نام و نام خانوادگی صاحة اثر                                                                                                                                  

 تاريخ و امضا                                                                                                                        


