
 

 ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب خوداظهاری: فرم

 متقاضی: اي مشخصات شناسنامه

 محل تولد: -4               تاريخ تولد:          - 3                   نام پدر -2                          خانوادگي     نام و نام -1

 :سوابق تحصيلی

 گاهنام دانش سال اخذ گرايش -رشته مدرك

    ليسانس

    فوق ليسانس

    دكترا

    تخصص )پزشكي(

    فوق تخصص/ فوق دكترا

 :)مرتبط با موضوع اثر( سوابق آموزشی
 مقطع تحصيلی عنوان درس نام دانشكده نام دانشگاه

    

    

    

 

 كشوري     دانشگاهي   نوع اثر: سال: عنوان كتاب: كتاب برگزيده سال

 

 نوع حساب: -4به:               نام شع -3نام بانك:                -2       شماره حساب بانكي:                                             

 تلفن منزل: -7تلفن محل كار:                            -6تلفن همراه:                                      

 نشاني منزل:

 نشاني محل كار:

 ي صاحب اثرتاريخ و امضا                                                                                       :پست الكترونيكي

 فعلي: اشتغالنام دانشگاه و دانشكده محل       آخرين رتبه علمي:                                                                                   

 منتشر شده: آثار

 ناشر نوبت چاپ سال چاپ عنوان

، ترجمه، تأليفمرجع، )نوع اثر 

، شرح يا تصحيح تصنيف، تدوين

انتقادي، ترجمه و تاليف، درسی، کمک 

 (درسی
     

     

     

     

 مورد اخير 4مقاالت علمی منتخب صاحب اثر )مرتبط با موضوع اثر(

 دوره و شماره چاپ نوع نشريه نام نشريه عنوان

    

    

    

    



 

 

 کتاب انتشارارائه دالیل توجیهی  خوداظهاری: فرم

)مرجع، ترجمه، تأليف، تصنيف، نوع اثر  صاحب اثر عنوان کتب با عناوين/موضوعات مشابه )فارسی/التين(

تدوين، شرح يا تصحيح انتقادي، ترجمه 

 (و تاليف، درسی، کمک درسی

 ناشر/سال انتشار

    

    

    

    

 

 .اختصار بيان کنيد  کتاب، ضرورت و جايگاه علمی آن را به انتشارهدف از  .1

 

 

 کلمه( 055. )حداکثر چكيده اي توصيفی از کتاب ارائه کنيد .2

 

 

 

 ؟هاي مشابه خود دارد نسبت به کتابتفاوت بارزي اين کتاب چه  .3

 

 

 ميزان برآورد می کنيد؟ سال اول پس از انتشار چه 2ميزان فروش کتاب را طی  .4

  خير                                   آيا کتاب مورد ويراستاري قرار گرفته است؟                 بله .0

 مخاطبان اصلی کتاب چه کسانی هستند؟ .6

يار به اخذ تائيديه گروه آموزشي و معاونت پژوهشي دانشكده ن) ريزي، كاربرد دارد الف ـ جهت تدريس در دروس ذيل، طبق سرفصل تدوين شده در شوراي عالي برنامه      
 :( مي باشدمربوطه 

 مقطع تحصيلي   نام درس   نام رشته  
-  
-  
-  

  كارداني    كارشناسي )دروس پايه و اصلي(         تخصصي( )دروس كارشناسي كارشناسي ارشد  ب ـ براي استفاده در مقطع دكتري       
 د ـ ساير موارد       تخصصيكتاب عمومي و  مرجع ج ـ       

 داوران پيشنهادي شما چه کسانی هستند؟ .7

 شماره تلفن همراه محل اشتغال و رتبه علمی نام و نام خانوادگی ردبف

1    

2    

3    

4    
 

 .ه شوراي انتشارات اطالع دهيدمراتب را طی نامه اي محرمانه ب داور کتاب شما نباشند يدرصورتی که مايل هستيد فرد يا افراد .8

 تاريخ و امضاي صاحب اثر                                                             



 

 

 گواهی اصالت کتاب خوداظهاری: فرم

 

 اثر با عنواناصلي صاحب اينجانب                                              

 

 به انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اعطا مي شود، تعهد مي كنم كه شخصاً نسبت به كه امتياز چاپ و نشر آن صرفا

 ترجمه     آن اقدام كرده و اثر ارسالي توسط شخص ديگري جز اينجانب و فرد يا افرادي كه نام آنها در اين فرم آمده، تاليف   ترجمه     تاليف

 نشده است.

 :(ن نامه انتشارات دانشگاهمطابق آيي) نوع کتاب

 کمک درسی درسی شرح يا تصحيح انتقادي تدوين/گردآوري تصنيف ترجمه و تاليف تأليف ترجمه مرجع

          

 در صورت ترجمه بودن اثر:

 ترجمه:مورد  نام و نام خانوادگي مولف يا گردآورنده اصلي كتب -

 

 :و سال انتشارنام و آدرس كامل ناشر كتاب اصلي  -

 

 ضعيت کتاب: و

          تنها اينجانب صاحب اثر مي باشم -

  باشندمي صاحبان اثر به شرح جدول زير  -

 محل خدمت مرتبه علمي نام و نام خانوادگي رديف
درصد 

 مشاركت 
 همكاران امضا

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

 

 

   نام و نام خانوادگی :                                         تاريخ :                                  :  /صاحب اثرمولف اصلی يامضا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گواهی بررسی اثر در گروه تخصصی و شورای دانشکده فرم

 ......................در تاريخ........................... در گروه کتاب .................................................................................................

 ............................ در دانشكده ........................... مورد بررسی قرار گرفت.............

 *صورتجلسه گروه ضميمه شود.

 :(مطابق آيين نامه انتشارات دانشگاه) نوع کتاب

 کمک درسی درسی شرح يا تصحيح انتقادي تدوين/گردآوري تصنيف ترجمه و تاليف تأليف ترجمه مرجع

         
 

 نقطه نظرات گروه:                                          

 

 

 
 مدير گروهداوران پيشنهادي 

 

 شماره تلفن همراه محل اشتغال و رتبه علمی نام و نام خانوادگی ردبف

  داخلی   1

  داخلی   2

  خارجی   3

  خارجی   4

  خارجی   5

  خارجی   6

  

 امضاي مدير گروه

 

شده باشد، ضروري است در خصوص انطباق/ عدم انطباق  درسی توسط متقاضی معرفی در صورتيكه کتاب به عنوان کتاب تذکر:  

 ري اظهار نظر گردد.محتواي کتاب با سر فصل هاي مصوب شوراي عالی برنامه ريزي وزارت علوم تحقيقات و فناو

 

 

در شوراي دانشكده   ......کتاب ................................................................................. در تاريخ .............................

 ...................................................... مورد بررسی قرار گرفت.

      سه شورا ضميمه شود.*صورتجل

 :(مطابق آيين نامه انتشارات دانشگاه) نوع کتاب
 

 کمک درسی درسی شرح يا تصحيح انتقادي تدوين/گردآوري تصنيف ترجمه و تاليف تأليف ترجمه مرجع

         

 

 نقطه نظرات دانشكده:                                          

                

                                                                             

 امضاي معاون پژوهشی دانشكده                                                                                            

 



 

 

 

 ) اختیاری( آموزشی گروهمدیر فرم اظهارنظر 

 

 دانشكده ........................... .............................روه محترم .....مدير گ

جهت راهنمايي شوراي انتشارات با توجه به جمع بندي نظرات اعضاي گروه در خصوص بررسي كتاب ذيل و در خواهشمند است 

  .انتشارات دانشگاه ارسال فرماييدبه  به صورت محرمانه پس از جدا نمودن آن از فرم خوداظهاري ذيل را تكميل نموده و فرمدانشگاه 

 يادآور مي شود تكميل اين پرسشنامه اختياري است.

 عنوان اثر: .......................................................................

 صاحب اثر: .......................................................................

 

 

 شما كداميك از گزينه هاي زير در مورد كتاب فوق صادق است؟ به نظر -1

 مرجع   خودآموز  كمك درسي   درسي  عمومي

 

 آيا مشابه اين كتاب به زبان فارسي موجود است؟ -2

 بلي                             خير         

 كنيد؟  بيني مي استقبال خوانندگان و بازار فروش كتاب را چگونه پيش -3

ضعيف                                خوب                           متوسط        
 

 

 فوق را به صورت محرمانه به شوراي انتشارات دانشگاه تحويل دهيد.فرم خواهشمند است 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 چک لیست تحویل آثار به انتشارات دانشگاه فرم

 

 مشخصات اثر:

 

  عنوان اثر )فارسي(:   

 

 عنوان اثر )التين(:

 

 ..(:   نام و نام خانوادگي صاحب اثر:                             شماره تماس صاحب اثر:                        نوع اثر )ترجمه، تأليف و.

 

  كننده:      ام ارسالنتاريخ دريافت اثر:                                                             

 

 : ليست مدارك تحويل شده

 توضيحات در صورت ناقص بودن وضعيت مدارك رديف

         □ندارد           □دارد          گانه تقاضاي صاحب اثر 3هاي فرم  1

         □ندارد           □دارد          نسخه از اثر 2پرينت  2

         □ندارد           □دارد          اي اصل كتاب به زبان اصلي براي آثار ترجمه 3

         □ندارد           □دارد          و معاونت پژوهشي دانشكده  آموزشيگواهي بررسي اثر در گروه  4

         □ندارد           □دارد          فرم اظهار نظر مدير گروه تخصصي )اختياري( 5

         □ندارد           □دارد          ختياري(مجوز ترجمه اثر از مولف اصلي كتاب )ا 6

         □ندارد           □دارد          كلمات كليدي و چكيده كتاب به زبان فارسي 7

         □ندارد           □دارد          كلمات كليدي و چكيده كتاب به زبان انگليسي 8

         □ندارد           □دارد          كتاب نامة تدوين رعايت نكات شيوه 9

 

 

 :مدارك در انتشارات دانشگاه گيرنده  نام و امضاي تحويل

 


