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 مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان

  
  اطالعات فردي

  مترجم اول/مؤلف
  

  ........................مرتبه علمی   ........................دانشکده  علمی یئتهعضو   ............................................ نام و نام خانوادگی
  ........................تخصص ........................ رشته تحصیلی   ........................سال تولد 

  ........................ پست الکترونیکی  ........................تلفن همراه   ........................تلفن تماس 
  ........................................................................................................................محل سکونت  ینشان

 
  

  مترجم دوم/مؤلف
  

  ........................مرتبه علمی   ........................دانشکده  علمی یئتهعضو   ............................................ نام و نام خانوادگی 
  ........................ تخصص........................ ی رشته تحصیل  ........................سال تولد 

  ........................کترونیکی پست ال  ........................تلفن همراه   ........................تلفن تماس 
  ........................................................................................................................محل سکونت  ینشان

  
  
اعالم و در صورت پذیرش آن مرکـز،  .................... .......................................تجدید چاپ کتاب / یل خود را براي چاپ تما

  .نمایم یمتمامی امتیازات قانونی را واگذار 
 : .......................................................................نام کتاب به فارسی •

  گردآوري و تدوین   ترجمه  نوع کتاب تألیف    
  .توضیح دهید موارد لطفاًسایر   مرجع  یدرس کمک  درسی  

............................................................................................................................................................................................................  
 
 

  تکمیل شوداي  ب ترجمهااین قسمت براي کت
 ........................نام نویسنده    : .......................................................................به انگلیسینام کتاب  •

  ........................زبان اصلی   ........................ سال انتشار ........................ نام ناشر 
  ........................تعداد صفحات   ........................دوره چاپ 

 ).جواب استعالم ترجمه ضمیمه مدارك شود(
 

  

   

    

 فرم درخواست چاپ کتاب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

٢ 
 

  توضیحات
 :چاپ و یا در حال چاپ است جانب یناهایی که تاکنون از  نام کتاب •

ف
ردی

  

گردآوري   ترجمه  تألیف  نام کتاب
  و تدوین

سال 
  ناشر  انتشار

1              
2              
3              
4              
5              

  
 :مانندهاي  نسبت به سایر کتب مشابه که قبالً منتشر شده است، داراي ویژگی جانب یناکتاب پیشنهادي  •

  
  

 .نفر خواهد بود........................ تعداد احتمالی کسانی که در صورت چاپ این کتاب از آن بهره خواهند گرفت  •
 :اي چاپراست که کتاب مورد درخواست ب ذکر یانشا •

  ریزي، کاربرد دارد در شوراي عالی برنامه شده ینتدوجهت تدریس در دروس ذیل طبق سرفصل ) الف
  اختیاري/اجباري  نام درس  نام رشته  

1-  .........................................  ...............................................................................................................  .........................................  
2-  .........................................  ...............................................................................................................  .........................................  
3-  .........................................  ...............................................................................................................  .........................................  
 

ها چند درصد از حجم کتـاب را در   هایی از کتاب فراتر از دوره کارشناسی است، این بخش در صورتی که بخش •
 :گیرد برمی

  
  

  :توضیح دهید لطفاًکتاب تا چه حد با گرایش تخصصی پدیدآورنده اصلی منطبق است،  •
  
  
  ) دروس تخصصی(کارشناسی       کارشناسی ارشد      براي استفاده در مقطع دکتري) ب

گسـتره  در اسـتفاده عمـوم    جهـت  یرستان      دب دوره              یکاردان  )دروس پایه و اصلی(کارشناسی 
  .سال مفید است........................ سنی

 :سایر موارد ذکر شود
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  پیشنهادها
 :از اند عبارتکتاب را ارزیابی نمایند،  توانند یمپنج نفر از افراد متخصص که  •

 علمی یئته  تخصص  نام و نام خانوادگی  ردیف
  دانشگاه/دانشکده

  شماره تلفن همراه  مرتبه علمی

1            
2            
3            
4            
5            

 
 :نام ببرید لطفاًمایل نباشید در مورد کتاب اعالم نظر نمایند؟ در صورت وجود  آیا افرادي هستند که •

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   
 

  ضوابط چاپ کتاب
 )فرم پیوست(مرکز  یصفحه آرائو  یپپارعایت فرمت  -1
 پذیرش کتاب در شوراي نشر دانشگاه -2
 .و تیراژ کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه تعیین خواهد شد بندي در چاپ اولویت -3
 .ترجمه مطابق با مصوبات مرکز نشر دانشگاه پرداخت خواهد شد لیف یا حقتأ حق -4

  
  :تبصره

ریزي باشد و یـا بـا یکـی از عنـاوین      که طبق سرفصل شوراي عالی برنامه شود هایی داده می اولویت در چاپ به کتاب
  .درسی دانشگاهی مطابقت داشته باشد
  .نمایم ید میصحت مطالب مذکور را تأی................................................... جانب ینا

    
  :امضاء

  :تاریخ  
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