فرم درخواست ارزیابی کتاب برای متقاضیان داخلی
اینجانب:
تلفن همراه:
نشانی پست الکترونیکی:
تمایل خود را برای ارزیابی چاپ کتاب با عنوان:
توسط کمیته انتشارات اعالم می دارم.
 فرم خود اظهاری متقاضی تکمیل و ضمیمه گردد
 نام سایر همکاران به ترتیب روی جلد:

 نام کتاب به فارسی:
 نوع اثر :تالیف□
 کاربرد کتاب :مرجع□

گردآوری□

ترجمه□

کمک درسی□

درسی□

***این قسمت برای کتاب های ترجمه ای می باشد.
نام اصلی کتاب به انگلیسی:
نام نویسنده:
1

سایر□

نام ناشر:
زبان اصلی:
سال چاپ:
دوره چاپ:
تعداد صفحات متن اصلی:
 کتابهایی که تاکنون توسط اینجانب به چاپ رسیده است:
عنوان

نوبت چاپ

سال چاپ

نوع اثر

ناشر

 چنانچه کتاب پیشنهادی در راستای اهداف آموزشی پژوهشگاه مواد و انرژی است ،اطالعات زیر را تکمیل
نمایید.
جهت تدریس در دروس زیر ،طبق سرفصل تدوین شده در شورای عالی برنامهریزی ،کاربرد دارد:
ردیف

نام رشته

مقطع تحصیلی

نام درس

2

اساتید مرتبط با تدریس
این درس

ضوابط چاپ
 -1تایید کمیته انتشارات پژوهشگاه
 -2رعایت فرمت تایپ و صفحهآرایی مطابق دستورالعمل نگارش کتاب پژوهشگاه
 مدارک الزم
-1
-2
-3
-4
-5

ارائه سر فصل مطالب کتاب
ارائه اصل یا تصویر کتاب ترجمه شده برای کتاب های ترجمه ای
ارائه تصویر سر فصل شورای عالی برنامه ریزی (برای کتاب های درسی)
توافق نامه همکاران برای چاپ اثر به ترتیب نام همکاران
متن تایپ شده اثر

 متقاضی می تواند قبل از اقدام به تالیف یا ترجمه درخواست خود را جهت بررسی و جلب موافقت
کمیته انتشارات ارسال نماید.
 در خصوص کتاب های ترجمه ای ارائه ترجمه حداقل یک فصل از کتاب جهت بررسی اولیه ضروری
می باشد.
 در خصوص کتابهای تالیفی ارسال سرفصل مطالب مورد نظر و دالیل توجیهی تالیف کتاب ضروری
است.

 -6رزومه علمی فرد متقاضی
......................................................
اینجانب
درستی مطالب اشاره شده در این کاربرگ
را تایید مینمایم.

تاریخ اخذ مدارک توسط کمیته انتشارات:
....................................................................................

امضا :
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