فرم شماره 1
درخواست چاپ كتاب
● اينجبنب:

عضو هيئت علمي  /كبرشنبس:

آخزين مدرك تحصيلي:
نشبني محل كبر:
نشبني محل سكونت:
تلفن تمبس:

محل اخذ آخزين مدرك تحصيلي:
نشبني پست الكتزونيكي:

سوبيل خَد سا ثشاي چبح كشبة « ٍ »..................................................................................................................دس صَسر لجَل
آى هشكضٍ ،اگزاسي اهشيبص آى سا اػالم هي ًوبين.
● ًبم كشبة ثِ فبسسي :
هَضَع:

سذٍيي

الشجبس

سشجوِ

● اين قسمت تزاي كتة در دست تزجمه تكميل شود
ًبم كشبة ثِ السيي :
ًبم ًبشش:
دٍسُ چبح:

صثبى اصلي:
سؼذاد صفحبر هشي اصلي :

ًبم ًَيسٌذُ:
سبل چبح:

● .اين قسمت تزاي كتة در دست تأليف يا تدوين تكميل شود
ًبم هٌبثغ اصلي كِ اص آى ّب سذٍيي يب سأليف شذُ اسز :
1ـ
2ـ
3ـ

ًبم ًبشش:

● كشبثْبيي كِ سبكٌَى سَسظ ايٌجبًت ثِ چبح سسيذُ اسز :
ًبشش
سبل ًشش
سأليف  /سشجوِ
ًبم كشبة
سديف
/
1ـ
/
2ـ
/
3ـ
/
4ـ
/
5ـ
● ثِ ًظش شوب كشبة ديشٌْبدي چِ ٍجِ سوبيضي ثب سبيش كشت احشوبلي داسد كِ لجالً سَسظ ًبششاى ديگش ثِ چبح
سسيذُ اسز:

سبليف

● سؼذاد احشوبلي كسبًي كِ دس صَسر چبح ايي كشبة اص آى ثْشُ خَاٌّذ گشفز چٌذ ًفش اسز؟ ً .........................فش.
● الصم ثِ ركش اسز كِ كشبة فَق :
الف ـ جْز سذسيس دس دسٍس ريل ،عجك سشفصل سذٍيي شذُ دس شَساي ػبلي ثشًبهِ سيضي ،كبسثشد داسد :
همغغ سحصيلي
ًبم دسس
ًبم سششِ
1ـ
2ـ
3ـ
ة ـ جْز سذسيس دس دثيشسشبًْب هفيذ اسز .
سبل هفيذ اسز.
الي
ج ـ جْز اسشفبدُ ػوَم دس گسششُ سٌي
د ـ سبيش هَاسد
● ضواتط چاج كتاب
1ـ سػبيز فشهز سبيخ ٍ صفحِ آسايي (فشم ديَسز).
2ـ سبئيذ شَساي چبح ٍ ًشش داًشگبُ .
3ـ اٍلَيزثٌذي دس چبح ٍ سيشاط كشت هصَة سَ سظ هشكضًشش داًشگبُ سؼييي خَاّذ شذ .
4ـ حكالشأليف يب حكالششجوِ كشت چبح شذُ هغبثك هصَثبر داًشگبُ دشداخز خَاّذ شذ .
تثصزه :اٍلَيز دس چبح نسبثْبيي اسز كِ مطا ثك سشفصل شَساي ػبلي ثشًبهِ سيضي اييكي اص ػٌبٍيي دسسي
داًشگبّي ثبشذ.
●

مدارك السم

1ـ كذي آخشيي هذسن سحصيلي ( ايآخشيي حكن اسشخذاهي ثشاي اػضبي ّيئز ػلوي ).
2ـ اسائِ سشفصل هغبلت كشبة .
-3اسئِ فْشسز هٌبثغ ٍ هأخز كشبة كِ  1دسصذ اص هٌبثغ اص سجشثيبر ػلوي چبح شذُ دس صهيٌِ هَسد سبليف ثبشذ .
3ـ اصل هشي سبيخ شذُ (اص سحَيل كشت فبلذ همذهِ ،فْشسز ٍ هٌبثغ خَدداسي هي شَد).
4ـ اصل ايكذي كشبة سشجوِ شذُ .
5ـ اسائِ كذي سشفصل شَساي ػبلي ثشًبهِ سيضي (ثشاي كشبثْبي دسسي).
تذكز:
1ـ هذاسن ٍ هشي سحَيل شذُ ثِ ّيچ ػٌَاى ثبصگشداًذُ ًخَاّذ شذ .
2ـ ثشاي جلَگيشي اص دٍثبسُ كبسي ،سَصيِ هي شَد فشم داٍسي كشبة سا هالحظِ ٍ ثش اسبس آى دس خصَص سٌظين
هغبلت الذام فشهبيٌذ .
سبسيخ اخز هذاسن سَسظ
هشكضًشش........................... :

ايٌجبًت  ...................................................صحز هغبلت هزكَس
سبئيذ هيًوبين.
اهضبء

