
 (و ... ترجمه ،فرم مشخصات صاحب اثر )تألیف

 : مشخصات فردی

 : محل تولد    تاریخ تولد   : نام پدر   : نام و نام خانوادگی

 : سوابق تحصیلی
 کشور نام دانشگاه سال اخذ گرایش –رشته  مدرک ردیف

     کارشناسی 1

     کارشناسی ارشد 2

     دکتری 3

     تخصص)رشته های پزشکی( 4

     فوق تخصص/ فوق دکتری 5

   □خارج                                        □سطح                                □مقدمات                   حوزوی:  6

 سوابق آموزشی :
 سال تحصیلی مقطع تحصیلی نام دانشکده نام دانشگاه / مرکز آموزشی ردیف

1     
2     
3     

 نحوه همکاری:                            نام دانشگاه و دانشکده محل تدریس فعلی:               مرتبه علمی آخرین

 

 را در جدول ذیل درج یا پیوست فرمایید. فهرست آثار منتشر شده )کتاب، مقاله(
 نوع اثر ناشر / مجله نوبت چاپ سال چاپ عنوان ردیف

1      
2      
3      
4      
5      

 

 آثار برگزیده صاحب اثر در جشنواره ها و ...:

 شماره تلفن همراه صاحب اثر:                                                                      پست الکترونیک:

 آدرس منزل و تلفن صاحب اثر:

 آدرس محل کار و تلفن صاحب اثر:

 نام بانک و شعبه :                         شماره شبا :                     شماره حساب بانکی :             

                                                                                                                                                             

 تاریخ و امضاء

  به صورت جداگانه تکمیل گردد. توسط صاحب اثر یا صاحبان اثر فرم فوقالزم است 

 

 

 

 



 (و ... ترجمه ،فرم مشخصات اثر  )تألیف

  عنوان کتاب :

  گرایش اصلی کتابرشته و

 □سایر               □تدوین و گرداوری             □ترجمه                 □تألیف    : ارائه شده نوع اثر

  به ترتیب اولویت کتاب اصلی مؤلف / مؤلفین

 

  در کتب ترجمه ای تعداد اثر مؤلفین اصلی

  مترجم / مترجمین به ترتیب اولویت

  وابستگی سازمانی صاحب اثر/ صاحبان اثر

 

  تعداد صفحات کتاب اصلی

  زبان نگارش کتاب اصلی

  زبان نگارش کتاب ترجمه شده

  سال انتشار کتاب اصلی 

  تیراژ کتاب اصلی

  قیمت کتاب اصلی

  ناشر چاپ اول کتاب

 پیوست گردد.توسط متقاضی اخذ و اعالم انصراف ناشر قبلی  الزم است برای کتب تجدید چاپ ناشر قبلی مجوز

 □سایر              □پژوهشی                  □کمک درسی               □درسی    اثر کاربرد

لی برای اثر درسی و کمک مقطع مناسب تحصی

 درسی 

 □دکتری             □کارشناسی ارشد        □کارشناسی             □کاردانی

 سایر .....           ترجمه               .....                         تألیف  ......           اول تعداد تألیف و ترجمه صاحب اثر

 ... سایر ..                پژوهشی   -...علمی..                           ISI... ..        اول ثرتعداد مقاالت مرتبط صاحب ا

  واحد  صاحبان اثر در تعداد اثر در حال بررسی

 لیست پیوست تعداد کتب مشابه در بازار

  ویژگی های این کتاب نسبت به کتب مشابه موجود

  ارائه شده اثرگروه هدف در 

 

 ندارد.......                                                  دارد........                       ترجمه آثاروز کپی رایت برای مج

            

 امضاءاثر اول/ نام و نام خانوادگی صاحب                                                                                               

 

( برای بررسی و داوری کتب ترجمه ای( و متن اصلی و ترجمه شده)کتب تألیفیاز کتاب ) نسخه یکارسال *

 الزامی است.

 


