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 فرم پيشنهاد چاپ کتاب     

   جناب آقای

 رئيس محترم اداره انتشارات
 با سالم

 .............................................................. با مشخصات ذیل الذکر تقاضای چاپ اثر  با عنوان ...........................احتراماً اینجانب ..........

 عدالت را دارم. خواهشمند است موضوع بررسی و نتیجه به اینجانب اعالم گردد.در انتشارات دانشگاه 

 امضاء                        

 نویسنده / مترجم      

 

 مشخصات نويسنده/مترجم. 1 

 .……….…..………….…پست الکترونیکی . .…….……علمی مرتبه……….…………خانوادگی  نام ....………نام 

 .………………………………………………………………رس و تلفن منزل آد .…..…………فن محل کار تل

 : . مشخصات کتاب2

 …………………………………………………………………………………………… : . عنوان کتاب1-2
 

 است: ایآثار ترجمهاین قسمت مربوط به           

 ………………..............................……………………………عنوان فارسی          

 …….............………………………………………اصلی  عنوان کتاب به زبان         

 …….............……………………………................…………نویسنده کتاب          

 …….........................………………………………………سال انتشار کتاب          

 …….............………………………………………برگردان از چه زبانی است:          

 : . نوع کتاب2ـ2

 سایر  تخصصی  عمومی  مرجع  کمک درسی درسی      

       □       □                         □                   □                   □   □ 

 کتاب حاصل: .2ـ3

 ل یا سایر موسساتطرح پژوهشی مستق   وابسته به دانشگاه عدالت     طرح پژوهشیپایان نامه کارشناسی ارشد    رساله دکتری            

         □                         □                          □                                                  □ 
            مورد استفاده:.4-3

 الف: دانشجویان مقطعی که از این کتاب استفاده خواهند کرد: 

            □دکتری   □کارشناسی ارشد           □کارشناسی  □کاردانی  

 ……………………….........………خواهند کرد: استفاده  این کتاب ازهایی که ب: رشته یا رشته

  :سازد: ویژگی خاصی که انتشار کتاب را ضروری میج 

 ……………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………… 
 های مشابه با ذکر مشخصات:ـ کتاب3



 2 

 نام نویسنده ام کتابن
1-  
2-  

 سطر 11ـ چکيده محتوایی کتاب حداکثر در 4

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
 

 

 بزرگمهر اميرعباسجناب آقای دکتر

 شمديرکل محترم پژوه

 با سالم

گردد. پیشنهاد می عدالتتوسط انتشارات دانشگاه  درخواست جناب آقای / سرکار خانم ............................. برای چاپ اثر فوقاحتراماً 

تا در خصوص ارسال اثر برای ارزیابی داوران محترم، اقدام الزم صورت خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعالم فرمائید 

 گیرد.

 

 رئيس اداره انتشارات                  

 

 

 جناب آقای 

 رئيس محترم اداره انتشارات

 با سالم

و مخصوص  طبق ضوابط و مقررات قانونی ،در خصوص چاپ و نشر اثر ، برای ارزیابی داوران ارسال شود و بعداًاثر  بدواً است مقتضی

 زات کسب گردد.قدامات الزم صورت گیرد، و مجوا، ادانشگاه عدالت 

 

 دکتر اميرعباس بزرگمهر                       

 مديرکل پژوهش      

 
 


