
 
 (فرم مشخصات صاحة اثر )تألیف، ترجمٍ ي ...

 1پیًست                                                                                                                               مشخصات فردی :

 هحل تَلذ :        :تاریخ تَلذ    ًام پذر :   ًام ٍ ًام خاًَادگی :

 ؽوارُ ػضَیت عاسهاى ًظام هٌْذعی عاختواى هاسًذراى  :                       

 ؽوارُ پزٍاًِ عاسهاى ًظام هٌْذعی عاختواى هاسًذراى: 

 عَاتق داًؾگاّی در صَرت تذریظ داًؾگاّی :   

 ًحَُ ّوکاری:                         آخزیي هزتثِ ػلوی               ًام داًؾگاُ ٍ داًؾکذُ هحل تذریظ فؼلی:        

 سًاتق تحصیلی :
 کؾَر ًام داًؾگاُ گزفتي هذرکعال  گزایؼ –رؽتِ  هذرک ردیف

     کارؽٌاعی 1

     کارؽٌاعی ارؽذ 2

     تخصصی دکتزی 3

 سًاتق آمًزشی :
 عال تحصیلی هقطغ تحصیلی ًام داًؾکذُ ًام داًؾگاُ / هزکش آهَسؽی ردیف

1     
2     
3     

 : حرفٍ ای سًاتق 
 تَضیحات تاریخ ؽزح ردیف

1    
2    
3    

 

 .شًدفهرست آثار مىتشر شذٌ )کتاب، مقالٍ( در جذيل ریل درج یا پیًست 
 ًَع اثز ًاؽز / هجلِ ًَتت چاج عال چاج ػٌَاى ردیف

1      
2      
3      
4      
5      

 

 ...:آثار تزگشیذُ صاحة اثز در جؾٌَارُ ّا ٍ 

 ؽوارُ تلفي ّوزاُ صاحة اثز:                                                                      پغت الکتزًٍیک:

 آدرط هٌشل ٍ تلفي صاحة اثز:

 آدرط هحل کار ٍ تلفي صاحة اثز:

                                                                                                                                                             

 تاریخ ٍ اهضاء

  شًدتًسط صاحة اثر یا صاحثان اثر تٍ صًرت جذاگاوٍ تکمیل  تاالالزم است فرم. 



 )تألیف، ترجمٍ ي ...( فرم مشخصات صاحة اثر

  ػٌَاى کتاب :

ًَع در خَاعت حوایت هطاتق ؽیَُ ًاهِ حوایت اس 

 کتاب عاسهاى ًظام هٌْذعی عاختواى هاسًذراى
 □عفارػ                   □هؾارکت            □تزٍیج        □تؾَیق

  کتابرؽتِ ٍگزایؼ اصلی 

 □عایز                   □تذٍیي ٍ گزداٍری                   □تزجوِ                 □تألیف ًَع اثز ارائِ ؽذُ :

  کتاب اصلی تِ تزتیة اٍلَیت اىهؤلف / هؤلف

 

  اصلی در کتة تزجوِ ای اىتؼذاد اثز هؤلف

  تِ تزتیة اٍلَیت اىهتزجن / هتزجو

  اثز/ صاحثاى اثزٍاتغتگی عاسهاًی صاحة 

  تؼذاد صفحات کتاب اصلی

  ستاى ًگارػ کتاب اصلی

  ستاى ًگارػ کتاب تزجوِ ؽذُ

  عال اًتؾار کتاب اصلی 

  تیزاص کتاب اصلی

  قیوت کتاب اصلی

  ًاؽز چاج اٍل کتاب

 پیَعت گزدد. السم اعت اػالم اًصزاف ًاؽز قثلی تَعط هتقاضی اخذ ٍ تجذیذ چاجتزای ب اهجَس ًاؽز قثلی کت

     کارتزد اثز

 ......تألیف                                  .....تزجوِ                                ..... عایز  تؼذاد تألیف ٍ تزجوِ صاحة اثز اٍل 

 هزتثط صاحة اثز اٍل ّایلِتؼذاد هقا

 فایل ارعالی گزدد وِیضو

        .....ISI                           پضٍّؾی                   ..... عایز -.....ػلوی 

عاسهاى ّای تؼذاد اثز در حال تزرعی صاحثاى اثز در 

 هختلف

 

 پیَعتتِ صَرت  لیغت  هؾاتِ در تاسار ّایکتابتؼذاد 

هؾاتِ  ّایباٍیضگی ّای ایي کتاب ًغثت تِ کت

 هَجَد

 

  ؽذُگزٍُ ّذف در اثز ارائِ 

 ًذارد.......                دارد........                                              تزای آثار تزجوِ (Cope Right)حق اًتؾار هجَس 

 وام ي وام خاوًادگی صاحة اثر ايل/ امضاء

 

 تررسی ي دايری السامی است.( ترای کتة ترجمٍ ای( ي مته اصلی ي ترجمٍ شذٌ)کتة تألیفیاز کتاب ) یک وسخٍ*ارسال 
 چکیذٌ کتاب: 

 


