
 :تاريخ

 :شماره
                       

 2 از 1صفحه 

 

كتاب چاپفرم درخواست   

 

 توسط نويسنده تكميل گردد -الف

 جناب آقای دکتر فالح زاده
 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری پژوهشیمحترم  معاون

 
 :ت علميأعضو هي     : اينجانب

 :نشاني محل كار
 :آدرس الکترونيکي     :تلفن تماس

 .باشم ميعلوم قضايي ات دانشگاه تجديد چاپ در انتشار/ خواستار بررسي كتاب خود با مشخصات ذيل، به منظور چاپ 
 
  :نام كتاب به فارسي ●
 :(مترجمين)مترجم(/ گان)نام نويسنده ●

  ترجمه   ٭٭٭دوينت   ٭٭اليفت  ٭تصنيف :نوع كتاب
نويسنده يا ( حاصل دستاوردهای پژوهشي)های علمي های جديد و نوآوری آن بر اساس ديدگاه % 20اقلحداست كه  كتابي تصنيف٭) 

 (.های ديگران در يک موضوع مشخص باشد ن، تدوين و همراه با تحليل يا نقد ديدگاهنويسندگا

های علمي و نظريات پذيرفته شده است كه بر اساس تحليل جديد و يا تركيب  ای از داده مشتمل بر مجموعهاست كه  كتابي تاليف ٭٭) 

 .(استگيری  شود و معموالً توام با نقد و يا نتيجه مبتکرانه ساماندهي مي

 .(های هدفمند و منسجم است كه از منابع مختلف تهيه و در يک مجموعه گردآوری شده باشد مطالب يا داده ٭٭٭)
 

 :شايان ذكر است كه كتاب درخواست شده برای چاپ  ●
ريزی،  الف ـ به عنوان كتاب درسي، جهت تدريس در دروس ذيل، طبق سرفصل تدوين شده در شورای عالي برنامه 

 :دارد كاربرد
 مقطع تحصيلي نام درس نام رشته رديف

    ـ 1
    ـ 2
    ـ 3

 .در مقاطع زير كاربرد داردب ـ به عنوان كتاب كمک درسي، برای استفاده       

   (دروس پايه و اصلي)كارشناسي  (تخصصي دروس) كارشناسي كارشناسي ارشد   در مقطع دكتری 
 .نظر داوران كتاب است ،ی برای نوع كتاب و محتوای آنگير مبنای تصميم: تذكر

 ترجمه تكميل شود های بااین قسمت برای کت 

         :نام كتاب به انگليسي
 (:گان)نام نويسنده

 :انتشارسال 
عدم ترجمه آن توسط  ده است،كه به پيوست آم .......................به تاريخ............... و نامه شماره ................. كتاب فوق با كد 

 .اعالم شده استعلوم قضايي انتشارات دانشگاه 
 

  
 امضا     تاريخ    
 



 :تاريخ

 :شماره
                       

 2 از 2صفحه 

 

كتاب چاپفرم درخواست   

 

 

 بررسي كتاب در شوراي پژوهشي دانشگاه -ب
 

...................................... ...................................................با عنوان ........ .....................................خانم /درخواست چاپ كتاب آقای
مطرح و با توجه به بند  علوم قضايي و خدمات اداریشورای پژوهشي دانشگاه ................................ در جلسه مورخ 

 .رد شد/ شدتاييد  داور برای ارسال به.............. 
 : دليل عدم تاييد

 
 ليست داوران مورد تایيد

   
 
 
 
 

 شماره تلفن همراه دانشگاه ، هيات علمي دانشکده ام و نام خانوادگين رديف
1    
2    


