
 تاریخ:

 شماره:
                       

 2 از 1صفحه 
 

کتاب چاپفرم درخواست   
 

 توسط نویسنده تکمیل گردد -الف

 آقایی طوقجناب آقاي دکتر 
 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري پژوهشیمحترم  معاون

 
 ت علمی:أعضو هی     اینجانب: 

 نشانی محل کار:
 :آدرس الکترونیکی     تلفن تماس:

 باشم.میضایی قعلوم ات دانشگاه تجدید چاپ در انتشار /خواستار بررسی کتاب خود با مشخصات ذیل، به منظور چاپ 
 
  نام کتاب به فارسی: ●
 :نام نویسنده(گان)/ مترجم(مترجمین) ●

  �ترجمه   �٭٭٭دوینت   �٭٭الیفت  �٭تصنیف :نوع کتاب
هاي علمی(حاصل دستاوردهاي پژوهشی) نویسنده یا هاي جدید و نوآوريآن بر اساس دیدگاه  %20اقلحداست که  کتابی تصنیف٭( 

 )ضوع مشخص باشد.هاي دیگران در یک موندگان، تدوین و همراه با تحلیل یا نقد دیدگاهنویس
ا ترکیب یهاي علمی و نظریات پذیرفته شده است که بر اساس تحلیل جدید و اي از دادهمشتمل بر مجموعهاست که  کتابی تالیف ٭٭( 

 .)یري استگشود و معموالً توام با نقد و یا نتیجهمبتکرانه ساماندهی می
 .)هاي هدفمند و منسجم است که از منابع مختلف تهیه و در یک مجموعه گردآوري شده باشدمطالب یا داده ٭٭٭(
 

 شایان ذکر است که کتاب درخواست شده براي چاپ : ●
ریزي، امهالف ـ به عنوان کتاب درسی، جهت تدریس در دروس ذیل، طبق سرفصل تدوین شده در شوراي عالی برن 

 ربرد دارد:کا
 مقطع تحصیلی نام درس نام رشته ردیف

    ـ 1
    ـ 2
    ـ 3

 در مقاطع زیر کاربرد دارد.ب ـ به عنوان کتاب کمک درسی، براي استفاده       

 �  کارشناسی (دروس پایه و اصلی) �تخصصی)(دروسکارشناسی �کارشناسی ارشد   �در مقطع دکتري 
 نظر داوران کتاب است. ،ي براي نوع کتاب و محتواي آنگیرتذکر: مبناي تصمیم

 ترجمه تکمیل شود هايبااین قسمت براي کت •
         نام کتاب به انگلیسی:

 نام نویسنده(گان):
 :انتشارسال 

رجمه آن توسط تعدم  ده است،ست آمویپکه به  ......کتاب فوق با کد ................. و نامه شماره ............... به تاریخ.................
 اعالم شده است.علوم قضایی انتشارات دانشگاه 

 
  
 امضا     تاریخ    
 



 تاریخ:

 شماره:
                       

 2 از 2صفحه 
 

کتاب چاپفرم درخواست   
 

 
 بررسی کتاب در شوراي پژوهشی دانشگاه -ب

 
........... .........................................................................با عنوان ............. .....................................خانم /درخواست چاپ کتاب آقاي

وجه به بند تطرح و با م داريعلوم قضایی و خدمات ادر جلسه مورخ ................................ شوراي پژوهشی دانشگاه 
 .رد شد /شدتایید  داور براي ارسال به.............. 

 دلیل عدم تایید: 
 

 لیست داوران مورد تایید

   
 
 
 
 

 شماره تلفن همراه دانشگاه ،هیات علمی دانشکده نام و نام خانوادگی یفرد
1    
2    


