فرم معرفی اثر برای چاپ و نشر
)اين فرم توسط صاحب اثر تكميل و به همراه يك نسخه چاپی/الكترونيكی تحويل شود(
 -1مشخصات صاحبان اثر:
نام و نام خانوادگی :
شماره شناسنامه :

نام پدر :
کد ملی :

تاریخ و محل تولد:
آخرین مدرک و دانشگاه محل تحصیل:
مرتبه علمی /صنعتی:

سمت و محل کار :
نشانی منزل و تلفن:
نشانی محل کار و تلفن:

تلفن همراه :

پست الکترونیکی:

درصد مشارکت اثر:

اسامی همکاران به ترتیب الویت مشارکت:
ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

مرتبه علمی  /صنعتی

درصد مشارکت

 -2مشخصات کتاب:
 عنوان فارسی کتاب: عنوان التین کتاب: -نوع اثر :تصنیف*□

تالیف**□

ترجمه***□

گردآوری****□

*کتابی تصنیفی تلقی میشود که بیش از  30 %مراجع به کار رفته در نگارش مربوط به شخص مؤلف باشد.

شماره تماس

**کتابی تألیفی تلقی میشود که اگر تصنیف نباشد ،در نگارش آن از مراجع متنوع شامل کتاب و مقاالت پژوهشی استفاده شده باشد.
***ترجمه اثری است که صاحب اثر ،مفهوم و محتوای کامل یك کتاب را از زبانی به زبان دیگر برمیگرداند.
****کتابی گردآوری تلقی میشود که صرفاً از چند مرجع محدود تهیه شده باشد.
در صورت ترجمه بودن کتاب:نام اصلی کتاب:
سال چاپ کتاب در زبان اصلی:

زبان اصلی کتاب:
نام نویسنده:
تعداد تجدید چاپ کتاب اصلی:

نام و کشور ناشر:
ـ موضوع کتاب:
آکوستیك مهندسی□
آکوستیك در معماری□
شوک و ارتعاش□
دینامیك سیتم ها□
کنترل نوفه و ارتعاش□
فیزیك صوت□
سایر□....................................
پایش وضعیت ارتعاش و صوت□

آلودگی صوتی و بهداشت محیط□
آکوستیك زیر آب□
شناسایی سیستم های دینامیکی□

 -3وضعيت کلی کتاب:
ـ رشتههای مرتبط با موضوع کتاب:
 آیا مناسب تدریس در دانشگاه میباشد خیر □رشته تحصیلی:

بلی □

در صورت مثبت بودن :

مقطع تحصیلی :کاردانی □

عنوان درس:
خیر□
آیا قابل استفاده در صنعت می باشد؟ بلی□در صورت مثبت بودن ،نام صنایع مربوطه را ذکر نمایید:

کارشناسی □

کارشناسی ارشد □

دکتری □

تعداد واحد درسی:

ـ آیا با عنوان و موضوع این کتاب نمونه های دیگری در بازار کتاب وجود دارد ،چند مورد را نام ببرید.
عنوان کتاب

نام صاحب  /صاحبان اثر

سال انتشار

-درصورت ترجمه بودن ،آیا ترجمه دیگری از این کتاب در کشور به چاپ رسیده است؟ بلی□

نام انتشارات

خیر□

در صورت مثبت بودن ،مشخصات کتاب را بیان نمایید:عنوان کتاب

نام مترجم /مترجمین اثر

نام انتشارات

سال انتشار

ـ دالیل انتخاب این کتاب و امتیازات آن را برای چاپ و نشر بیان کنید:

 پیشنهاد حداقل سه نفر صاحب نظر دانشگاهی و صنعتی در زمینه موضوع کتاب ( جهت ارزیابی اثر):شماره تماس
آدرس محل کار
مرتبه علمی  /صنعتی
نام و نام خانوادگی
ردیف

4ـ وضعيت ساختاری کتاب:
 آیا فهرست دارد؟ آیا مقدمه یا پیشگفتار دارد؟ آیا واژه نامه دارد؟ آیا جداول ،نمودارها ،عکس ها دارای شماره هستند؟ آیا در متن کتاب اشاره مستقیم به شماره جداول ،نمودارها و عکس ها شده است؟ آیا در داخل متن کتاب به مراجع و منابع اشاره شده است؟ -آیا کتابنامه دارد؟

بلی□
بلی□
بلی□
بلی□
بلی□
بلی□
بلی□

پست الکترونیك

خیر□
خیر□
خیر□
خیر□
خیر□
خیر□
خیر□

4ـ وضعيت بازار کتاب از نظر مؤلف /مترجم:
 تخمین فروش ساالنه این کتاب: -قطع پیشنهادی برای کتاب:

وزیری□

رقعی□

رحلی□

 -نحوه انتشار کتاب:

نسخه چاپی□

نسخه الکترونیکی□

هردو□

 -تعداد شمارگان پیشنهادی برای چاپ

□011

□011

□0111

سایر:
سایر:

 -6مدارك الزم درخواست چاپ و نشر:
 ارائه یك نسخه چاپی و یا الکترونیکی از اثر به همراه این پرسشنامه الزامی است( .نسخ اثر پس از داوری مسترد نمیگردد)خال صه و چکیده از محتوای کتاب در حد دو صفحه به پیوست ارایه شود.در صورت ترجمه بودن ،نسخه االکترونیکی کتاب اصلی ضمیمه شود.ـ رزومه صاحب اثر و تمامی همکاران به صورت جداگانه ضمیمه شود.
ـ حکم کارگزینی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها و آخرین مدرک تحصیلی اشخاص غیر هیات علمی به پیوست ارایه شود.
 -7تعهدنامه:
بدینوسیله صاحب اثر از طرف خود و هممکارن متعهد می گردد که تا پایان مراحل داوری اثر و دریافت جواب رسمی انجمن یا حداکثر  4ماه از
تاریخ تحویل اثر ،تقاضای انتشار اثر در انتشارات دیگری ننماید.

نام و نام خانوادگی صاحب اثر:
تاریخ و امضا:

