بسمهتعالي
شماره:

پیشنهاد تصنیف ،تألیف و یا تدوین کتاب

تاریخ:

مدیر محترم گروه ....................
با سالم
احتراماً ،اينجانب  ...........................عضو هيأت علمي اين گروه تقاضاي چاپ کتابي را با عنوان ............................
توسط انتشارات دانشگاه رازي دارم .مستدعي است در اين خصوص اقدام الزم به عمل آيد.
اطالعات فردی نویسنده
نام و نام خانوادگي:

آخرين مدرك تحصيلي:

گروه آموزشي:

تخصص:

تلفن تماس:

پست الکترونيکي:

مرتبه:

آدرس محل کار:
سوابق تحصيلي
رشته  -گرایش

مدرك

نام دانشگاه

سال اخذ

كشور محل تحصيل

ليسانس
فوق ليسانس
دکترا
تخصص (پزشکي)
فوق تخصص /فوق دکترا
حوزوي:

مقدمات 

خارج 

سطح 

سوابق آموزشي مرتبط با موضوع كتاب
عنوان درس

مقطع تحصيلي

نام دانشگاه

صفحه 1

نام دانشكده

سال تحصيلي

سوابق پژوهشي (مقاله ،طرح پژوهشي و غيره) مرتبط با موضوع كتاب

تاكنون چه كتابي توسط شما چاپ شده یا در حال چاپ است؟ مشخصات آنها را ذكر نمایيد.

مشخصات كتاب
پيشنهادی
 عنوان به فارسي:
 عنوان به انگليسي:
 نوع کتاب (مطابق تعاريف ذکر شده در آييننامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي به شماره.................مورخ ...................و آيين نامه انتشارات دانشگاه رازي):
تصنيف

تأليف

تدوين و گردآوري

ساير( توضيح دهيد)

 کتاب پيشنهاد شده:
 درسي و منطبق با سرفصل مصوب وزارت متبوع  کمک درسي 
مقطع تحصيلي :کارشناسي 

کارشناسي ارشد 

دکتري 

درسهاي تحت پوشش:

رديف

نام درس

تعداد واحد

رشته تحصيلي

1
2
3

صفحه 2

مقطع تحصيلي

درصد مطابقت

 کاربردي براي حرفهمندان
 کاربردي براي عموم 
 مرجع ،فرهنگ لغات handbook ،manual ،

 در يک پاراگراف دويست تا پانصد کلمهاي ،اين اثر را توصيف کنيد.
دالیل توجيهي چاپ
كتاب
 -1ضرورت تهيه اين کتاب و جايگاه علمي آن را به اختصار بيان کنيد.
 -2مشخصات کتابهاي فارسي و التين مشابه اين کتاب را ذکر کنيد.
 -3اين کتاب چه برتريهايي نسبت به کتابهاي مشابه خود دارد؟

اطالعات مربوط به داوران

داوران
 لطفا زمينه(هاي) تخصصي کساني که ميتوانند داوري کتاب را انجام دهند به طور کامل ذکر نماييد.
 داوران پيشنهادي شما چه کساني هستند؟
ردیف

نام و
نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي -

سال و محل

دانشگاه/مؤسسه

تخصص

اخذ آخرین

محل خدمت

مدرك
تحصيلي

1
2
3
4

صفحه 3

شماره تلفن

Email

گواهي اصالت تصنيف ،تأليف و یا تدوین كتاب
اينجانب  ...................................نويسنده اصلي کتاب  ..............................................که امتياز چاپ آن صرفاً به
انتشارات دانشگاه رازي اعطا ميشود ،با اطالع از شيوهنامه انتشارات دانشگاه رازي اظهار ميدارم که شخصاً يا با
مشارکت افراد زير نسبت به تصنيف /تأليف /تدوين آن اقدام کرده و اثر ارسالي توسط شخص ديگري جز اينجانب و
فرد يا افرادي که نام آنها در صفحه عنوان آمده ،تهيه نشده است .نام و نام خانوادگي ،ميزان سهم و امضا افرادي که در
تهيه اين اثر با اينجانب مشارکت داشتهاند و نام آنها در صفحه عنوان کتاب آمده ،به ترتيب ميزان مشارکت به شرح زير
است:
رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

محل خدمت

درصد ميزان مشارکت
درتهيه کتاب

1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگي نویسنده اصلي ..................... :امضا:

صفحه 4

تاریخ :

امضا

معاون محترم پژوهشي دانشكده
..........

تاریخ :
شماره :
پيوست :دارد (مدارك مربوط به كتاب)

با سالم،
احتراما به استحضار ميرساند تقاضاي همکار محترم  .............مبني بر تصنيف /تأليف /تدوين کتابي با عنوان
 .......................و چاپ آن توسط انتشارات دانشگاه رازي بررسي و انطباق آن با شيوهنامه انتشارات دانشگاه رازي تأييد
ميگردد .ضمناً مدارك مربوط به کتاب پيوست مي باشد.

نام و نام خانوادگي مدیرگروه:

معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

امضا و مهرگروه:

تاریخ :
شماره :
پيوست :دارد (مدارك ارسالي از طرف گروه)

با سالم،
احتراما به استحضار ميرساند درخواست همکار محترم  ...................براي تصنيف /تأليف /تدوين کتابي با عنوان
 ...................................................و چاپ آن توسط انتشارات دانشگاه رازي بررسي و انطباق آن با شيوهنامه انتشارات
دانشگاه رازي تأييد ميگردد .ضمناً مدارك مربوط به کتاب پيوست ميباشد.
امضا و مهر:

معاون پژوهشي دانشكده:

صفحه 5

