
  ..................: ........تاریخ                                               وبطلهوالم
              ........................: شماره                                  برگه پیشنهاد کتاب به انتشارات هزاره ققنوس

                           www.nashrehezare.irوب سایت   ،   88317832:تلفن            5واحد  1شماره  -خیابان رامسر -تهران خیابان انقالب :نشانی 

  

  
  )ی قانونی یا معرف او تکمیل شود این بخش توسط صاحب اثر یا نماینده( مشخصات کتاب و نظر صاحب اثر: الف 

    : ................................................................................................کتاب عنوان -1

 □زن  □مرد :جنسیت  1300  /00  /00  :تولد ریخات :............................................................مترجم / مولفو نام خانوادگی نام -2
 □دکتری و باالتر     □فوق لیسانس    □لیسانس     □دیپلم و پایین تر         ) :  تصویر مدرک ضمیمه شود( تحصیالت-3
                      :مترجم/ مولف شماره تلفن همراه                                :مترجم/ مولفشماره تلفن -4

  :نشانی دقیق پستی-5

   :)اگر اثر ترجمه است(نام نویسنده به زبان اصلی ....................:اصلیزبان    □سایر□ودکک □و رمان داستان□شعر:موضوع-6

 □پیشنهاد برای شروع به تألیف یا ترجمه    □ترجمه/ در دست تألیف    □گردآوری    □ترجمه    □تألیف: وضعیت اثر-7
 :)چاپ دوم استاگر (تعداد صفحات در چاپ قبلی          :تایپی تعداد صفحات                :تعداد صفحات دستنویس-8

      :مترجم /نویسندهنام معرف -9   
  -4                                    -3                                -2                                    -1:مترجم /آثاردیگر نویسنده-10  

 .........................................................................................................................................................................................................................: خالصه اثر -11
..... ............................. ............................. ............................. ........................................... ............................. ............................. ............................. ...................... .................  

....................................................................................................... ............................. ............................. ............................. ................................... ........................................  
    :به چه دالیلی انتشار این اثر را الزم می دانید -12

....................................... ............................. ................................................................................................. ............................. ............................. ..........................................  
  □خیر    □بلی    . شده است ارایه ناشر دیگری  به ن اثر قبال با همین نام و یا نام دیگر آیا ای -13

  :علت قطع همکاری                      :ناشر شماره تلفن:                                                    نام ناشر قبلی 

  □خیر    □بلیشده است؟           در صورت قطع همکاری با ناشر قبلی ، آیا قرارداد فسخ 
تقاضا دارم این اثر برای انتشار توسط اثر فوق  □نماینده مولف□مترجم □مولف .......................  ........................................اینجانب -14

                                .                                                     مورد بررسی قرار گیرد انتشارات هزاره ققنوس
  نام و امضاء                                         1300  /00  /00    ت هزاره ققنوساتاریخ تحویل اثر به انتشار

  )تکمیل شودناشر این بخش توسط (نظر ناشر:  ب

 ........................................................................................................................................ ................................................................................................. :نظریه  کارشناس 
................................................................................................................................................................... ................................................................................................. ...  

 .     شود............  ...........................مجدد تحویل کتاب برای اصالح و بررسی  □.نشدتایید کتاب  چاپ     □بالمانع استکتاب  چاپ : نظر نهایی مدیر مسئول 
 نام و امضاء                                                                                                    

 .به انتشارات هزاره ققنوس تحویل شده است □ pdfفایل  □فایل ورد  □پرینت   □دستنویس  صفحه به صورت .........................اثر فوق در  •

  .روز طول می کشد 90 تا حدودکارشناسی و اعالم نظر در باره کتاب  •
  .از آنجا که نسخه تحویلی عودت نخواهد شد ، حتما یک نسخه دیگر از اثر برای خود تهیه کنید •
 الزامی است )آثاری که ترجمه شدهدر (نمونه زبان  اصلیکپی کارت ملی مولف و نیز  تحویل  •

 .مترجم  می گردد/ رگه در دو نسخه تهیه شده که یک نسخه از آن به عنوان رسید اثر تحویل  مولف این ب•


