گروه انتشاراتی ققنوس
« بخش بررسی آثار »
پیشنهاد ترجمة کتاب برای نشر

ققنوس�

هیال�

آفرینگان�

لطف ًا قبل از پر کردن فرم به نکات زیر توجه فرمایید
� گروه انتشاراتيِ ققنوس با هزينة مؤلف يا مترجم كتاب چاپ نميكند.
� اثري كه در مؤسسه انتشاراتيِ ديگري در حال بررسي باشد در گروه
     انتشاراتيِ ققنوس براي بررسي پذيرفته نميشود.
� در مورد آثار ترجمهشده ،بايد نسخة اصليِ  كتاب نيز ارائه شود.
� فقط آثار تايپشده براي بررسي پذيرفته ميشود.
� زمان تقريبي بررسيِ اثر حداقل  20روز و حداکثر  40روز كاري است.
� گروه انتشاراتيِ ققنوس براي پذيرش يا نپذيرفتن اثر پيشنهادي ،بر اساس
       معيارها و مالحظات خود تصميم ميگيرد و خود را ملزم به دادن توضيح
      يا انتقال نظر كارشناسان به مؤلف يا مترجم نميداند .بدیهی است پذیرفته
     نشدن اثر لزوم ًا به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست.
� ارزیابان گروه انتشاراتی ققنوس حین مطالعه و بررسی اثر ناچار به نوشتن
   نقطهنظرات پیشنهادی یا تصحیح غلطهای احتمالی هستند .پدیدآورندة
   محترم بدینوسیله اعالم میدارد که نسبت به ویرایش یا اظهارنظر در
    پرینت ارائه شده اعتراضی ندارد.

توجه:
«تکمیل این فرم و ارائه آن فقط برای بررسی اثر است
و هیچگونه تعهدی برای چاپ ایجاد نمیکند».
اینجانب

گواهی مینمایم که کلیة اطالعات مندرج در پرسشنامه را کام ً
ال صحیح نوشتهام و در

صورتی که اثر پذیرفته شود و در یکی از مراحل نشر عدم صحت اطالعات فوق اثبات شود ،جبران ضرر و زیان وارده بر اساس

برآورد ناشر به عهدة اینجانب است.

امضا

									
تاریخ:
الف) مشخصات مترجم (مترجمان)
نام و نام خانوادگی:
سال تولد		:

محل تولد			:

			
آخرین مدرک تحصيلی:

			
رشته:

			
تلفن منزل:
نشاني:
نشاني پست الكترونيكي (ايمیل):
کدپستی:
آثار دیگر مترجم (مترجمان) تا کنون:

تلفن محل كار:

درجة علمی:
		

تلفن همراه:

								
ب) مشخصات کتاب
 .1عنوان کامل به زبان اصلی:
 .2عنوان پیشنهادی به زبان فارسی:
 .3زبان اصلی اثر					:

		
 .4نام مؤلف (مؤلفان):

						
 .5موضوع اثر:

 .6ناشر:

						
 .7محل نشر:

 .8تاریخ نشر:

						
 .9نوبت چاپ:

 .10نوبت ویراست:

 .11تاریخ آخرین ویراست				:

 .12تاریخ آخرین چاپ:

					
 .13تعداد صفحات:

 .14قطع:

 .15آیا این اثر تا کنون به فارسی ترجمه شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،مشخصات شناسنامهای آن را برشمرید.
 .16آیا این اثر جهت بررسی به ناشر دیگری ارائه شده و یا اینکه در حال حاضر توسط ناشر دیگری در حال بررسی است؟

ج) آثار ترجمه شده مؤلف (مؤلفان) به فارسی:

د) معرفی اجمالی کتاب:

