
گروه انتشاراتی ققنوس    
             » بخش بررسی آثار «

               پیشنهاد تألیف کتاب برای نشر

  ققنوس�      آفرینگان�       هیال�

توجه:
»تکمیل این فرم و ارائه آن فقط برای بررسی اثر است

و هیچ گونه تعهدی برای چاپ ایجاد نمی کند.«

اینجانب .......................................................... گواهی می نمایم که کلیة اطالعات مندرج در پرسشنامه را کاماًل صحیح نوشته ام 
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 مؤلف )مؤلفان(
نام و نام خانوادگی:

سال تولد:                     محل تولد:   
آخرین مدرک تحصيلی:             رشته:                                   درجة علمی:
تلفن همراه: تلفن منزل:               تلفن محل كار:                          

نشاني:                    

نشاني پست الكترونيكي )ایميل(:

كد پستی:

آثار دیگر مؤلف )مؤلفان( تا كنون:

لطفًا قبل از پر کردن فرم به نکات زیر توجه فرمایید

� گروه انتشاراتِي ققنوس با هزینة مؤلف یا مترجم کتاب چاپ نمي کند.
 � اثري که در مؤسسه انتشاراتِي دیگري در حال بررسي باشد در گروه 

     انتشاراتِي ققنوس براي بررسي پذیرفته نمي شود.
� فقط آثار تایپ شده براي بررسي پذیرفته مي شود.

� زمان تقریبي بررسِي اثر حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز کاري است.
 � گروه انتشاراتِي ققنوس براي پذیرش یا نپذیرفتن اثر پیشنهادي، بر اساس 
        معیارها و مالحظات خود تصمیم مي گیرد و خود را ملزم به دادن توضیح 
        یا انتقال نظر کارشناسان به مؤلف یا مترجم نمي داند. بدیهی است پذیرفته 

     نشدن اثر لزومًا به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست.
 � ارزیابان گروه انتشاراتی ققنوس حین مطالعه و بررسی اثر ناچار به نوشتن 
     نقطه نظرات پیشنهادی یا تصحیح غلط های احتمالی هستند. پدیدآورندة 
     محترم بدین وسیله اعالم می دارد که نسبت به ویرایش یا اظهارنظر در 

     پرینت ارائه شده اعتراضی ندارد.



ب( مشخصات کتاب        

1. نام كامل كتاب:

2. موضوع اثر:

3. تعداد صفحات )دست نویس یا چاپی رایانه ای(:

4. آیا ویراست دیگری از این اثر قباًل چاپ شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مشخصات شناسنامه ای آن را برشمرید. 

5.  آیا این اثر جهت بررسی به ناشر دیگری ارائه شده و یا این كه در حال حاضر توسط ناشر دیگری در حال بررسی است؟ 

ج( معرفی اجمالی کتاب:


