معاونت امور فرهنگي
فرم تقاضاي صدور مجوز نشر

احتراماً اينجانب با مشخصات ذيل با التزام به قوانين و ضوابط نشر كتاب تقاضاي تاسيس انتشارات دارم.
* مشخصات متقاضي مديرمسئول:
نام :
نام پدر:
مدرك تحصيلي:

حقوقي 
شماره شناسنامه:
محل تولد:
محل اخذ مدرك:

حقيقي 
نام خانوادگي:
تاريخ تولد:
رشته تحصيلي:

آدرس محل سكونت و تلفن:

آدرس محل كار و تلفن:

******************************************************
نام شركت:
* اسامي هيات موسس:
رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك و رشته تحصيلي

متولد

خﻼصه سوابق فعاليت انتشاراتي

امضاي متقاضي:

فرم شماره ١
برگ مشخصات انفرادي مديرمسئول انتشارات
مشخصات متقاضي:
نام و نام خانوادگي:
محل تولد:
نام قبلي يا مستعار:
سال ورود:
شغل قبلي:
شغل فعلي:
نشاني و تلفن منزل:
مشخصات همسر:
نام و نام خانوادگي:
محل تولد:
نام قبلي يا مستعار:

نام پدر:
شماره شناسنامه:
ميزان تحصيﻼت:
سال اخذ مدرك:

تاريخ تولد:
كدملي:
نام و محل تحصيﻼت:
تلفن:

دين:

نشاني و تلفن محل كار:
نشاني و تلفن محل كار:

تاريخ تولد:

نام پدر:

كدملي:
نام و محل تحصيﻼت:

شماره شناسنامه:
ميزان تحصيﻼت:

خﻼصه سوابق شغلي متقاضي:
خﻼصه فعاليت هاي فرهنگي متقاضي )خصوصا سوابق انتشاراتي(:
خﻼصه فعاليت هاي اجتماعي -سياسي متقاضي:
مﻼحظات
تاريخ:

امضا:

تذكر :اطﻼعات خواسته شده را كامل و با دقت مرقوم فرمائيد ريز اطﻼعات در رسيدگي پرونده تأثيرگذار است.

باسمه تعالي
متقاضي محترم انتشارات لطفا به سواﻻت زير دقيق و خوانا پاسخ دهيد:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧

ذكر كامل مشخصات فردي
آيا فعاليت نشر را با عنوان شغل اصلي انتخاب نموده ايد؟ به چه فعاليت ديگري اشتغال داريد؟
هدف و انگيزه شما از وارد شدن به حوزه نشر كتاب چيست؟
ميزان آشنايي شما با مراكز علمي تحقيقاتي و دانشگاهي به خصوص مولفان نويسندگان و مترجمان در چه حدي است،
اساتيد و پژوهشگراني كه با شما همكاري مي كنند نام ببريد.
اطﻼعات خود را در زمينه سيستم توزيع كتاب بنويسيد و چه برنامه هايي براي پخش كتاب منتشر شده خود داريد؟
در چه حوزه هايي مي خواهيد فعاليت نشر را شروع كنيد؟
سرمايه منقول و غيرمنقول شما براي شروع فعاليت نشر به چه ميزان است؟

امضاء متقاضي:

