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 بسمه تعالی

 

، افضای ہیات فڳڱی ڻ ںڻشجڻیادا زڻیا ردڱڻڻ  ڱقتبرڻ  فڳڱی ڱڻابـ ترجڱۀڻ  كتب  تاڳیفاز  حڱایت رڱڻؾڻ  بۀ

 ۀشد یںڻتد پزشكی ڻۀگر یہا شتۀدر ر ییزر برڻاڱۀ فاڳی رایشڻ بڱصڻدرڻس  سرفصڳ سساابر كۀپزشكاں

 ڻتڻڱقا ۀفہد برآں  ڱستقیڱ ڱسئڻڳیت كۀشدۀ  تشكیڳ ۀڻشگادر دا شڻرای اڻتشارات اںفڻڻ تحت شڻرایی ،  باشد

 یابیڻ ارز ترجڱۀڻ  تأڳیف بۀ طڱربڻ رڱڻا سیربر،  ایں شڻرا  تشكیڳاز  فہد. ستا ۀڻشگادا تحقیقات ڻ فڻاڻری

در  فڳڱی ۀڻدارز ثرا ہر.  باشد ڱی پزشكی ڱفڳڻ ڱیڻۀدر ز سیدر كڱكڻ  سیدر ،فڳڱی رثاآ رڻتشاا صالحیت

 داڻشگاڻ یا سایر  پزشكی ڱفڳڻ ۀڻشگادا فڳڱی تہیأ غیرڻ  فڳڱی تہیأ یفضاا فعراز  كۀ پزشكی ڱفڳڻ ڱیڻۀز

 ئیںدر آ رجڱڻد حڳاڱرڻ  ۀسیدر شڻرا   یںا تصڻیب بۀ باید دشڻ ڱی دپیشڻہا ةچاڻ  یابیارز جہت ہہای ہڱكار

 .ڻڱاید عیرا ڳرستاں  پزشكی ڱفڳڻ ۀڻشگادا شڻرای اڻتشارات ڻاڱۀ

 ڱیرڻتشاا ڳرستاں پزشكی ڱفڳڻ ۀڻشگاآرڱ دا با كۀ زیسا خالصۀڻ  دآڻریگر ،ترجڱۀڻ  تاڳیف رثاآ كڳیۀ  -1مادٌ

 ۀڻشگااز آرڱ دا دۀستفاا زڱجڻ تا شڻڻد ئۀارا اڻتشاراتشڻرای  بۀ ڱترجڱ یا ڱڻڳف تڻسظ رڻتشااز ا قبڳ باید یابڻد

 یا ڱڻڳف ۀبرفہد ۀڻشگااز آرڱ دا دۀستفاا قاڻڻڻیڻ  حقڻقی ڱسئڻڳیت رتصڻ یںا غیردر . دشڻ درصا ںڻاآ ایبر

 .ستاڻ ڻاشر  ڱترجڱ

ڻ بدڻں   شڻرای اڻتشارات داڻشگاۀ ہیچ گڻڻۀ ڱسئڻڳیتی در قباڳ تڱاڱی آثار ی كۀ خارج از ڱصڻبۀ شڻرا -2مادٌ

 .آرڱ داڻشگاۀ چاة ڱی شڻد ڻڱی پذیرد

 :ستا یرز حشر تٍ وامٍ ییهآ یهدر ا فتٍر رکا تٍ تصطالحااز ا ترخی یفرتعا -3مادٌ 

 كۀ یابد ڱی رشڻگاڻ  تڻؾیڱ،  صخا ڱڻضڻفی رۀبادر حقیقی صشخاا یا شخص تڻسظ كۀ ستا یثرا: ڳیفتأ( اڳف

 دۀستفاا ڻیزبر اساس رفایت اخالق در آثار پژڻہشی   اںیگرد ڻدیشۀڻ ا فكراز  یثرا چڻیںآڻردں  پدیددر  ڱقڱڻالً

 ڻتیجۀ بكتا جـاڱر صددر 5 قڳاحد كۀ دشڻ ڱی قعالا كتابی بۀ تاڳیفی بكتا ڻاڱۀ ییںآ یںا سساابر. دشڻ ڱی

 خیرا ڳسادۀ  بۀ طڱربڻ( جدید ڱڻابـ صددر 50 قڳاحدڻ از  باشد تاڳیف ؿڱڻضڻ با ڱرتبظڻ  ۀڻڻیسڻد یہا ہشڻپژ

ڻ  ۀشد تڳقی "دآڻریگر بكتا  باشد ۀڻشد ػڳحا قفڻ طشر كۀ تیرصڻدر . شد با ۀشد دۀستفاا تاڳیف، در )

 .دبڻ ہداخڻآں  صخا راتڱقر ڳڱشڱڻ
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ڻ با  صڳیا ڱتں صاڳتا حفؼ با باڳقكس یا سیرفا ںباز بۀ جیرخا یہا ںبااز ز ڱستقیڱا كۀ ستا یثرا: ترجڱۀ( ب

 .دشڻ ۀڻددابرگركسب ڱجڻز از ڻڻیسڻدۀ اثر 

 ڱڻسجڱای  گڻڻۀ بۀ تڱقاال یا ہا باتكاز  فڳڱی ڱغاڳب دآڻریگر عریقاز  كۀ ستا یثرا: ( دآڻریگر) یںڻتد( ج

. شدبا ۀڱدآ پدید

 شًرای اوتشارات ظایفي حشر  -4مادٌ 

در  ڻ گردآڻری ترجڱۀ، تاڳیف جہت فڳڱی تہیأ غیرڻ  فڳڱی تہیأ یفضاا یہا ستاخڻدر یابیڻ ارز سیربر-اڳف

 پزشكی ڱفڳڻ ڱیڻۀز

ہڱراۀ با كتاب  PDFترجڱۀ با حداقڳ دڻ فصڳ تاڳیف ڻ جہت ترجڱۀ اصڳ / ارجاؿ فرڱ درخڻاست تاڳیف -ب

 .ڻ ثبت در ساڱاڻۀ ڱداداستقالڱ بۀ ڻزارت بہداشت ڻ درڱاں جہت  تڻضیحات كاڱڳ 

 .باال یفرتقا بۀ تڻجۀ با ثرا ؿڻڻ تأییدڻ  اڱحتڻ ػڳحااز  ثرا بررسی-ج

 .ڻزارت ڱتبڻؿازپیشڻہادی افالڱ پذیرش فڻڻاں بۀ ڱتقاضی، در صڻرت تایید شدں فڻڻاں  -د

ز ڻرڻد بۀ جڳسۀ شڻرای اڻتشارات قبڳ ا)  رڱذكڻ رثاآ شڻاساڻۀركا سیربر جہت (داڻر 4-3) اں داڻر تقییں-ۀ

 (.اڻشگاۀد

 ،پزشكی ساڻیر ؿعالا ڱدیر ۀ،ڻشگادا تحقیقات ڻ فڻاڻری ڻںڱقا: از ستا رتفبا شڻرای اڻتشارات تركیب -5مادٌ 

 ۀشگاڻدا فڳڱی ہیئت فضڻ باید كۀ ہا ۀڻشكددا ںڻڱایڻدگا،  پزشكی ساڻیر ؿعالا ڱدیریت سشڻاركا،  شڻرا بیرد

 ڻںڱقا تائیدڻ  ہا ۀڻشكددا یسارڻ دپیشڻہا بۀ، باشڻددارای آثار تاڳیف ڻ ترجڱۀ ڻ ہڱچڻیں داڻری كتاب  ڻ

 .شڻڻد ڱی بڱڻصڻ ۀڻشگادا تحقیقات ڻ فڻاڻری

. شڻڻد ڱی بڻتخاا ڳسا 2 تڱد بۀ ۀڻشگادا ڱقاڻں تحقیقات ڻ فڻاڻری حكڱ با شڻرای اڻتشارات  یفضاا  -6مادٌ 

ڻ  سیربررا  ۀشد ترجڱۀ یا دآڻریگر،  تاڳیفی بكتاداڻری،  حڳاڱر عیاز  پس ڱڻؽفڻد شڻرا یفضاا  - 7مادٌ 

ڻ پس از تڻضیحات فرد درخڻاست   شركت دشڻ ڱی ارگزبر دبیر شڻرای اڻتشارات تفڻبۀ د كۀ شڻرا تجڳسار د

 .ڻڱایڻد ڱفالا بغڻر كتبی در برگۀ رای  را دخڻ ڻؾریۀكڻڻدۀ در ڱڻرد اثر درخڻاستی،  بحث ڻ گفتگڻ ڻڱڻدۀ ڻ  
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 (گردآيری)یىی يتذي  تالیفی یَا بکتا الزم جُت شرایط ي مشخصات  -8مادٌ 

 ترجڱۀ/فرڱ تكڱیڳ شدۀ درخڻاست تاڳیف-

 .دشڻآڻردۀ  بكتا ایبتددر ا ڱغاڳب فہرست-

 .دشڻآڻردۀ  بكتا یڻتہادر ا( یڻدكسا) ڻڱایۀ-

 .دشڻ ئۀارا فصڳ ہر ںپایادر  دۀستفاا ردڱڻ ڱڻابـ ترجیحا. ڱڻابـ كاڱال در پایاں آڻردۀ  شڻد-

 ددگر ئۀارا ڻڻیس یردر ز در صڻرت ڻجڻد ڱقادڳ فارسی التیں تصغالحاا كڳیۀ-

 .دشڻ ڻڻشتۀ رڻاردہا رڻش سساا بر بـ ڱڻا-

 .دشڻآڻردۀ  ڱغاڳب خالصۀآں  یڻتہاڻ در ا ڱربڻعۀ افہدا فصڳ ہر ایبتددر ا ترجیحا -

. دشڻ آڻردۀ  یرڻڻیسدر زبا ذكر ڱڻابـ  ہادارڻڱڻ یا اڻڳجد ،تصاڻیر كڳیۀ-

 .از ڻؾر اخالق در اڻتشار آثار پژڻہشی ڻڱڻدارہا ڻ اشكاڳ با ڱجڻز باشد-

 تاڳیف یاڻ  ترجڱۀی، دآڻرگر ڱثڳ اردیڱڻ كرڻ از ذ دشڻ ڱشخص ترجڱۀ یاڻ  یںڻتد ،تاڳیف ڻؾراز  بكتا ضقیتڻ-

 .دشڻ دداریخڻ... ڻ  ترجڱۀڻ 

 :یىیيتذ یا تألیفی بکتا ئٍارا حلامر -9مادٌ

شڻرای اڻتشارات  بۀ فڳڱی تہیأ غیر یا فڳڱی تہیأ فضڻ یسڻاز   بكتا یںڻتد یا تاڳیف ستاخڻدر ئۀارا-

 .داڻشگاۀ

 .تاڳیف، ترجڱۀ ڻ یا تدڻیں از عریق ساڱاڻۀ بۀ ڻزارت بہداشت جہت استقالڱ ارساڳ درخڻاست  -

دبیر صڻرت اڳكترڻڻیكی بۀ  بقد از دریافت ڱجڻز ، افالڱ بۀ درخڻاست كڻڻدۀ  كۀ حداقڳ دڻفصڳ از كتاب را بۀ -

 .شڻرا ارساڳ ڻڱاید

 . بكتا سیربرجہت  بۀ داڻراں ڱتخصص ارساڳ فصڻڳ دریافتی -
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 .داڻراں بۀ ڱتقاضی جہت اصالح كتابارساڳ ڻؾرات  -

سپس عرح در جڳسۀ شڻرای  برای افضای شڻرا جہت بررسی ڱقدڱاتی آں ڻ ڻسخۀ اصالح شدۀ ساڳار  -

 .اڻتشارات

در صڻرت تصڻیب درخڻاست تڻسظ شڻرا، ڱتقاضی ڱڻؽف است كڳ اثر را بۀ صڻرت فایڳ اڳكترڻڻیكی جہت  -

 .ساڳ ڻڱایدداڻری ڻہایی برای دبیر شڻرای اڻتشارات ار

پس از ارساڳ ڻتایج ڻہایی داڻری بۀ ڱتقاضی تڻسظ شڻرای اڻتشارات ڱتقاضی حداكثر سۀ ڱاۀ فرصت دارد تا  -

 .پس از رفـ ڻڻاقص، كتاب را در فرڱت ڻہایی جہت ڱذاكرات چاة بۀ دبیر شڻرا برگرداڻد

 .دشڻ ڱی سیربر ۀشد ڱڻجاا تصالحاا ڻؾراز  شڻرای اڻتشاراتتڻسظ دبیر  داًڱجد بكتا -

 درصاب كتا جڳد بر رڻی ۀڻشگااز آرڱ دا دۀستفاا زڱجڻڻ  فڳڱی تائیدیۀ ،یابیارز ڻتیجۀ دںبڻ ڱثبت رتصڻدر  -

 .دشڻ ڱی

 طشر بۀ باشد صفحۀ 100 حداقڳ) یسغر 18( ییرڻز قغـڻ  12 فڻڻت با تأڳیفی بكتا حجڱ قڳاحد: 1 ۀتبصر

شڻرای  ۀبرفہد یگیر تصڱیڱ صخا اردڱڻدر .  ڻباشد اڻڳجدڻ  یرڻتصا بۀ طڱربڻ، بكتا% 20از  بیش ڻكۀآ

 .ستا تشارات اڻت

. اردڻد دجڻڻ اڻڳجدڻ  یرڻتصا ادتقد ڻؾراز  یتیڻدڱحد ،عڳسا یہا بكتا ردڱڻدر :  2 ۀتبصر

 صخصڻدر . ددگر كرذ ڱڻبـ 10 قڳاحد دآڻریگر ایبرڻ  ڱڻبـ 20 قڳاحد تأڳیف ایبر ستا زڱال:  3 ۀتبصر

. باشد ۀڻڻیسڻد رثااز آ ڱڻابـاز % 5 قڳاحد باید تأڳیف

ایں ڱڻابـ فصڻڳ چاة . ڻڻیسڻدگاں بایستی  دارای ڻڱایۀ بیں اڳڱڳڳی باشڻد/ڱڻابـ ڱتقڳق بۀ ڻڻیسڻدۀ:  4تبصرۀ 

 .ڻ یا سایر ڱڻارد را شاڱڳ ڱی شڻد، آی اس آی شدۀ در اسكاپڻس 

 شذٌ ترجمٍ بکتا ئٍارا حلامر -10مادٌ 

بۀ  شڻرای اڻتشارات  بیرد بۀ  فڳڱی تہیأ غیر یا فڳڱی تہیأ فضڻ یسڻاز كتاب  PDFڻ   ترجڱۀ ستاخڻدر ئۀارا 

 .اڳكترڻڻیكیصڻرت 
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 .ارساڳ آں بۀ كارشڻاس اڻتشارات جہت استقالڱ كتاب از ڻزارت بہداشت -

 . ۀترجڱ ڻؿشر جہت ڱترجڱ بۀ ستاخڻاز در پس ہفتۀك ی تا كثراحد ڱستقالا پاسخ ارساڳ-

 .ڱترجڱ  اثر فڻق در شڻرای اڻتشارات ڱغرح ڱی گرددبر اساس افالڱ آڱادگی -

 كڱتر كۀ بكتااز  فصڳ 2 قڳاحد ترجڱۀ تحڻیڳ بۀ ڻسبت ،دبیر شڻرا  فقتاڱڻ خذاز ا بقد ستا ڱڻؽف ڱترجڱ  -

 .ڻڱاید اڱقدا بصڳی  كتاا ڱتں با اۀہڱربۀ صڻرت اڳكترڻڻیكی   ڻباشد بكتا حجڱ% 25از 

را بۀ شڻرا  جہت داڻری ڻ ارزشیابی  راست كۀ بقد از اتڱاڱ ترجڱۀ، اثدر صڻرت تصڻیب ترجڱۀ، ڱترجڱ ڱڻؽف -

 .كتاب برگشت دہد

 .جہت بررسی كیفیت ڻ رفایت اڱاڻت داری در ترجڱۀ، كتاب را داڻری ڱی كڻڻدداڻر  4حداكثر -

.  شڻرای اڻتشارات تڻسظداڻر  تقییں-

 اڱقدا شڻرا بۀآں  ڳساداڻری ڻ ار ڱفر تكڱیڳ بۀ ڻسبتۀ ہفت 2 تڱد فؽر كثراحدرڻد  ڱی رڻتؾااز داڻراں ا

 .ڻڱایڻد

 بۀاز  یپیشگیر جہت ،باشد ۀڻشد تحڻیڳ شڻرا بۀداڻری  اتڻؾر ر،ڱقر تڱد عیدر  كۀ تیرصڻدر  :1 ۀتبصر

 .بۀ افراد صاحب ڻؾر دیگر ارجاؿ ڱی گردد بكتاداڻری  ۀ،ڻڻیسڻد فقاڳیت دںفتاا تأخیر

 ردڱڻ بڱجر رستاایرفی ڻڱقر بۀ ڻسبت ڱترجڱ ستا زڱال باشد شتۀدا یجدای  ترجڱۀ ادیرا بكتا گرا :2 ۀتبصر

ڱی در غیر ایں صڻرت شڻرا . ددگر یڻگرزبا كاڱڳ ربغڻ ترجڱۀ ںیشاا ڻؾر یرز تا ڻڱاید اڱقدا شڻرا بۀ دخڻ تایید

 .تڻاڻد در ایں ڱڻرد اقداڱ ڻڱاید

 .تحقیقات صادر ڱی گرددبراساس ڱصڻبات ڱقاڻڻت داڻراں ڻ ڻیرستاراں كتب گڻاہی  :3تبصرۀ 

 .رساڻدۀ ڱی شڻد اثر خڻد  حصالا جہت بۀ اعالؿ صاحب اثر  دبیر یا افضای شڻرا  تڻسظداڻراں  ڻؾر -

 .ڻڱاید تحڻیڳ دبیر شڻرا بۀ ڻہاییداڻری  جہترا  بكتا كڳ ۀڱا 3از  پس كثراحد ستاڱڻؽف  ڱترجڱ -
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 بۀ ڻسبتۀ ڱا 2 تڱددر  كثراحدباید ڻ داڻراں  ددگر ڱی ڳساداڻراں ار ایبر ڻہاییداڻری  رڱڻؾڻ بۀ بكتاكڳ  -

 .ڻڱایڻد اڱقدا شڻرا بۀ دخڻ اتڻؾر ڱفالا

 .ڱجدا بررسی ڱی شڻد شڻرای اڻتشاراتدر  ۀشد ڱڻجاا تصالحاا ڻؾراز  بكتا -

 .دشڻ ڱی درصا بكتا جڳد بر رڻی  ۀڻشگااز آرڱ دا دۀستفاا زڱجڻڻ  فڳڱی تائیدیۀ ،یابیارز:  دںبڻ ڱثبت رتصڻدر 

 .باشد صڳیا بكتا ڱتں یشایرڻ خریںآ باید ۀ،شد ترجڱۀ یہا بكتا صخصڻدر : 1 ۀتبصر

 كڱتر فصڳ یكاز یڻكۀا بۀ ڻطڱشر)ثرا حجڱاز  رڱچہا یك قڳاحد ئۀای ارا ترجڱۀ رثاآ شپذیر ایبر: 2 ۀتبصر

 .ستا ڱیاڳزا ثرا كڳ ئۀاراڻ یا ( كڳ اثر% 25حداقڳ ) ہڱ حداقڳ دڻ فصڳ   تأڳیفی رثاآ شپذیر ایبرڻ (ڻباشد

 ڱترجڱاں/ڱترجڱ باید دشڻ ڱتڻقف رڱذكڻ حڳاڱراز  یك ہردر  ترجڱۀ ڱتقاضی فقاڳیت كۀ تیرصڻدر : 3 ۀتبصر

 .ڻڱاید ڱفالا شڻرا بۀ كتباآں را  فڳتڻ  افڻصرا

را  بكتا ترجڱۀ بر رتڻؾا ركا فڳڱی تہیأ یفضااز ا یكی، ںڻشجڻیادا تڻسظ بكتا ترجڱۀ رتصڻدر : 4 ۀتبصر

 .دگیر ڱی رتصڻ( فڳڱی تہیأڻ فض )رڻاؽ دستاا بااداری  تڱكاتبا كڳیۀڻ  گرفتۀ ۀبرفہد

 .اساتید ڻاؽر تاڳیف یا ترجڱۀ كتاب ڻڱی تڻاڻڻد بۀ فڻڻاں صاحب اصڳی اثر یا ہڱكار قڳڱداد شڻڻد -5 ۀتبصر

با ڱڻافقت ہر گڻڻۀ تغییر در ترتیب ڻڻیسڻدگاں بایستی با اڱضای كڳیۀ ڻڻیسڻدگاں  یا ڱترجڱاں ڻ  -6تبصرۀ 

 .افضای شڻرای اڻتشارات داڻشگاۀ باشد

افالڱ ترتیب فقاڳیت ہر كداڱ از ڱترجڱاں  ڱشخص ڻ دقیقا ہڱاں اساڱی باشد كۀ در فرڱ درخڻاست  -7تبصرۀ

 .ڱی گردد

قاڳب سۀ گزارش در فڻاصڳ زڱاڻی افالڱ شدۀ تحڻیڳ كارشڻاس در ستا زڱال ہا بكتا ترجڱۀ ردڱڻدر : 8تبصرۀ

 .گردد در غیر ایڻصڻرت  اداڱۀ كار ڱڻڻط بۀ تصڻیب ڱجدد در شڻرا ی اڻتشارات ڱی باشداڻتشارات 

. باشد صفحۀ 100 دڳڱقا باید ( یسغر18) ییرڻز قغـڻ  12 فڻڻت با ترجڱۀ بكتا حجڱ قڳاحد: 9ۀ تبصر

 ستا زڱالدارد  رختیادر ا سڱیر زڱجڻ بكتا صڳیا ۀڻڻیسڻداز  ڱتں ترجڱۀ ایبر ڱترجڱ كۀ تیرصڻدر: 10ۀتبصر

. ڻڱاید ضڱیڱۀآں را  كپی



                                                                                                                      
 

 

                                                                                        . ادارٌ اوتشارات داوشگاٌ
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 (ٌچکیذي  دآيریگر) یىیيتذ بکتا ئٍارا حلامر: 11مادٌ 

 .دارد اقڱصد ڻیز ردڱڻ یںدر ا ترجڱۀ بخش بۀ طڱربڻ یبڻدہا تڱاڱی -

 اڳذ سڻدر ڱی ڻشرڻ  ةچا بۀ ڱرحڳۀڱڻرد تایید داڻشگاۀ  اڻتشارات  كترڱشا باای  جڱۀ ترڻ  تأڳیفی رثاآ -12 مادٌ

دریافت ڻاڱۀ ڱجڻز ڳڻگڻی داڻشگاۀ بر رڻی كتاب تصڻیب شدۀ شڻرای اڻتشارات از  بۀ ڻسبت ڻڻداتڻ ڱی ثرا ںصاحبا

 .عریق دبیر شڻرا اقداڱ ڻڱایڻد

ڻ  ڱاڳی ڻاڱۀ ییںآ بظاضڻ فایتر با بر اساس ڱڻابـ ڱڻجڻد ڻ تایید ہیات اڱڻا داڻشگاۀ  ڻداتڻ ڱی ۀڻشگادا -13مادٌ 

.  ڻڱاید اڱقدا ڻشرڻ  ةچا بۀ ڻسبت تا ہدد  ارقر ڱڻڳفاں رختیادر ا ڱدڻی كترڱشا اںفڻڻ بۀ ڱبڳغی دخڻ ڱقاڱالتی

. یددگر ہداخڻ دڱستر ڱڻڳفاںاز  بۀ صڻرت اقساعی ۀڱڻققد اردادقر سساابر ڻشرڻ  ةچا ڱتڱااز ا پس قفڻ ڱبڳغ

 :لتألیفا حقي  لترجمٍا حق ختداپر ٌوحً -14مادٌ 

 ہداخڻ تقییں ۀڻشگادا ڱڻاا تہیا رستڻد سساا بر راںستاایرڻداڻراں ڻ  ،ڱؤڳفیں بۀ ڱتقڳق ڳزحڱۀا حق اںڱیزـ  ڳفا

. شد

 .رڱزبڻ رثاآكیفیت ںكڻڻدگا سیربرڻ  راںستاایرڻ ،ڱترجڱیں ،ڱؤڳفیں بۀ ڱتقڳق ڳزحڱۀا حق اںڱیز تقییںـ ب 

 ڻشگاہہادا یڱركز رایشڻڻ  یڱركز ۀڱڱیز تہیاڻ  ڱڻاا یہیاتہا فترد كڳ ڱدیر 15/4220 رۀشڱا ڻاڱۀ بۀ تڻجۀ با

 ںكڻڻدگا سیربر راںستاایرڻ ،ڱترجڱیں ،ڱؤڳفیں بۀ ڱتقڳق ڳزحڱۀا حق اںڱیز ،فضڻ یڻشگاہہادا دپیشڻہاڻ 

: سیدر تصڻیب بۀ یرز حشر بۀ رڱزبڻ رثاآ كیفیت

 با دشڻ ڱی ہیاڻؾرخڻ ترجڱۀ یا تاڳیف كیفیت سیربر ایبر ڻہااز آ كۀ ادیفرا بۀ تخصیص یافتۀ ڳزحڱۀا حق-1

 بیں ؿڱقغڻ رتصڻ بۀ ردڱڻ ہردر  ۀڻشگادا ہشیڻپژ ںكڱیسیڻ تصڻیبڻ  ڻؾر سساا برڻ  ركا حجڱ بۀ تڻجۀ

. ددگر ڻ ترجڱۀ براساس كیفیت ڻ حجڱ كتاب پرداخت ڱی  ڳیار 3000000 ڳیا 1000000

 :تڱشخصا با ییرڻز قغـدر  صفحۀ ہر ایبر ڳتاڳیفا حق-2

بر اساس ) سغر 26 صفحۀ ہردر  رسغڻ ادتقد ،ڱتر ساڻتی 12 رسغڻ ڳعڻ، 12 ۀڻڱر قڳڱ التیں یا سیرفاڻف حر

 .اڱتیاز كسب شدۀ ڻزارت بہداشت تقییں ڱی گردد
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 .ددگر ڱی تقییں ڳیار 30000ڳی ا 15000بیں  باال تڱشخصا سساا بر صفحۀ ہر ایبر ڳترجڱۀا حق -3

ہر صفحۀ شدۀ  تاڳیف ثرا ڻقد باۀ  اہڱر بیڻ اد فڳڱی یشایرڻ شاڱڳ تاڳیفی رثاآ یشایرڻ ڳزحڱۀا حق -4

 ترجڱۀ ثرا ڱقابڳۀ با اۀہڱر بیڻ اد فڳڱی یشایرڻ شاڱڳ ۀشد ترجڱۀ رثاآ یشایرڻ ڻ ڻیز حق اڳزحڱۀریاڳ 12000

 (.در ترجڱۀ ڱالك ڱحاسبۀ، ترجڱۀ فارسی است)  ددگر ڱی تقییں ریاڳ14000 صفحۀ ہر اصڳی ڱتں با ۀشد

 .شد ہداخڻ تقییں اڻتشارات رایشڻ تشخیص بۀ ردڱڻ حسب بڻد ہردر  رجڱڻد یكثرہااحدڻ  قڳاحد. -5

از تاریخ تصڻیب آیں آییں ڻاڱۀ تڻسظ  با تڻجۀ بۀ ڻرخ تڻرڱ ساڳیاڻۀ  رستڻد یںا 5 تا 1 یبڻدہادر  رجڱڻد ڱقاار -6

 .شڻرای اڻتشارات پژڻہشی داڻشگاۀ ڱی باشد

 كۀ یصددر سساابر ڱربڻعۀ ڳزحڱۀا حق باشد ڻفر یكاز  بیش ڱترجڱیںڻ  ڱؤڳفیں ادتقد كۀ تیرصڻـ در  ج

 .یددگر ہداخڻ تقسیڱ ڻہاآ بیں كڻڻد ڱی تقییں ںشادخڻ

 بۀیا آڱڻزشی  ہشیڻپژ رایشڻ تڻسظآں  ہڱیتڻ ا ڻرتضر جہتاز  كتابی تاڳیفڻ  ترجڱۀ كۀ تیرصڻدر  -د

 سساابر رتصڻدر آں  دبگیر رختیارا در ا قفڻ بكتا زڱتیاا حق ۀڻشگادا تیرفبا بۀڻ  دشڻ پیشڻہاد ساتید ا

ضڱڻا بستۀ بۀ . شد ہداخڻ ختداپر ڳزحڱۀا حق ہشیڻپژ رایشڻ تصڻیبڻ ۀڻشگادا یڱڻاا تہیأ ڳقڱڳراستڻد

 .ضرب خڻاہد شد 2تا  1/1تصڱیڱ شڻرای اڻتشارات ڻ ڱڻابـ ڱاڳی داڻشگاۀ ڱبڳغ حق اڳتاڳیف یا ترجڱۀ در ضرایب

 :تاشذ می یلر یَا شکل تٍ ٌشذ ترجمٍ یا تالیفی بکتا یکاز  یتحما-15مادٌ 

تحقیقات ڱشرڻط بر ایڻكۀ پڻجاۀ درصد فڻاید حاصڳ از  ڻتڻڱقا تڻسظ بكتا ةچا یہا ہزیڻۀ كڳیۀ ختداپر -ڳفا

 .فرڻش كتاب بۀ ڱقاڻڻت تحقیقات داڻشگاۀ تقڳق گیرد

 از پس تحقیقات ڻتڻڱقا سہڱ) تحقیقات ڻتڻڱقا تڻسظ بكتا ةچا یہا ہزیڻۀاز  یصددر ختداپر -ب

 .(دشڻ ڱی تقییں اڻتشاراتشڻرای  یفضااز ا ہیاڻؾرخڻ

 یـزتڻ جہت تحقیقات ڻتڻڱقا  تڻسظ شڻرای اڻتشارات تصڻیب با ۀشد  ةچا بكتا ںگارشڱااز  صددر5-10ج  

 1000 ںگارشڱا كثراحد). یددگر ہداخڻ اریخرید تابقۀ ڱاڻیدر شیزڱڻآ كزاڱرڻ  ہا ۀڻشكددا یہا كتابخاڻۀ بیں

 (..دشڻ ڱی گرفتۀ ڻؾردر  ڻسخۀ
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 .ڱدآ ہداخڻ بقڱڳ تجڳیڳ ہشڻپژ ہفتۀدر  ڱڻتخب ڱترجڱیںڻ  ںڻڻیسڻدگااز  -د

ر را د تیزاڱتیاا ،ہشیڻپژ رایشڻ صالحدید با شڻرای اڻتشارات برسد یبقد یہا ةچا بۀ بكتا كۀ تیرصڻدر - ۀ

. گرفت ہداخڻ ڻؾردر  بكتا ڱترجڱیںڻ  ڱڻڳفیں ایبر تشڻیق قاڳب

: دشً ظلحا یلر اردمً تایذ اردادقر متهدر  -16مادٌ 

. ددگر ڱیدرج  كتب فغفڻ  جڳد پشت  ،جڳدرڻی  صفحۀدر  ۀڻشگاڻ آرڱ دا ڱڻا -اڳف

 .دشڻ ڱی قید ڻاشر ڱڻا ركڻادر  ۀڻشگادا ڱڻا ب،كتا شڻاسۀدر  -ب

در  یا یزڻار ۀڻشگادا بحسا بۀڻ  باشد ڱشخص ڻاشر با اردادقر سساابر بكتا ڻشفر ارڱقداز  ۀڻشگادا سہڱ باید -ج

 .ددگر ۀڻشگادا تحڻیڳ زڻیا ردڱڻ ابكتآں  دڳڱقا ۀڻشگادا فقتاڱڻ رتصڻ

 .ستا پذیر درخڻاست ڱڻڳف یا ڱترجڱ اڱكاں با تڻہا بكتا دڱجدة چا -د

 .ڻدارد بكتا یـزتڻڻ  ڻشرڻ  ةچا حڳاڱر داڻشگاۀ دخاڳتی در -ۀ

در  تتحقیقا خریںاز آ جڱستخر اتتغییرڻ  تصالحاا ڱڻجاا بۀ ڻطڱشر بكتا ہر دڱجد ةچا یہا ستاخڻدر-ڻ

 .دشڻ ڱی پذیرفتۀ شڻرای اڻتشارات تصڻیباز  ۀ ڻ پسدبڻ ڱتں

. دشڻآڻردۀ  ۀڻشگادا تڻسظ ۀڱڻتشری  ہا بكتا فہرست بكتا خرآ تصفحادر  باید -ز

صاحب  ڻیزڻ  ںیشاا ۀڻڱایڻد یا ڻاشر ۀ،ڻشگادا ہشیڻپژ ڻتڻڱقا ۀڻڱایڻداز  ڱتشكڳ ۀڻفر سۀای  كڱیتۀ -17مادٌ 

 ،ڻڱاید ڻزبر ڱشكڳی  ڱرحڳۀ ہردر  كۀ تیرصڻڻ در  شتۀدا رتڻؾا اردادقر ایجرا حسں بر ںیشاا ۀڻڱایڻد یاااثر 

 تقییںڻ  شڻرای اڻتشاراتدر  سیربراز  پس كڱیتۀ یںا ڻؾرڻ  ددگر ڱی ڻؾر ڱفالڻ ا سیربر كڱیتۀ یںا تڻسظ

. باشد ڱی االجرا زڱال عرفیں ایبر ڻہایی تكڳیف
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 :بکتادايری  لسحمٍا حق -18مادٌ 

اڳی  1000000ڱبڳغ بر اساس آییں ڻاڱۀ (اڱتیاز  18صفحۀ 150بۀ ازای ہر )ضڱں افغای گڻاہی  -

 .ریاڳ بر اساس ڻحڻۀ كارشڻاسی ڻ تقداد صفحات كتاب قابڳ پرداخت است3000000

 ہیئت جڳسۀڻ 7/9/1397   رخڱڻ ۀڻشگادا شڻرای اڻتشارات  جڳسۀدر  ۀتبصر16ڻ  دۀڱا18در  ڻاڱۀ ییںآ یںا -23

. باشد ڱی بیڻیزبا قابڳ ساالڻۀ رتصڻ بۀڻ  ستا ۀسیدر تصڻیب بۀ................. رخڱڻ ۀڻشگادا یڱڻاا

 

 


