
 
 

 

 

 معاونت تحقیقات و فناوري

 ینی:وتد یا تألیفی بکتا ئهارا حلامر  

شوراي انتشارات  به علمی تهیأ غیر یا علمی تهیأ عضو يسواز   بکتا ینوتد یا تالیف ستاخودر ئهارا -
 دانشگاه. 

 ارسال درخواست تالیف، ترجمه و یا تدوین از طریق سامانه به وزارت بهداشت جهت استعالم . -

بعد از دریافت مجوز ، اعالم به درخواست کننده  که حداقل دوفصل از کتاب را به  صورت الکترونیکی به دبیر -
 شورا ارسال نماید. 

 . بکتا سیربرجهت  ارسال فصول دریافتی به داوران متخصص -

 ارسال نظرات داوران به متقاضی جهت اصالح کتاب. -

ورا جهت بررسی مقدماتی آن و سپس طرح در جلسه شوراي ارسال نسخه اصالح شده براي اعضاي ش  -
 انتشارات.

در صورت تصویب درخواست توسط شورا، متقاضی موظف است کل اثر را به صورت فایل الکترونیکی جهت  -
 داوري نهایی براي دبیر شوراي انتشارات ارسال نماید.

انتشارات متقاضی حداکثر سه ماه فرصت دارد تا پس از ارسال نتایج نهایی داوري به متقاضی توسط شوراي  -
 پس از رفع نواقص، کتاب را در فرمت نهایی جهت مذاکرات چاپ به دبیر شورا برگرداند.

 . دشو می سیربر هشد منجاا تصالحاا نظراز  توسط دبیر شوراي انتشارات داً مجد بکتا -

 درصاب کتا جلد بر روي هنشگااز آرم دا دهتفاسا زمجوو  علمی تائیدیه ،یابیارز نتیجه دنبو مثبت رتصودر  -
  .دشو می



 
 

 طشر به باشد صفحه 100 حداقل( يسطر 18) يیروز قطعو  12 فونت با تألیفی بکتا حجم قلا: حد1 هتبصر
شوراي  هبرعهد يگیر تصمیم صخا اردمودر .  نباشد اولجدو  یروتصا به طمربو، بکتا %20از  بیش نکهآ

 .ستا انتشارات 

 . اردند دجوو اولجدو  یروتصا ادتعد نظراز  یتیودمحد ،طلسا يها بکتا ردمودر :  2 هتبصر

 صخصو. در ددگر کرذ منبع 10 قلاحد دآوريگر ايبرو  منبع 20 قلاحد تألیف ايبر ستا زم: ال 3 هتبصر
 .باشد هنویسند رثااز آ منابعاز  %5 قلاحد باید تألیف

: منابع متعلق به نویسنده/نویسندگان بایستی  داراي نمایه بین المللی باشند. این منابع فصول چاپ  4تبصره 
 شده در اسکاپوس ، آي اس آي و یا سایر موارد را شامل می شود. 

 

 

 

 

 

 

 


