
 
 

 
 معاونت تحقیقات و فناوري

 شدهترجمه  بکتا ئهارا حلامر 

 شوراي انتشارات  بیرد به  علمی تهیأ غیر یا علمی تهیأ عضو يسواز کتاب  PDFو   ترجمه ستاخودر ئهارا  -
 به صورت الکترونیکی.

 ارسال آن به کارشناس انتشارات جهت استعالم کتاب از وزارت بهداشت.  -

 ه .ترجم وعشر جهت مترجم به ستاخواز در پس ك هفتهی تا کثراحد مستعالا پاسخ ارسال-

 بر اساس اعالم آمادگی مترجم  اثر فوق در شوراي انتشارات مطرح می گردد.-

 کمتر که بکتااز  فصل 2 قلاحد ترجمه تحویل به نسبت ،دبیر شورا  فقتامو خذاز ا بعد ستا موظف مترجم  -
 نماید. امقدا بصلی  کتاا متن با اههمربه صورت الکترونیکی   نباشد بکتا حجم %25از 

در صورت تصویب ترجمه، مترجم موظف است که بعد از اتمام ترجمه، اثر را به شورا  جهت داوري و ارزشیابی -
 کتاب برگشت دهد. 

 داور جهت بررسی کیفیت و رعایت امانت داري در ترجمه، کتاب را داوري می کنند. 4حداکثر -

 .  شوراي انتشارات توسطداور  عیینت-

 امقدا شورا بهآن  لساداوري و ار مفر تکمیل به ه نسبتهفت 2 تمد فظر کثراحدرود  می رنتظااز داوران ا
 .نمایند

 بهاز  يپیشگیر جهت ،باشد هنشد تحویل شورا بهداوري  اتنظر ر،مقر تمد طیدر  که تیرصودر  :1 هتبصر
  به افراد صاحب نظر دیگر ارجاع می گردد. بکتاداوري  ه،نویسند فعالیت دنفتاا تأخیر

 ردمو بمجر رستاایرفی ومعر به نسبت مترجم ستا زمال باشد شتهدا يجداي  ترجمه ادیرا بکتا گرا :2 هتبصر
 در غیر این صورت شورا . ددگر ينگرزبا کامل ربطو ترجمه نیشاا نظر یرز تا نماید امقدا شورا به دخو تایید

 این مورد اقدام نماید. می تواند در

 : گواهی داوران و ویرستاران کتب براساس مصوبات معاونت تحقیقات صادر می گردد.3تبصره 



 
 

 اثر خود رسانده می شود.  حصالا جهت دبیر یا اعضاي شورا به اطالع صاحب اثر   توسطداوران  نظر -

 نماید. تحویل دبیر شورا به نهاییداوري  جهترا  بکتا کل هما 3از  پس کثراحد ستاموظف  مترجم -

 به نسبته ما 2 تمددر  کثراحدباید و داوران  ددگر می لساداوران ار ايبر نهاییداوري  رمنظو به بکتاکل  -
 .نمایند امقدا شورا به دخو اتنظر معالا

 مجدا بررسی می شود. شوراي انتشاراتدر  هشد منجاا تصالحاا نظراز  بکتا -

 می درصا بکتا جلد بر روي  هنشگااز آرم دا دهستفاا زمجوو  علمی تائیدیه ،یابیارز:  دنبو مثبت رتصودر  
 . دشو

 . باشد صلیا بکتا متن یشایرو خرینآ باید ه،شد ترجمه يها بکتا صخصو: در 1 هتبصر

 کمتر فصل یکاز ینکها به وطثر(مشرا حجماز  رمچها یک قلاحد ئهاي ارا ترجمه رثاآ شپذیر ايبر: 2 هتبصر
 . ستا میالزا ثرا کل ئهاراکل اثر) و یا  %25هم حداقل دو فصل ( حداقل   تألیفی رثاآ شپذیر ايبرو نباشد)

 مترجم/مترجمانباید  دشو متوقف رمذکو حلامراز  یک هردر  ترجمه متقاضی فعالیت که تیرصو: در 3 هتبصر
 . نماید معالا شورا به کتباآن را  علتو  افنصرا

را  بکتا ترجمه بر رتنظا رکا علمی تهیأ يعضااز ا یکی، ننشجویادا توسط بکتا ترجمه رتصو: در 4 هتبصر
 .دگیر می رتعلمی) صو تهیأو عض ر(ناظ دستاا بااداري  تمکاتبا کلیهو  گرفته هبرعهد

 اساتید ناظر تالیف یا ترجمه کتاب نمی توانند به عنوان صاحب اصلی اثر یا همکار قلمداد شوند. -5 هتبصر

هر گونه تغییر در ترتیب نویسندگان بایستی با امضاي کلیه نویسندگان  یا مترجمان و با موافقت  -6تبصره 
 اعضاي شوراي انتشارات دانشگاه باشد.

ترتیب فعالیت هر کدام از مترجمان  مشخص و دقیقا همان اسامی باشد که در فرم درخواست اعالم - 7تبصره
 می گردد. 

قالب سه گزارش در فواصل زمانی اعالم شده تحویل کارشناس در ستا زمال ها بکتا ترجمه ردمو: در 8تبصره
 انتشارات گردد در غیر اینصورت  ادامه کار منوط به تصویب مجدد در شورا ي انتشارات می باشد.

 .باشد صفحه 100 دلمعا باید ) يسطر18( يیروز قطعو  12 فونت با ترجمه بکتا حجم قلاحد: 9ه تبصر

 ستا زمالدارد  رختیادر ا سمیر زمجو بکتا صلیا هنویسنداز  متن ترجمه ايبر مترجم که تیرصو: در10هتبصر
 .نماید ضمیمهآن را  کپی


