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 فرايند درخواست ترجمه
 

 همان روند باال ادامه دارد و موارد زير حتما توسط مترجم پيگيري شود
در ابتدا با كميته تاليف و ترجمه وزارتخانه بهداشت و درمان در مورد عدم -1

 كتاب در خواست شده هماهنگي الزم به عمل آيد تكراري بودن
 در صورت عدم تكراري بودن:-2
همان روند باال ادامه دارد و دو فصل ترجمه شده از كتاب همراه با كپي و يا  

 .اصلي)التين( به كميته ارسال مي شودفايل الكترونيكي  دوفصل و جلد كتاب 
بر روي جلد كتاب كلمه مترحمين يا مترجم هماره با آرم كتاب قيد مي -  

 شود.
درصد از منابع از نويسنده باشد كلمه  5در مورد تاليف در صورتي كه يك تا  -  

 . مولف بر روي جلد كتاب درج شود
 

 توجه:
 
 رتبه بندی رمان برای نویسنده و امتياز وزارت بهداشت  و د52 جهت دریافت -1

منبع از منابع معرفی شده از نویسندگان  11حداقل  کهضروری است ، دانشگاه 

 نمایه بين المللی باشد.دارای  محترم 
درخواست   با توجه به عنوان کتاب تاليف شده، نویسندگان محترم می توانند  -5

یه، هپاتيت، عوامل اجتماعی ) تغذخود را از طرف یکی از مراکز تحقيقاتی  تاليف 
به شورای انتشارات اعالم نمایند و زمان چاپ دانشگاه موثر بر سالمت و....( 

 کتاب عالوه بر آرم دانشگاه ،آرم مرکز مربوطه را هم روی کتاب بگذارند.

             
 كميته تاليف و ترجمه:اعضاي 

 
تخصص از هر  نفر كه بر اساس تجربه و 14اعضاي كميته تاليف و ترجمه -

 سال انتخاب شده اندیکبراي مدت  رشته اي
 تشكيل جلسه  مشروط بر وجود  نصف اعضاي كميته بعالوه يك  مي باشد. - 
 عنوان در خواست شده مي باشد. 2برگزاري جلسات منوط بر ارائه حداقل -
 

 نحوه  پرداخت هزينه بر اساس امتياز دريافت شده از وزارتخانه 
 

امتياز است كه بر اساس آن پاداش چاپ كتاب  25ريافت شده  امتياز دحداكثر 
براي بقيه امتيازات دريافتي تناسب بسته  محاسبه خواهد شد. 12111111
 خواهد شد

 صفحه کمتر نباشد. 111حجم کتاب تاليفی از 
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