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شروع فرایند داوری و چاپ 

 کتاب
 تالیف

 ترجمه

طبق  ارائه اثر، همزمان با درخواست نویسنده یا مترجم

  به گروه آموزشی (2) یا (1فرم های )

(2)یا  (1فرم شماره )طبق  طرح و داوری اولیه در گروه  

پانچ شده اثرتهیه یک نسخه پرینت و   
  ( 4ارسال اطالعات کتابشناختی طبق فرم ) 

برای نبود  استعالم از مرکز نشر دانشگاهی

 ترجمه موازی

نبود ترجمهدر صورت   

ارائه گواهی شروع ترجمه 

اثر با مهلت یکسال %30  

در صورت عدم پاسخ تا یک ماه 

 گواهی ترجمه ارائه 

 رد و اعالم نتیجه به مترجم

 تصویب اولیه در شورای گروه 

 وران پیشنهادیو معرفی دا(%50با کسب امتیاز باالی )

شورای دانشکدهطرح و تصویب در   

 ثبت در سامانه ژیرو و اخذ تاییدیه از کارشناس انتشارات

 ارسال به معاونت پژوهشی

 تالیف :

پانچ شده ارسال دو نسخه پرینت  

فرایند شروع نتشارات دانشگاه جهت ارسال به ا

 داوری

 ترجمه :

ترجمه اصلی به همراه  %30ارسال دونسخه 

پانچ شده همه متن اصلی مربوطهدو نسخه   

 طرح مجدد در شورای انتشارات

  (3فرم شماره ) توسط داور نهایی اعمال اصالحات و ارجاع به

 تایید توسط هر دو داور

خواست اصالحاتدر خواست اصالحاتبدون در   

 بارد توسط هر دو داور 

(%50 کمتر از) امتیاز  

اصالح توسط یک   درخواست

 و رد توسط داور دوم داور

 و ابالغ به صاحب اثر اثر تایید

اخذ فیپا در بازه زمانی یک ماهه از 

 کتابخانه ملی

 اثر و شدهنهایی پرینت پانچ نسخه ارائه یک 

 نشر به اداره ارشاد جهت اخذ مجوز pdfفایل 
 (5)فرم شماره  طبقتنظیم قرارداد با صاحب اثر
 (6فرم شماره )طبق و ناشر با معاونت پژوهشی 

 ارائه شابک و انجام صفحه آرایی و طرح روی 

 شیوه نامهجلد طبق 

 شروع فرایند چاپ

 رد توسط داور نهایی

چاپ یک نسخه از اثر جهت بازبینی و رفع  نهایی اثرچاپ 

 آخرین اشکاالت 

 نسخه برای اعالم وصول کتابخانه اسناد ملی 2 نسخه بایگانی انتشارات 3

 نسخه از اثر به انتشارات 8ارائه  نسخه به صاحب اثر 21ارائه  نسخه به واحد فروش 21ارائه 

 نسخه اداره ارشاد 3

 خروج از فرایند چاپ

 ارسال فایل نهایی به انتشارات

 ابالغ به صاحب اثر


