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فرایند بررسی و چاپ کتاب در دانشگاه

مترجم /مؤلف
مدیر منابع علمی و اطالع رسانی---------معاونت پژوهش و فناوري

کارشناس---------مدیریت منابع علمی و اطالع رسانی داوران
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Sشروع

ارائه درخواست بررسی براي چاپ کتاب 
توسط انتشارات دانشگاه به مدیر منابع 

علمی و اطالع رسانی

A

A

بررسی موضوع جهت تطابق با سیاست 
هاي انتشاراتی دانشگاه

آیا مورد تایید است؟

F

خیر

انتخاب داوران

بله

B

ارسال فایل کتاب براي داوران

C

C

B

ارسال یک نسخه چاپی به همراه 
فایل کتاب براي مدیرامور پژوهشی 

و کارآفرینی

C

بررسی تخصصی، ادبی و نگارشی کتاب

امتیازدهی به کتاب و تکمیل فرم هاي 
مربوطه و ارسال به کارشناس منابع 

علمی و اطالع رسانی

D

D

بررسی امتیازات داوران

آیا بر اساس نظرات داوران
می توان تصمیم گرفت؟ 

آیا نیاز به داوري
سوم دارد؟ 

خیر E

بله

F

خیر

تعیین داور سوم

بله

ارسال به داور سوم

C

G

واریز هزینه هاي خدمات انتشاراتی
به حساب دانشگاه 

H

I

بررسی نسخه آزمایشی

ا مورد تایید است؟ آی

J

خیر

بله

B

E

مترجم /انعقاد قرارداد با مؤلف

G

I

بررسی نسخه آزمایشی

ا مورد تایید است؟ آی

J

خیر

بله

K

H

تهیه فایل نسخه آزمایشی

I

ارسال درخواست داوري کتاب براي 
کارشناس منابع علمی و اطالع رسانی

ارسال فایل کامل نسخه آزمایشی براي 
مدیر منابع علمی و اطالع رسانی و 

مترجم /مؤلف

J

پیگیري انجام اصالحات مورد نیاز و 
ایجاد فایل نهایی

I

پرینت و آماده سازي نسخه آزمایشی

ارسال جهت تایید مدیر منابع علمی و 
مترجم /اطالع رسانی و مؤلف

واریز هزینه چاپ متناسب با تیراژ 
مشخص شده در قرارداد

دریافت فیپا و شابک و مجوز چاپ از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

K

K

چاپ کتاب

اخذ اعالم وصول از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و کتابخانه ملی

مترجم /تحویل دهی کتاب به مؤلف

ارسال تعداد نسخه هاي مشخص شده 
کتاب براي وزارت ارشاد و کتابخانه ملی

Fپایان

ا نظر کارشناس مورد  آی
تایید است؟

�له D
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اربر / مقاله هاي پذیرفته شده "تکمیل فرم : ک

 "چاپ شده در مجالت
 فعالیت هاي کاربر سیستم

"بررسی تغییرات "فشردن دکمه : کاربر
"قابل تغییر "انتخاب : کاربر
"دکمه ایجاد "فشردن : کاربر
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 اقدامات تأکیدي

دریافت صورتجلسه شوراي دانشکده

 
 غیر سیستمیفرایندهاي  

دریافت درخواست (پیشخوان : سیستم
)بررسی

 
  فرایندهاي سیستمی

 


