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 معاونت پژوهش و فناوري
 در انتشارات دانشگاه فرآیند کار و  مراحل چاپ کتاب     مدیریت امور پژوهشی

 

  تألیف یا ترجمه کتاب توسط یکی از اعضاي هیأت علمی .1

 قبل از شروع به ترجمه کتاب، مجوز ناشر یا مولف اصلی کتاب خارجی الزم است.  •

 یگردافراد  از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه براي اطمینان از عدم ترجمه کتاب توسط کشورياستعالم  •

ن گاه کردستات دانشبراي مولفین و مترجمین خارج از دانشگاه که تمایل دارند اثر خود را از طریق انتشارا •
شی یا توانند از طریق یکی از مراکز پژوهشود و میچاپ نمایند، مراحل گروه و دانشکده حذف می

 نمایند. )  اقدام4و یا مستقیم از طریق ارائه به معاونت پژوهشی (مرحله  ي دانشگاههاپژوهشکده

 به گروه مربوطهیک نسخه از کتاب تالیفی و یا ترجمه اي (همراه با نسخه اصلی) ارائه  .2

 الزامی است. ) نشر1شماره ( قبل از ارائه به مدیر گروه، تکمیل فرم •

 شوراي گروه  بررسی و اعالم نظر  .3

 شود .یو اصالح عودت داده م جهت بازنگري یا مترجم ه نویسنده، کتاب بدر صورت نیاز به اصالح •

ه هاي تکمیل شده شمارو فرم(صورتجلسه شوراي گروه ارسال به شوراي دانشکده  ،درصورت تأیید گروه •
 الزامی است).) نشر 2) و (1(

  دانشکدهآموزشی/ پژوهشی بررسی و اعالم نظر شوراي  -3

 د .عودت داده می شو و اصالح جهت بازنگري یا مترجم به نویسنده در صورت نیاز به اصالح، کتاب •

گاه هت طرح در شوراي نشر دانشجدر صورت تأیید شوراي دانشکده، تحویل به نماینده نشر دانشکده  •
 الزامی است). نشر )4تا  1هاي تکمیل شده شماره (و فرم (صورتجلسه شوراي دانشکده

  نشر دانشگاه بررسی و اعالم نظر در شوراي -4

 عودت داده می شود. یا مترجم نویسندهبه  ، کتاباصالحبه نیاز در صورت  •

 شگاه،دان معاونت پژوهشیدر انتشارات مسئول  توسط کارشناس، کتاب در صورت تأیید در شوراي نشر •
رسال اشگاه داخل و خارج از دان و یا متخصصان مربوطه در جهت داوري به دو نفر از اعضاي هیأت علمی

 شود.میالزم انجام ي پیگیري رشود و تا دریافت نظرات داومی

  دریافت نظرات داوري -5

ارائه به  مترجم وا و ی نویسنده توسط انموارد پیشنهادي داوربعد از اصالح داوران براي چاپ و تأیید پس از  •
عقد  ،(ان)راز سوي داونهایی داوري ارسال و درصورت تأیید تطبیق براي  مجدداًکتاب  ،معاونت پژوهشی

م انجاشگاه الی دانمترجم کتاب جهت چاپ کتاب با استفاده از تسهیالت میا  قرارداد بین دانشگاه و نویسنده
 شود.یمنیز در شوراي نشر تعیین  Kضریب  شود.نهایی می انتشارات دانشگاهچاپ در و مجوز شود می
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ود و شاده نمی ان، به کتاب مورد نظر مجوز چاپ در انتشارات دانشگاه دداوراز سوي در صورت عدم تأیید  •
 اي کتاب به مولف یا مترجم عودت داده می شود. طی نامه


