فرايند طرح كتاب در شوراي انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي
 .1ارزيابي اثر پيشنهادي (تأليف  /ترجمه  /تصحيح) براي چاپ در انتشارات دانشگاه براساس داوري انجام ميگيرد.
 .2اثر پيشنهادي به همراه فرمهاي مربوط پس از تصويب در شوراي پژوهشـي /آموزشي دانشـكده  /پژوهشـكده ،بـراي ارزيـابي
نهـايي بـه شوراي انتشارات دانشگاه ارسال ميشود.
 .3مراحل ارزيابي به شرح زير است:
 .1 .3صاحب اثر (نويسنده  /مترجم  /مصحح) متن اثر خود را به گروه مربوط در واحد تسليم ميكنـد.
 .2 .3صاحب اثر مؤظف است سه نسخه از متن اثر پيشنهادي را به صورت تايپشده و همراه با لوح فشردة آن ،به همراه فرمهاي
تكميل شده به گروه تسليم كند و اگر متن ترجمه باشد سه نسخه از متن اصلي را نيز ضميمه نمايد.
 .3 .3مدير گروه پس از طرح متن پيشنهادي در گروه حداكثر ظرف 51روز كتاب را به همراه نظر گـروه بـه شـوراي پژوهشـي/
آموزشي دانشكده  /پژوهشكده ارسال ميكند.
 .4 .3دبير شوراي پژوهشي /آموزشي دانشكده  /پژوهشكده پس از مشورت با مدير گروه مربوط كتاب را براي سه داور در داخل يـا
خـارج دانشگاه ارسال ميكند (حداقل يكي از داوران بايد از خارج دانشگاه باشد).
 .5 .3نظر داوران كتاب (بدون ذكر نام داور) براي اعمال اصالحات پيشنهادي به اطالع صاحب اثر خواهد رسيد.
 .6 .3پس از برطرف شدن اشكالها و ايرادها توسط صاحب اثر ،كسب تأييد داور مبنـي بـر اعمـال اصـالحات ،توسـط شـوراي
پژوهشي واحد ضروري است.
 .4پس از اخذ نتيجة داوري موضوع مجدداً در شوراي پژوهشي /آموزشي دانشكده  /پژوهشكده طرح ميشود و در صورت موافقت
شـورا ،مـتن پيشنهادي به همراه فرمهاي پيوست (نظر داوران) براي بررسي و موافقت نهايي به شوراي انتشارات دانشگاه ارسال
مـيگـردد .همـة اقدامات گروه و مراحل داوري در واحد بايد حداكثر ظرف يك ماه انجام گيرد.
 .5آثاري كه براي چاپ يا تجديد چاپ به شوراي انتشارات دانشگاه تسليم ميشود ،حداكثر ظرف  3ماه از تاريخ تسـليم دربـارة آن
اظهارنظر و تصميمگيري خواهد شد.
 .6نظر نهايي شوراي انتشارات دانشگاه كتباً به اطالع صاحب اثر خواهد رسيد.
 .7ويرايش زباني ،فني و محتوايي آثار نويسندگان مطابق شيوهنامة دانشگاه خواهد بود كه ضوابط آن به وسـيلة شـوراي انتشـارات
دانشگاه تدوين و تصويب ميشود.
 .8تصميمگيري دربارة شمارگان (تيراژ) ،حقالزحمة صاحب اثر و تعداد نوبتهاي چـاپ بـر عهـدة شـوراي انتشارات است.
 .9تصميمگيري دربارة نوع ويرايش ،حروفچيني ،قطع كتاب ،نوع چاپ بر عهدة انتشارات دانشگاه خواهد بود.
ارسال مدارك و مستندات الزم به شوراي انتشارات ،پس از تصويب اثر در شوراي پژوهشي  /آموزشي واحد
 .1متن اثر تأليف /ترجمه  /تصحيح به همراه فايل الكترونيكي آن؛
 .2متن اصلي (در مورد اثر ترجمـه)؛
 .3فـرمهـاي مربوط (پيشنهاد چاپ كتاب در انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي شمارههاي 5و 2و)3؛
 .4پرسشنامههاي تكميل شدة  3داور؛
 .5گواهي تأييد داوران مبني بر اعمالشدن اصالحات پيشنهادي آنان و تأييد متن اثر؛
 .6صورتجلسة امضاء شدة شوراي واحد كه موافقت با چاپ كتاب در آن ذكر شده باشد؛
 .7نامة رئيس يا معاون پژوهشي دانشكده  /پژوهشكده مبني بر تصويب كتاب در شوراي پژوهشي دانشكده  /پژوهشكده و درخواست
طرح اثر در شوراي انتشارات دانشگاه.

