به نام خدا
فرایند طرح کتاب در شورای انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
با توجه به مصوبۀ هفتمین جلسۀ هیئت رئیسۀ محترم دانشگاا مگور  3131/2/13و نامگۀ مگمار /366/1313د مگور
 3131/33/33معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشاا مبنی بر لزوم ارائۀ طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) کتاب (تألیف/
ترجمه) و تأیید آن در دانشکد  /پژوهشکد  ،چاونای فرایند طرح کتاب در مورای انتشارات دانشاا به مرح زیر است:
 .1فرایند طرح درخواست چاپ آثار علمی اعضای هیئت علمی در مورای انتشارات مامل شش

مرحلگه اسگت .3 :ارائگۀ

طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) متن تألیفی یا ترجمه توسط صاحب اثگر بگه وگرو آموزمگی مربگوو در واحگد  .2طگرح،
ارزیابی و تأیید طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) در مورای واحد و ارسال آن به مورای انتشارات  .1تصگویب طگرح اولیگۀ
توجیهی (پروپوزال) در مورای انتشارات  .4تولید اثر و طگی مگدن فراینگدهای ارزیگابی (داوری) مگتن اثگر در واحگد .5
تصویب اثر در مورای پژوهشی واحد  .3ارسگال مگتن اثگر و مسگتندات آن بگه مگورای انتشگارات دانشگاا بگرای طگرح
درخواست و تصمیمویری نهایی.
 .1.1صاحب اثر میبایست فرم تکمیل مد طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) را به همگرا نمونگۀ اثگر و همننگین رزومگۀ
علمی ( )CVخود برای آغاز فرایند تولید کتاب به مدیر ورو تحویل دهد.
تبصر  :مدیر ورو میبایست پس از طرح پروپوزال در ورو حداکثر ظرف دو هفته ،نمونگۀ اثگر و مسگتندات آن را بگه
همرا نظر ورو به مورای واحد برای طرح در مورا و انجام فرایند داوری پروپوزال ارسال کند.
 .2.1فرایند داوری پروپوزال در دانشکد  /پژوهشکد انجام میپذیرد .لذا پگس از طگرح موعگور در مگورای واحگد ،همگۀ
مستندات مامل فرم اولیۀ پروپوزال ،نمونۀ اثر و همننین رزومۀ علمی صگاحب اثگر توسگط معگاون پژوهشگی دانشگکد /
پژوهشکد برای داوری به داوران منتخب مورا ارسال میمود و پس از تکمیل فرایند داوری ،موعگور مجگدداد در جلسگۀ
مورای واحد مطرح و در صورت تأیید ،به همرا تمامی مستندات (مامل فرم تکمیلمد پروپوزال ،فرمهگای داوری و )...
به مرکز نشر آثار علمی دانشاا جهت طرح در مورای انتشارات ارسال میوردد.
تبصر  :داوری پروپوزال برعهد یک داور داخلی و یک داور خارجی خواهد بود .مگایان ککگر اسگت کگه داور خگارجی
ترجیحاد از دانشاا های همتراز دانشاا مهید بهشتی و متخصص و مجرب در حوز موعور اثر بروزید میمود.
 .3.1در صورت تصویب طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) در مورای انتشارات ،بالمانع بودن تولیگد اثگر طگی مکاتبگه بگه
اطالر واحد و صاحب اثر خواهد رسید.
تبصر  :مورای انتشارات در صورت تشخیص ،با توجه به ماهیت و نور اثر ،ناظری را بگرای نظگارت بگر فراینگد تولیگد کتگاب
تعیین میکند.
 .4.1داوران نهایی کتاب پس از تولید اثر ،همان داوران اولیۀ پروپوزال خواهند بود و در صگورت نیگاز و بگه تشگخیص
مورای انتشارات از نظرهای داوران دیار نیز استفاد میمود.
 .5.1نظر داوران کتاب برای اعمال اصالحات پیشنهادی به اطالر صاحب اثر خواهد رسید.
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تبصر  :پس از برطرفمدن امکالها و ایرادها توسط صاحب اثر ،عروری است مورای واحد تأیید داوران را مبنگی بگر
اعمالمدن اصالحات کسب نماید.
 .6.1پس از اخذ نتیجۀ نهایی داوری موعور مجدداد در مورای پژوهشگی دانشگکد  /پژوهشگکد طگرح مگیمگود و در
صورت تأیید اثر در مورای واحد ،یک نسخه از متن اثر پیشنهادی ،متن اصلی (در مورد آثار ترجمه) و فایگلهگای آن
(نسخۀ الکترونیک متان اثر و متن اصلی) به همرا تصویر صورتجلسۀ تأیید و امضامد مورای واحد به همرا دیاگر
مستندات ،مامل همۀ داوریها ،تأییدیۀ اعمگالمگدن نظگرات اصگالحی داوران اثگر و فگرمهگای مربگوو ،مگامل فگرم
تکمیلمد ( 3فرم درخواست طرح کتاب در مورای انتشارات که توسط صاحب اثر تکمیل و به ورو آموزمی مربوو
در واحد تسلیم مد است) و فرم ( 2فرم بررسی و تأیید پیشنهاد چاپ کتاب در ورو علمی) و فرم ( 1فرم پیشگنهاد
چاپ کتاب در انتشارات دانشاا مهید بهشتی) ،توسط واحد برای طرح و تصمیمویری نهایی به مورا ارسال میمود.
 .7.1کلیۀ فرایند ارزیابی اثر و تصمیمویری در مورای واحد باید حداکثر ظرف مدت دو ما انجام پذیرد.
تبصر  :فرایند ارزیابی آثار پیشنهادی (تألیف یا ترجمه) برای چاپ در انتشارات دانشگاا براسگات تأییگد پروپگوزال و
طیمدن فرایند داوری مصوب مورا طبق ماد های  23و  22و  12و  11و  14آییننامگۀ مصگوب انتشگارات دانشگاا
انجام میویرد.
 .2نظر نهایی مورای انتشارات دانشاا کتباد به اطالر صاحب اثر خواهد رسید.
 .3ویرایش زبانی ،فنی و محتوایی آثار نویسندوان مطابق میو نامۀ دانشاا و رسگمالخگط فرهناسگتان خواهگد بگود کگه
عوابط آن به وسیلۀ مورای انتشارات دانشاا تدوین و تصویب میمود.
 .4تصمیمویری دربار مماروان (تیراژ)  ،حقالزحمۀ صاحب اثر و تعداد نسخه ها (مماروان) در هر نوبت چاپی بر عهگد
مورای انتشارات است.
 .5تصمیمویری دربار نور ویرایش ،حروفچینی ،قطع کتاب ،نور چاپ ،بگا همگاهنای صگاحب اثگر و مگورای انتشگارات
خواهد بود.
 .6ارسال مدارک و مستندات الزم به شورای انتشارات
پس از طیمدن کلیۀ مراحل داوری ،متن اثر تالیف /ترجمه به همرا فایل الکترونیکی آن ،کپی متن اصلی (در مورد اثگر
ترجمه) ،فرم هگای مربگوو (پیشگنهاد چگاپ کتگاب در انتشگارات دانشگاا مگهید بهشگتی مگمار هگای 3و 2و ،)1همگۀ
پرسشنامههای تکمیلمد داوریها ،و نامۀ رئیس یا معاون پژوهشی دانشکد  /پژوهشگکد مبنگی بگر تصگویب کتگاب در
مورای پژوهشی دانشکد /پژوهشکد به مورای انتشارات دانشاا ارسال مود.
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