
 

 1400تا مهرماه  1396گزارش عملکرد مرکز نشر دانشگاه از سال 

 

پیش بینی  برنامهمرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در راستای نشر فرهنگ کتاب و ترویج علم و دانش، با توجه به 

کتاب های درخواستی اعضاء محترم هیأت علمی عنوان  162اقدام به چاپ  1400، تا نیمه اول 96سال از شده 

به همین منظور، عملکرد مرکز نشر  است.اساتید سایر دانشگاه ها که درخواست چاپ کتاب داشته اند، نموده  و

که در سالهای اخیر، این  است، بیانگر آن ، به صورت آماری مقایسه شده1400تا نیمه اول تا  1396از سال 

   است.مرکز عملکرد خوبی داشته 

 



 
 1398تا آذر  1392از سال  مقایسه عملکرد مرکز نشر دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 



 واریز مبلغ حاصل از فروش کتاب به درآمدهای اختصاصی دانشگاه ◘

 

 پیگیری راه اندازی انبار مرکز نشر و اتصال آن به انبار مرکزی ◘

 (Www.Books.basu.ac.ir) پیگیری ایجاد و راه اندازی سایت مرکز نشر ◘

 ایجاد بانک داوران ◘

 1396سال رکز نشر دانشگاه تا مجموعه عملکرد مکتاب چاپ  ◘

 خرید تجهیزات برای مرکز نشر ◘

 مرکز فروش اینترنتی کتاب 7بارگزاری اطالعات کتاب های دانشگاه در  ◘

 هماهنگی با مراکز فروش کتاب در همه ی مراکز استان ها ◘

 

  عنوان 162اخذ شابک، فیپا و مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، به تعداد 

 

 

 

 



 ی انبار مرکز نشر دانشگاه هساماند 

 

 

  مقرر  ،می باشد مرکزبا توجه به اینکه کاهش هزینه چاپ و تولید کتاب جزء برنامه های اصلی این

جلد با هزینه صاحب اثر چاپ گردد و  200گردید از این به بعد کلیه کتاب ها در چاپ اول به تیراژ 

ژ آن اقدام گردد که این امر موجب کاهش در صورت فروش در مدت کوتاه نسبت به چاپ مابقی تیرا

 هزینه چاپ و تولید در امر کتاب می باشد.

 

 

 

 

 

 



  داوران کتاب بانکتشکیل 

این مرکز در راستای تشکیل بانک داوران تخصصی اقدام به جمع آوری مشخصات داوران مربوطه در دانشگاه 

از این به بعد انجام داوری کتاب از طریق  بوعلی و سایر دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم نموده است که

 سایت مرکز نشر امکان پذیر خواهد بود.

 

 ی چاپ شده توسط مرکز کتاب ها بهتر عقد قرارداد با مراکز پخش کتاب، در راستای پخش و فروش

مرکز پخش کتاب در  5مقرر شد با  ،و با توجه به مصوبه شورای مرکز نشر دانشگاه نشر دانشگاه

مراکز پخش و فروش آدرس  ،و در این راستا و فروش کتاب قرارداد منعقد گردد خصوص پخش

دانشگاهیان اعالم کتاب ها در سایر استان ها با ذکر آدرس و مشخصات آن در سایت دانشگاه به اطالع 

 گردید.

 



 با مراکز فروش اینترنتی کتاب عقد قرارداد 

مرکز فروش کتاب در راستای پخش و  7ی فروش بهتر و پخش کتاب های این مرکز مقرر شد با در راستا

 فروش کتاب های دانشگاه هماهنگی الزم بعمل آید.

 

 

 

 

 

 

 

 



 برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشکده ها 

خصوصی این مرکز توسط بخش  ،رشته های مختلفدر در راستای فروش کتاب ها و معرفی آنها به دانشجویان 

 دانشکده ها نموده است. کلیه یاقدام به برگزاری فروش کتاب در 

 

 

 رگزاری نمایشگاه بین المللی کتابب 

در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت و دارای غرفه  ،مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا طبق سنوات گذشته

 نموده است. این مرکزی اختصاصی بوده و در این نمایشگاه اقدام به پخش و فروش کتاب ها

 

 



 ایجاد سایت مرکز نشر دانشگاه 

این مرکز در راستای مصوبه شورای مرکز نشر و با توجه به تأکیدات معاونت محترم پژوهشی اقدام ایجاد سایت 

 مرکز نشر با آدرس مذکور نموده است.

 

 

 

 فروش اینترنتی و انجام داوری صدور فاکتور و معرفی کتاب ها و  ،از این به بعد کلیه فروش، انبارداری

 از طریق این سایت انجام خواهد شد.

 

 

 



 ساماندهی و راه اندازی انبار زینک مرکز نشر 

 

  سال اخیر برای اولین  3شرکت در جشنواره بین المللی فارابی جهت معرفی کتاب های برگزیده که در

 بار چاپ شده

 

 

 



 رت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می گردد. در شرکت در جشنواره انتخاب کتاب سال که توسط وزا

 برای اولین بار چاپ شده اند انتخاب می شود. 98لغایت  96این جشنواره کتاب هایی که در سال های 

 

  خالصه مقاالت همایش ملی اخالق کاربردیکتابچه ی چاپ 

  خالصه مقاالت همایش دانشجوییکتابچه ی چاپ 

 اری و آموزشی و پژوهشی مورد نیاز کل دانشگاه بوعلی سیناچاپ کلیه سربرگ ها و فرم های اد 

 

 

 

 

 

 



بروز رسانی سایت مرکز نشر برای فروش اینترنتی کتاب و انجام امور مربوط به چاپ کتاب از طریق این  -1

 سایت

 انجام امورات مراحل داوری کتاب به صورت مجازی و تسریع در انجام داوری کتاب ها -2

 اخذ مجوز، اخذ شابک و اخذ فیپا به صورت الکترونیکی انجام همه مراحل -3

 روز 45ماه به کمتر از  4کوتاه شدن مراحل انجام چاپ کتاب از  -4

 فروش کتاب به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز نشر -5

  98تا  97شرکت در جشنواره خوارزمی و ثبت کتاب های چاپ شده در سال های  -6

 98تا  96های  سالاب سال کتاب های چاپ شده در شرکت در انتخاب کت -7


