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هدف فرايند ( نيازها
و انتظارات مشتري

انتشار مقاالت جديد و به روز در مجله IJRM

فرايند)
نوع فرآيند
اهداف استراتژيك
مرتبط
فرآيند باالدستي

زيرفرآيندهاي
مرتبط

دامنه كاربرد
متولي و پاسخگوي

پژوهشی
 اطالع رسانی يافته هاي جديد علمی در زمينه طب توليد مثل ارتقاء سطح علمی مخاطبان مجلهانجام فرايند ارسال مقاله به مجله
 دريافت مقاله بررسی اوليه مقاله جهت هماهنگی با فرمت مجله طرح در هيئت تحريريه ارسال به داوري جمع بندي نظرات داوران انعکاس نظرات داوران و هيئت تحريريه به نويسنده مسئول دريافت اصالحات مقاله از گروه نويسندگان ارسال به داور نهايی جهت بررسی اصالحات انجام شده طرح مجدد در هيئت تحريريه جهت تصميم نهايی انعکاس نظر هيئت تحريريه به نويسنده مسئول ارسال مقاالت تاييد شده به واحد چاپ و انتشار چاپ يک نسخه مجلهكليه پژوهشگران ،دانشجويان و اعضاي هيئت علمی داخلی و خارجی در زمينه طب توليد مثل
سردبير مجله

نتايج فرآيند (
صاحب فرايند)
ناظر فرآيند

رياست پژوهشکده و معاونت تحقيقات فناوري دانشگاه

ذينفعان فرآيند

كليه پژوهشگران ،دانشجويان و اعضاي هيئت علمی و عالقمندان داخلی و خارجی در زمينه طب توليد مثل

محرك فرآيند

استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی از كميسيون نشريات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ،كميته ملی اخالق در پژوهش هاي
زيست پزشکی و (Committee on Publication Ethics )COPE
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قوانين و آيين نامه
هاي مرتبط با فرآيند

به گونه اي كه نشان دهنده سطح فرآيند باشد
00122225111

شماره بازنگري 2

تاريخ بازنگري
99/4/22

استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی از كميسيون نشريات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ،كميته ملی اخالق در پژوهش هاي
زيست پزشکی و (Committee on Publication Ethics )COPE

سيستم ها و منابع
اطالعاتي مرتبط

سايت كميسيون نشريات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ،كميته ملی اخالق در پژوهش هاي زيست پزشکی و ()COPE
Committee on Publication Ethics

تعاريف و
اصطالحات

دريافتي ها  /تامين
كنندگان

تامين كننده دريافتي ها :
 -واحد دفتر مجله IJRM

خروجي ها  /مشتريان:
مجله  IJRMبه صورت نسخه چاپی و
الکترونيکی

نحوه ثبت اطالعات به شکل زير مي باشد:
 دريافت مقاله از طريق سايت و تشکيل پرونده و انجاممراحل داوري ،بررسی ،ويراستاري ،صفحه بندي و چاپ
شرح فرآيند و فعاليت هاي اصلی آن

-

دريافت مقاله
بررسی اوليه مقاله جهت هماهنگی با فرمت مجله
طرح در هيئت تحريريه
ارسال به داوري
جمع بندي نظرات داوران
انعکاس نظرات داوران و هيئت تحريريه به نويسنده مسئول
دريافت اصالحات مقاله از گروه نويسندگان
ارسال به داور نهايی جهت بررسی اصالحات انجام شده
طرح مجدد در هيئت تحريريه جهت تصميم نهايی
انعکاس نظر هيئت تحريريه به نويسنده مسئول
ارسال مقاالت تاييد شده به واحد چاپ و انتشار
چاپ يک نسخه مجله

مطابق ورودي ها  /تامين كننده

دريافتي ها :
 -مقاالت
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سردبير مجله واحد نشر دانشگاه معاونت پژوهشی دانشگاهشاخص هاي پايش و
اندازه گيري
ضريب تاثير ()IF

معيارهاي پذيرش

مسئول پايش و اندازه گيري

دوره پايش و اندازه گيري

ميزان رفرنس دهي به مقاالت

(ISI) clarative analysis

دوساله

چاپ شده در مجله  IJRMتوسط
نويسندگان ديگر مقاالت

نمودار فرآيند ( بر اساس )BPMN
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سوابق بازنگري فرآيند
تاريخ بازنگري

مستندات  ،سوابق و گزارش هاي مرتبط

99/4/22

صورتجلسه بهبود فرايندها

سطح بلوغ فرآيندي

خالصه نتايج و بهبودها
اصالح فرايند

واحدهاي درگير در اجراي فرآيند
واحد دفتر مجله IJRM

تهيه كننده

تصويب كننده

تائيد كننده

سمت :مدير اجرايي مجله

سمت  :مديريت پژوهشکده

سمت  :رياست پژوهشکده

امضاء:

امضاء

امضاء

