 هزینه انتشار:دستنوشته در ابتدا از نظر همراستایی با اهداف و تنظیم در چهارچوب مجله مورد ارزیابی اولیه قرار میگیرد .در صورت عدم انطباق بالفاصله به نویسنده مسؤول
برگشت داده میشود.
 این مجله مطابق دستورالعمل ذیل نسبت به اخذ هزینه فرآیند بررسی و پذیرش اقدام مینماید. برآورد هزینه توسط کارشناسان دفتر مجله محاسبه و از طریق پست الکترونیک برای نویسنده مسئول ارسال میگردد. شروع فرآیند بررسی صرفاً منوط به پرداخت هزینه اولیه به میزان  50درصد کل هزینه برآورد شده و ثبت فیش پرداختی در سایت مجله خواهد بود.نکته مهم :با توجه به این که وجوه واریز شده غیرقابل برگشت میباشد ،الزم است صرفا پس از دریافت ایمیل هزینه بررسی از طرف دفتر مجله ،نویسنده مسؤول
نسبت به واریز وجه اقدام کند.
جدول نحوه محاسبه هزینههای دریافتی

نوع مقاله

تعداد کلمات مجاز

هزینه دریافتی

شامل کلیه بخشهای مقاله ،رفرنسها ،شکلها و

(هزار تومان)

نمودارها )هر شکل برابر  300کلمه محاسبه میشود)

*

هزینه دریافتی به ازای
هر  500کلمه اضافی
(هزار تومان)

نامه به سردبیر

400

-

-

گزارش مورد

1000

250

100

کوتاه

1000

250

100

پژوهشی اصیل

2500

500

100

پژوهشی اصیل (مطالعات کیفی)

3000

500

100

مروری

7000

500

100

برای محاسبه هزینه مقاله ،تعداد کل کلمات مقاله (شامل عنوانبندی ،چکیده فارسی و انگلیسی ،متن اصلی ،منابع و جداول) با هم جمع میگردد .ضمناً به ازای هر
نمودار یا تصویر ،تعداد  300کلمه به تعداد کلمات مقاله اضافه میگردد.
 نویسنده مسؤول باید بعد از دریافت ایمیل پرداخت هزینه از طرف دفتر مجله مبنی بر پرداخت  50درصد کل هزینه ،مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 4975761007بانک ملت به نام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واریز نماید .برای پرداخت از سایر بانک ها از شماره شبا " "580120000000004975761007و شماره شناسه
" "841130000000002استفاده گردد .نام نویسنده مسؤول ،شماره مقاله و نوع هزینه بایستی روی فیش واریزی نوشته شود و سپس اسکن فیش با کیفیت باال و
خوانا از طریق سایت ،به دفتر مجله ارسال شود.
نکته :درج شماره تماس ضروری (تلفن همراه ،تلفن ثابت و ایمیل) نویسنده مسؤول در فایل مشخصات نویسندگان الزامی است.
 در صورت تقاضای "بررسی سریع" ( )Fast trackزمان بررسی دستنوشته تا تصمیمگیری نهایی (پذیرش یا رد مقاله)  30روز کاری (بجز روزهای پنج شنبه وتعطیالت رسمی) خواهد بود .در این حالت هزینه بررسی به میزان  50درصد افزایش مییابد و نویسنده مسؤول موظف به پرداخت کل هزینه اضافی "بررسی سریع"
در ابتدای فرآیند بررسی خواهد بود.
نکته مهم :الزم به ذکر است پرداخت وجه اولیه فقط برای شروع و انجام فرآیند بررسی میباشد و تعهدی برای پذیرش مقاله ایجاد نمیکند .ضمنا این هزینه غیر
قابل بازگشت خواهد بود.
 در صورت پذیرش نهایی  50درصد هزینه باقیمانده به عنوان هزینه انتشار دریافت خواهد شد. درج شماره مقاله ،نام نویسنده مسؤول و نوع هزینه (هزینه بررسی یا هزینه پذیرش) روی فیش الزامی است.حق نسخهبرداری ( :)Copyrightتمامی محتویات مجله دانشکده پزشکی اصفهان تحت قانون حق نسخهبرداری بینالمللی قرار دارد .این مجله برای استفاده غیر
تجاری در اختیار افراد قرار میگیرد .اصالح ،انتشار ،انتقال و نمایش هر گونه محتویات مجله بدون ذکر نام این مجله ممنوع است.
 فرآیند مرور دقیق ( :)Peer Reviewتمام دستنوشتهها توسط داوران منتخب شورای نویسندگان مجله مورد بررسی دقیق قرار میگیرد .نویسنده مسؤول درکوتاهترین زمان در جریان تصمیم سردبیر در مورد رد ،قبول یا اصالحات مورد نظر داوران و هیأت تحریریه قرار خواهد گرفت .در صورت پذیرش مقاله برای
چاپ ،نامه پذیرش به همراه ایمیل برای نویسنده مسؤول ارسال میشود و مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.
 هیأت تحریریه در رد ،اصالح ،ویرایش و خالصه کردن مقاله آزاد است. -مسؤولیت صحت یا سقم مطالب ارایه شده در مقاله بر عهدهی نویسنده یا نویسندگان است.
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