هزینه انتشار
 هر دست نوشته در ابتدا از نظر همراستایی با اهداف و تنظیم در چهارچوب مجله مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد .در صورت عدم انطباقبالفاصله به نویسنده مسئول برگشت داده می شود.
 این مجله مطابق دستورالعمل ذیل نسبت به اخذ هزینه فرآیند بررسی و پذیرش اقدام می نماید. برآورد هزینه توسط کارشناسان دفتر مجله محاسبه و از طریق پست الکترونیک برای نویسنده مسئول ارسال می گردد. شروع فرآیند بررسی صرفا منوط به پرداخت هزینه اولیه به میزان  %50کل هزینه برآورد شده و ثبت فیش پرداختی در سایت مجلهخواهد بود.
نکته مهم :با توجه به این که وجوه واریز شده غیرقابل برگشت می باشد ،الزم است صرفا پس از دریافت ایمیل هزینه بررسی از طرف دفتر
مجله ،نویسنده مسئول نسبت به واریز وجه اقدام کند.
جدول نحوه محاسبه هزینههای دریافتی
نوع مقاله

تعداد کلمات مجاز

هزینه دریافتی

هزینه دریافتی به

شامل کلیه بخشهای مقاله ،رفرنسها ،شکلها و

(هزار تومان) *

ازای هر  500کلمه

نمودارها )هر شکل یا نمودار برابر  300کلمه

اضافی

محاسبه میشود)

(هزار تومان)

نامه به سردبیر

400

-

-

گزارش مورد

1000

100

100

کوتاه

1000

100

100

پژوهشی اصیل

2500

200

100

پژوهشی اصیل (مطالعات کیفی)

3000

200

100

مروری

7000

200

100

 مقاالتی که نویسنده اول و نویسنده مسؤول هر دو وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( )IUMSباشند ،مشمول  50درصد تخفیفدر ستون سوم جدول فوق خواهند شد .وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بایستی در فایل مشخصات نویسندگان درج شده باشد.
 برای محاسبه هزینه مقاله ،تعداد کل کلمات مقاله ( شامل عنوان بندی ،چکیده فارسی و انگلیسی ،متن اصلی ،منابع و جداول) با هم جمعمی گردد .ضمنا به ازای هر نمودار یا تصویر  ،تعداد  300کلمه به تعداد کلمات مقاله اضافه می گردد.
 نویسنده مسؤول باید بعد از دریافت ایمیل پرداخت هزینه از طرف دفتر مجله مبنی بر پرداخت  %50درصد کل هزینه ،مبلغ مورد نظر رابه شماره حساب  4975761007بانک ملت بنام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واریز نماید .برای پرداخت از سایر بانک ها از شماره شبا "
 " 580120000000004975761007و شماره شناسه"  "841130000000002استفاده گردد .نام نویسنده مسئول  ،شماره مقاله و
نوع هزینه بایستی روی فیش واریزی نوشته شود و سپس اسکن فیش با کیفیت باال و خوانا طریق سایت ،به دفتر مجله ارسال شود.
 در صورت تقاضای "بررسی سریع" ) (Fast trackزمان بررسی دستنوشته تا تصمیم گیری نهایی (پذیرش یا رد مقاله)  21روز کاری(بجز روزهای تعطیل) خواهد بود .در این حالت هزینه بررسی به میزان  50درصد افزایش می یابد و نویسنده مسئول 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 نمی
کند .ضمنا این هزینه غیر قابل بازگشت خواهد بود.
در صورت پذیرش نهایی 50درصد هزینه باقیمانده به عنوان هزینه انتشار دریافت خواهد شد. -د رج شماره مقاله ،نام نویسنده مسئول و نوع هزینه روی فیش الزامی است.

