*هسینه انتشار
از تاریخ  1931/11/1وجه انتشار( )Processing feeبرای مقاالت در مجله تحقیقات نظام سالمت به شرح زیر می باشد:
تعداد لغات مجاز

نوع مقاله

(ضبهل کلیِ اجضای هقبلِ ٍ سفشًسْب ٍ

هسینه دریافتی

هسینه اضافه به ازای هر

*

 011کلمه اضافی(هسار

(هسار تومان)

تومان)

ضکلْبّ ،ش ضکل بشابش  033کلوِ هحبسبِ
خَاّذ ضذ)
ًبهِ بِ سش دبیش

033

-

-

گضاسش هَسدی

0333

57

53

کَتبُ

0333

57

53

پژٍّطی اصیل

0733

033

53

پژٍّطیییییییییییییییییی

0333

033

53

اصیییییییییل ه بلؼب
کیفی)
هشٍسی

5333

53

033

*ّضیٌِ ستَى سَم بشای هقبالتی کِ ّن ًَیسٌذُ اٍل ٍ ّن ًَیسٌذُ هسئَل ّش دٍ ٍابستِ بِ داًطگبُ ػلَم پضضکی اصفْبى ببضٌذ ،
هطوَل  %73تخفیف خَاّذ بَد.
هبلغ ّ 033ضاس تَهبى اص ایي ّضیٌِ دس ابتذا ٍ بؼذ اص دسیبفت ایویل ضشٍع فشآیٌذ بِ ػٌَاى  )Processing feeبِ هٌظَس ضشٍع داٍسی
دسیبفت هی گشدد .ایي ّضیٌِ غیش قببل ببصگطت خَاّذ بَد .فبیل هشبَط بِ تصَیشاسکي ضذُ فیص پشداختی فقط بب ًبم ًَیسٌذُ هسئَل
ٍ یب ًَیسٌذُ اٍل اص طشیق ایویل بِ دفتش هجلِ اسسبل گشدد .الصم بِ رکش تٌظین دستٌَضتِ بش اسبس فشهت هجلِ ٍ پشداخت ٍجِ فقط
جْت فشآیٌذ داٍسی هی ببضذ ٍ تؼْذی بشای پزیشش هقبلِ ایجبد ًوی ًوبیذ .بقیِ ّضیٌِ ببقیوبًذُ دس صَس

پزیشش ًْبیی هقبلِ بب

ػٌَاى  )Acceptance feeدسیبفت خَاّذ ضذ.
ًَیسٌذُ هسئَل هی ببیست ٍجِ هَسد ًظش سا بِ ضوبسُ حسبة 1340471114ببًک هلت بٌبم داًطگبُ ػلَم پضضکی اصفْبى بشای
پشداخت اص طشیق ببًک ّبی هلت ٍ ضوبسُ ضببی  001161111111111340471114بِ ضوبسُ ضٌبسِ 1611191111111194
بشای پشداخت اص طشیق سبیش ببًکْب ٍاسیض ًوبیذ.سپس اسکي فیص ٍاسیضی ل فب بِ ایي ًکتِ تَجِ ضَد کِ صشفب فیص ّبیی هَسد تبییذ
است کِ بَسیلِ اسکٌش اسکي ضذُ ببضذ ٍ گشفتي ػکس اص سٍی فیص بِ دلیل ًبخَاًب بَدى فیص ،هَسد تبییذ ًوی ببضذ ).سا فقط اص
طشیق ایویل  hsreditor2@gmail.comبِ دفتش هجلِ اسسبل ًوبیذ.
دس صَس تقبضبی بررسی سریغ( ) Fast Trackصهبى بشسسی هقبلِ تب تصوین گیشی ًْبیی بِ  03سٍص تقلیل خَاّذ یبفت.دس ایي
حبلت پس اص دسخَاست کتبی ًَیسٌذُ ّضیٌِ هقبلِ بشسسی ٍ بِ ًَیسٌذُ اطالع دادُ هی ضَد ٍ دس صَس
بشسسی ضذُ دسیبفت ٍ هقبلِ جْت داٍسی سشیغ اسسبل هی گشدد.هببقی ّضیٌِ دستٌَضتِ دس صَس

اػالم هَافقت ًصف هبلغ

پزیشش هقبلٌِّ ،گبم صذٍس ًبهِ

پزیشش دسیبفت هی گشدد.ضوٌب ّضیٌِ اسسبل ٍ چبپ دستٌَضتِ جْت اًتطبس سشیغ ،بشای دستٌَضتِ ّبی ًَیسٌذگبى داًطگبُ ػلَم
پضضکی ٍ سبیش ًَیسٌذگبى یکسبى هی ببضذ.

