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

نوع مقاله

(شامل کلیه اجزای مقاله و رفرنسها و

هزینه دریافتی
(هزار

تومان)*

هزینه اضافه به ازای هر
 011کلمه اضافی
(هزار تومان)

شکلها ،هر شکل برابر  033کلمه
محاسبه خواهد شد).
نامه به سر دبیر

033

-

-

گزارش موردی

0333

57

53

کوتاه

0333

57

53

پژوهشی اصیل

0733

033

53

پژوهشییییی اصیییییل

0333

033

53

(مطالعات کیفی)
مروری

5333

033

53

* هزینه ستون سوم برای مقاالتی که هم نویسنده اول و هم نویسنده مسؤول هر دو وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشند،
مشمول  %73تخفیف خواهد بود.
مبلغ  033هزار تومان از این هزینه در ابتدا و بعد از دریافت ایمیل شروع فرآیند به عنوان ( )Processing feeبه منظور شروع داوری
دریافت میگردد .این هزینه غیر قابل بازگشت خواهد بود .فایل مربوط به تصویراسکن شده فیش پرداختی فقط با نام نویسنده مسؤول
و یا نویسنده اول از طریق ایمیل به دفتر مجله ارسال گردد .الزم به ذکر تنظیم دستنوشته بر اساس فرمت مجله و پرداخت وجه فقط
جهت فرآیند داوری میباشد و تعهدی برای پذیرش مقاله ایجاد نمینماید .بقیه هزینه باقیمانده در صورت پذیرش نهایی مقاله با عنوان
( )Acceptance feeدریافت خواهد شد.
نویسنده مسؤول میبایست وجه مورد نظر را به شماره حساب  1340471114بانک ملت بنام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای
پرداخت از طریق بانک های ملت و شماره شبای  001161111111111340471114به شماره شناسه 1611191111111194
برای پرداخت از طریق سایر بانکها واریز نماید .سپس اسکن فیش واریزی (لطفا به این نکته توجه شود که صرفا فیشهایی مورد
تأیید است که به وسیله اسکنر اسکن شده باشد و گرفتن عکس از روی فیش به دلیل ناخوانا بودن فیش ،مورد تأیید نمیباشد ).را فقط
از طریق ایمیل  hsreditor2@gmail.comبه دفتر مجله ارسال نماید.
در صورت تقاضای بررسی سریع ( )Fast Trackزمان بررسی مقاله تا تصمیمگیری نهایی به  00روز تقلیل خواهد یافت .در این
حالت کل هزینه به اضافه  % 03هزینه بررسی سریع در ابتدای فرآیند داوری اخذ خواهد شد.

