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 : عىًان پيشىُاد 
 

:  تِ ضرح زیر تازًگری گردد در هجالت هعتثر( Publication Fee)دستَرالعول حك چاج هماالت 
 

.  ریال افسایص یاتذ 000/000/20ریال تِ  000/000/15از  ISIسمف ّسیٌِ چاج هماالت در هجالت ًوایِ ضذُ در پایگاُ  .1

 . ریال افسایص یاتذ 000/000/15ریال تِ  000/000/13از  PubMedگاُ سمف ّسیٌِ چاج هماالت در هجالت ًوایِ ضذُ در پای .2

 JCRیا SJR  (Scopus )اٍل هجالت گرٍُ خَد در ًظام رتثِ تٌذی %  25کل ّسیٌِ چاج هماالتی کِ در هجالت هعتثر کِ تِ عٌَاى  .3

(ISI )رتثِ تٌذی هی ضًَذ (Q1  ٍQ2)پرداخت گردد ،.  

 :دالیل تًجيُي  پيشىُاد 
 

استفادُ هی کٌٌذ، افسایص یافتِ است، تاال تَدى ّسیٌِ چاج  Open Accessٍجِ تِ ایٌکِ در سالْای اخیر تعذاد ٍ ًسثت هجالتی کِ از اتتکار تا ت

ا داًطگاُ علَم پسضکی تَضْر لصذ دارد تا ب. رٍد هماالت در ایي هجالت از هَاًع هْن چاج هماالت هحممیي داًطگاُ در هجالت هعتثر تِ ضوار هی

. تاهیي تخص تیطتری از ّسیٌِ چاج هماالت، تسْیالت تیطتری ترای هحممیي در ایي زهیٌِ فراّن ًوایذ

تِ گًَِ ای کِ اعتثار تیطتری  ،تغییرات کلی پیذا کردُ است 1394ًظام ارزضیاتی پژٍّطی داًطگاّْای علَم پسضکی کطَر در سال از طرف دیگر، 

تاالی ًظام ّای رتثِ تٌذی % 25در ایي ارزضیاتی ترای هماالت چاج ضذُ در  .ى الوللی هعتثر لایل ضذُ استترای هماالت چاج ضذُ در ًوایِ ّای تی

 .تیي الوللی اعتثار فَق العادُ در ًظر گرفتِ ضذُ است تا هحممیي تِ چاج هماالت تا کیفیت تاالتر ترغیة ضًَذ

 تحقيقات ي فىايریمعايوت : محل تاميه مىابع مالي پيشىُاد 

 

 :امضاء معاين مربًطٍ   

 آقای دکتر افشيه استًار

 

 :   ياحد پيشىُاد دَىدٌ 

  تحقيقات ي فىايریمعايوت 
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 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خذمات بهذاشتی

 تخقیقات و فناوریمعاونت 

دستورالعمل حق چاپ مقاالت 

 

تا تَجِ تِ تیاًیِ هأهَریت داًطگاُ ٍ در جْت گسترش ٍ  تَضْرّذاضتی، درهاًی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات ب تحمیمات ٍ فٌاٍریهعاًٍت 
الوللی ٍ ًیس افسایص اعتثار ٍ تَاى علوی تِ هٌظَر تطَیك ٍ لذرداًی  ّای پژٍّطی تِ خصَظ در عرصِ تیيایجاد تستر هٌاسة ترای اًجام فعالیت

را ارائِ  تاتت چاج هماالت در هجالت خارجی ٍ ّوچٌیي تسریع ٍ تسْیل در اهَر هرتَطِ، تسْیالت هالی تطَیمی ریلاز هحممیي ارجوٌذ 
 .ًوایذ هی

تا در دست داضتي هذارن ریل تِ هعاًٍت پژٍّطی هراجعِ ًوَدُ ٍ ضوي ارائِ  نویسنده مسئول ،جْت دریافت حك چاج همالِ

. الذام ًوایذ( Publication fee)درخَاست کتثی ًسثت تِ دریافت حك چاج 

 (PDF)تصَرت پریٌت ٍ فایل ًرم افساری  چاج ضذُ اصل همالِ .1

 ایویل دریافت حك چاج از طرف هجلِ در فرهت سرترگ آى هجلِ .2

 لاتل لثَل ًیست ٍ تایذ تِ چاج ترسذ Author’s copy  ٍAcceptهمالِ تِ صَرت  .3

 ر ضذُپریٌت از صفحِ سایت هجلِ کِ در آى هثلغ حك چاج رن .4

5. Invoice یا ّر رسیذ دیگری از طرف هجلِ هثٌی تر دریافت هثلغ حك چاج تاتت همالِ هَرد ًظر 

گیرد که در یکی از به مقبالتی حق چبپ تعلق می. ببشدای میحق چبپ مقبله بر اسبس ارز مببدله

. نمبیه شده ببشند Scopusو یب  ISI ،PubMedسبیتهبی 

تاضذ ریال هی ISI ،000/000/20ُ هماالت ًوایِ ضذُ در سمف پرداخت حك چاج ب: 1تثصرُ  

تاضذ ریال هی PubMed ،000/000/15سمف پرداخت حك چاج تِ هماالت ًوایِ ضذُ در : 2تثصرُ 

تاضذ ریال هی Scopus ،000/000/10سمف پرداخت حك چاج تِ هماالت ًوایِ ضذُ در : 3تثصرُ 

حك چاج  بدون سقفایٌذکس ضذُ تاضٌذ  ISIر پایگاُ استٌادی د Q1  ٍQ2تِ هماالتی کِ در هجالت : 4تثصرُ 

 .گیردتعلك هی


