بسمه تعالی

استعالم هزینه خدمات نشر مجالت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – معاونت تحقیقات و فناوری

شناسه ملی:

نام شرکت /موسسه:
کد اقتصادی:

شرح خدمت

ردیف

عنوان خدمت

1

خدمات نشر
مقاالت فارسی*

2

خدمات نشر
مقاالت

3

بررسی سرقت علمی مقاله فارسی

مقاله

4

بررسی سرقت علمی مقاله انگلیسی

مقاله

5

ثبت DOI

مقاله

6

چاپ نسخه
کاغذی

7

استقرار سیستم مدیریت آنالین مجله بر روی سرورهای دانشگاه

مجله

8

پشتیبانی سالیانه

مجله

 ویراستاری نگارشی و فنی (شامل اصالح فرمت نگارش اسامی،
وابستگی سازمانی ،چکیده ،متن ،جداول ،صفحه چکیده و اطالعات
انگلیسی مقاله و  ...براساس دستورالعمل مجله)
 صفحهآرایی (شامل تنظیم جداول ،نمودارها ،صفحات و )....

واحد

صفحه

 ویرایش منابع مقاله براساس فرمت مجله
 ایجاد فایلهای  XMLیا ( HTMLاطالعات کتابشناختی)

انگلیسی*

 ویراستاری نگارشی و فنی (شامل اصالح فرمت نگارش اسامی،
وابستگی سازمانی ،چکیده ،متن ،جداول و  ...براساس دستورالعمل
مجله)
 صفحهآرایی (شامل تنظیم جداول ،نمودارها ،صفحات و )....

صفحه

 ویرایش منابع مقاله براساس فرمت مجله
 ایجاد فایلهای  XMLیا ( HTMLکل مقاله) و ثبت در
نمایهنامههای مربوطه

به تعداد محدود برای هر شماره (کاغذ تحریر ،جلد گالسه و چاپ سیاه و
سفید)

جلد

قیمت (ریال)

ردیف

عنوان خدمت

9

سایر خدمات

واحد

شرح خدمت

قیمت (ریال)

* در رابطه با ردیف  1و  ،2رعایت شرایط جدول زیر برای صفحهبندی مقاالت در نظر گرفته شود:
Columns Spacing = 1.25 cm
Line Spacing = Single

Scale = 100%
Spacing = Normal

Body Text
Font/Size
Latin = Time New Roman / Size = 12
Complex = B Mitra / Size = 12

Page Size = A4
Character Spacing

Margins
Top/Bottom = 3.5 cm
Left/Right = 2 cm

آدرس شرکت  /موسسه:
شماره تماس شرکت  /موسسه:
آدرس پست الکترونیک شرکت  /موسسه:
ندارد 

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :دارد 

گواهی سطح امنیت سامانه مدیریت مجالت از مراجع ذی صالح :دارد 
گواهی ثبتنام طرح مالیات بر ارزش افزوده:

دارد 

ندارد 

ندارد 

