داوری سریع و انتشار سریع مقاالت
هیأت تحریریه نشریه علمی -پژوهشی ) (ISCاقیانوسشناسی ایران ،جهت کمک به پژوهشگران ،دانشجویان و نویسندگانی که نیاز به
داوری سریع یا انتشار سریع مقاله دارند ،سرویسهای جدید داوری و انتشار سریع مقاالت علمی -پژوهشی را راهاندازی نموده است.

داوری زودهنگام مقاله:
در این سرویس ،داوران محترم نشریه عالوه بر ارایه نظرات کامل و جامع خود درخصوص مقاله ،در زمانی کمتر از  1۴روز کاری ،مقاله را
داوری و نتایج را ارسال مینمایند.
 -1خدمات داوری سریع کامالً اختیاری و جهت تسریع در زمان داوری مقاله است.
 -2داوری سریع ،به منزله پذیرش قطعی نیست و نویسندگان باید پاسخگوی نکات ارایه شده توسط داوران محترم باشند.
 -3حداکثر زمان داوری  14روز کاری است.
 -4هزینه استفاده از این سرویس مبلغ  5/500/000ریال (پانصد و پنجاه هزار تومان) بابت هر مقاله است.
 -5در زمان ارسال مقاله ،هزینه مذکور باید واریزشده و اسکن فیش واریزی بهصورت فایل پیوست ،در پرونده مقاله ارسال گردد.
 -6مبلغ پرداخت شده ،به هیچ عنوان عودت داده نمیشود.

انتشار زودهنگام مقاله:
در این سرویس ،پس از اینکه مقاله توسط داوران محترم نشریه مورد پذیرش نهایی قرار گرفت ،با پرداخت هزینه آمادهسازی مقاله (شامل
صفحهآرایی ،ویراستاری ،اختصاص کد شناسایی  DOIو  CrossMarkو )...توسط نویسنده محترم ،مقاله مذکور بالفاصله منتشر خواهد شد.
 -1خدمات انتشار سریع کامالً اختیاری و جهت تسریع در انتشار مقاله است.
 -2انتشار سریع مقاله ،بالفاصله در اولین شماره فصلنامه درحال انتشار خواهد بود.
 -3هزینه استفاده از این سرویس مبلغ  4/500/000ریال (چهارصد و پنجاه هزار تومان) بابت هر مقاله است.
 -4بالفاصله پس از پذیرش نهایی مقاله توسط داوران ،مبلغ مذکور باید توسط نویسنده محترم مقاله واریز گردد.
 -5مبلغ پرداخت شده ،به هیچ عنوان عودت داده نمیشود.
نحوه درخواست:

نویسندگان محترم میتوانند بعد از ارسال فایل کامل مقاالت ،درخواست خود را مبنی بر استفاده از هر یک از سرویسهای فوق و دریافت
گواهی پذیرش مقاله ،از طریق پست الکترونیکی نشریه  joc@inio.ac.irارسال نمایند.

 درخواست استفاده همزمان از هردو سرویس ،مشمول  1/000/000ریال (یکصد هزار تومان) تخفیف خواهد بود.
اطالعات پرداخت:
-

صاحب حساب :حساب متمرکز درآمد اختصاصی پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی

-

شناسه واریز یا کد  30رقمی319022074140107000014002750599 :

-

شماره شبای بانک مرکزی:

IR680100004001022003012882

-

شماره حساب درآمد4001022003012882 :


حتماٌ در فیش واریزی درج کنید :بابت (.....داوری سریع /انتشار سریع /داوری و انتشار سریع) .....مقاله (....کد مقاله)....
نشریه اقیانوسشناسی (سرویس درخواستی ،کد مقاله و نام نشریه درج گردد)

 در مرحله ارسال مقاله بر روی سایت نشریه ،اسکن فیش واریزی را به همراه فرم تعهدنامه به پست الکترونیکی نشریه
 joc@inio.ac.irارسال نمایید.
 اصل فیش واریزی را تا زمان چاپ مقاله نزد خود نگه دارید.

