تعرفه انتشار مقاالت در نشریه علمی -تخصصی شباک:
هزینه انشار مقاله در نشریه شباک ،در سال  6931مطابق جدول زیر است:
موضوع

انتشار مقاله

هزینه تکمیلی

عنوان

هزینه (تومان)

انتشار مقاله در یکی از شمارههای بهار یا تابستان 6931
(ارائه تمامی خدمات درج شده در بند )6

61,،,,,

انتشار مقاله در یکی از شمارههای پاییز و زمستان 6931
(ارائه تمامی خدمات درج شده در بند )6

675،,,,

ارسال یک جلد از نشریه برای نویسنده مسئول

6,،,,,

ارسال یک جلد نشریه به صورت آزاد

00،,,,

ارسال سه جلد شماره های هر فصل از نشریه برای نویسنده مسئول

05،,,,

اخذ کد  DOIبینالمللی و صدور گواهی رسمی (به زبان انگلیسی و فارسی)

45،,,,

توضیحات:
 -6خدماتی که به نویسندگان مقاالت ارائه خواهد شد:
 انتشار متن کامل مقاله در نشریه ارسال دو جلد از نشریه چاپ شده به نشانی نویسنده رابطصدور و ار سال گواهی چاپ شده انت شار مقاله در ن شریه به تعداد نوی سندگان مقاله (دارای هولگرام ،مهربرج سته و
شماره شاپای نشریه)
 صفحه بندی متن کامل مقاله نمایه سااازی مقاالت چاپ شااده در پایگاههای معتبر نمایهسااازی نشااریات از جمله :پایگاه اطالعات علمی جهاددان شگاهی ( ،)SIDسیویلیکا( ،)CIVILICAپایگاه مجالت تخ ص صی نور ( ،)noormagsبانک اطالعات ن شریات
کشور ( ،)magiranو دیگر پایگاههای تخصصی نمایه سازی نشریات علمی
 ار سال و ثبت ن شریه به کتابخانه ملی ایران ،واحد ن شریات وزارت فرهنگ و ار شاد ا سالمی و کتابخانه دان شگاههایمعتبر تهران
 DOI -0یا شناسه دیجیتال ،یک کد اختصاصی بینالمللی است که برای هر مقاله و محتوای الکترونیکی (مقاله ،کتاب ،و )...تولید
شده و همانند بارکد برای شناسایی محتواهای علمی بکار میرود .این سیستم یک استاندارد بینالمللی است که توسط سازمان
بین المللی ا ستاندارد سازی  ISOجهت شنا سایی ا سناد الکترونیکی مورد شنا سایی و تأیید قرار گرفته ا ست .امروزه تمامی
ناشرین معتبر بینالمللی از این شناسه استفاده میکنند .از اینرو نشریه شباک در صورت تمایل نویسندگان آمادگی دارد برای
تمام مقاالت این کد را اختصاص دهد .در صورت تمایل الزم است تا نویسنده رابط از بخش گزینههای جانبی نسبت به انتخاب
و پرداخت هزینه آن اقدام نماید .در این صورت شناسه ،لینک و گواهی ثبت شناسه تویط موسسه تحقیقاتی شباک صادر و در
اختیار نویسندگان قرار خواهد گرفت.

