
 اطالعيه

 هر مقاله كه به مجله توليد و فرآوري جهت انجام مراحل داوري 1/8/91بدينوسيله به استحضار كليه پژوهشگران محترم مي رساند از تاريخ 

 دريافت خواهد شد. همچنين ريال (يكصد هزار تومان)1,000,000 مبلغشود،محصوالت زراعي و باغي، براي بررسي و چاپ ارسال 

 تأمين بخشي از هزينه هاي  براي ريال (يكصد هزار تومان) ديگر1,000,000 مبلغدرصورت پذيرفته شدن هر مقاله جهت چاپ

ريال (دويست هزار تومان) از 2,000,000 از نويسنده(گان)دريافت خواهد شد. به عبارت ديگر براي بررسي و چاپ مقاالت پذيرفته شده مبلغچاپ

 نويسندگان دريافت خواهد شد.

 توجه فرماييد وجوه واريز شده به هيچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

 خواهشمند است قبل از واريز هرگونه مبلغ به نكات زير توجه فرماييد:

 مقاله خود را طبق فرمت مجله تهيه و از طريق وبگاه مجله ارسال نماييد.

پس از بررسي اوليه مقاله توسط سردبير مجله، درصورتي كه مقاله از نظر موضوع و محتوا هماهنگ با اهداف مجله و مناسب بررسي باشد، 

 خواهشمند است توجه فرماييد براي پرداخت هزينه داوري از طريق پست الكترونيكي به نويسنده مسئول اطالع داده خواهد شد.

تا قبل از دريافت پست الكترونيكي از طرف دفتر مجله مبني بر درخواست پرداخت وجه داوري، هيچ گونه 

حساب اعالم شده واريز نشود. الزم به ذكر است وجه واريز شده جهت داوري به هيچ مبلغي به شماره 

 عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

  نزد بانك 5644490051Uريال (يكصد هزار تومان) به شماره حساب جاري U1,000,000به منظور تأمين بخشي از هزينههاي داوري الزم است مبلغ 
  به نام درآمدهاي اختصاصي پژوهشي دانشگاه واريز نموده و اصل فيش آن را به دفتر مجله56440تجارت، شعبه دانشگاه صنعتي اصفهان، كد بانك

  باغيتوليد و فرآوري محصوالت زراعي و  دفتر نشريات علمي، مجله كتابخانه مركزي،اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان،U به آدرس مجله، 

  ارسال فرماييد.پستي  به صورت 8415683111 كد پستي: 

 ارائه اصل فيش پرداختي به دفتر مجله الزامي است.

 پس از دريافت اصل فيش، مقاله ارسال وارد مرحله بررسي و داوري خواهد شد.

ريال (يكصد هزار تومان) ديگر 1,000,000درصورت پذيرفته شدن مقاله، براي دريافت نامه پذيرش و فرم واگذاري حق انتشار مقاله، الزم است مبلغ 

به شماره حساب اعالم شده واريز و اصل فيش را به دفتر مجله ارسال نماييد. پس از دريافت اصل فيش دوم، نامه پذيرش و فرم واگذاري حق انتشار 

 مقاله براي نويسنده مسئول ارسال خواهد شد.

با دفتر مجله توليد و  15 الي 14 روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت درصورت داشتن هرگونه سوال و نياز به راهنمايي بيشتر،

  تماس حاصل فرماييد.0311 -  3912794باغي به شماره  فرآوري محصوالت زراعي و


