راهنمای نگارش مقاله
برای ارسال مقاله به نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه ،الزم است تا مقاله خود را مطابق قالب
اعالم شده و با طرحي یكسان و کامالً هماهنگ تهيه و تایپ شوند .این راهنما به نویسندگان مقاالت فارسي کمك
ميکند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول تحریریه تهيه نمایند .توجه شود که صورت ظاهری این راهنما و نگارش
آن منطبق بر دستورالعمل تهية مقاالت است.
الزم است تا نویسندگان اصل مقاالت خود را مطابق فرمت اعالم شده تدوین و فایل نهایي مقاله را با
فرمت  *.Docxدر بخش "ارسال فایلهای مقاله" در پنل کاربری خود بارگذاری(آپلود) نمایند .در صورتي که
مقاالت خارج از فرمت اعالم شده تنظيم شده باشند ،نشریه از پذیرش و داوری مقاالت معذور است.
فایل مقاالت ارسالي در صورت نياز توسط تحریریه ویرایش خواهد شد و پيش از انتشار به تایيد نویسنده رابط
خواهد رسيد .نتيجه بررسي اوليه مقاالت تا یك هفته کاری پس از ثبت کامل مقاله در پنل کاربری نویسندگان درج
خواهد شد.

روند ثبت مقاله:


ابتدا به کمك لينك ثبت نام مشخصات خود را وارد نمایيد تا در سامانه نشریات عضو شوید.



برای ارسال مقاالت الزم است در سایت نشریه ثبت نام کنيد .پس از ورود به سامانه در "نشریه مطالعات
کاربردی در علوم مدیریت و توسعه" ثبت نام کنيد.



پس از ورود نوع ثبت نام خود را نویسنده مقاله انتخاب نمایيد.



از طریق لينك ورود به کنترل پنل وارد صفحه مدیریت خود شوید .سپس در کنترل پنل خود در قسمت
مدیریت مقاالت ،مقاله خود را با مشخصات مقابل ثبت نمایيد :عنوان کامل مقاله /موضوع مقاله /نام
همكاران(نویسندگان)



نكته :1در جدول همكاران در هر بخش فقط نام یكي از نویسندگان مقاله را بدون قيد عنوان(مانند دکتر،
مهندس و )...و یا سمت(مانند استادیار ،دانشيار و )...قيد نمایيد .مسئوليت بروز هر گونه اختالف بين
اطالعات فایل مقاله و توضيحات ثبت شده در پنل کاربری از جمله عنوان مقاله و اسامي نویسندگان ،بر
عهده نویسنده خواهد بود.



پس از ثبت مقاله ،به کمك لينكهای موجود که روبروی عنوان مقاله نمایش داده ميشود ،برای ارسال فایل
اقدام نمایيد.



نكته  :2فایلها باید مطابق دستورالعمل نگارش مقاله تدوین شده باشند.



نكته :3در طول مدت ثبتنام و پيش از اینكه مقاله شما برای داوری ارسال گردد ميتوانيد فایلها را تغيير
دهيد ،برای این کار ميتوایند فایل مقاله را پس از اصالح مجددا بارگذاری(آپلود) کنيد .در این صورت به
صورت خودکار فایل جدید جایگزین ميشود.



نكته 4به منظور بررسي سریعتر الزم است مقاالت به صورت کامل در سامانه بارگذاری شوند .توجه نمایيد
پس از بارگذاری کامل فایل مقاالت(شامل فایل ورد چكيده و اصل مقاله) وضعيت مقاله به "دریافت مقاله"
تغيير خواهد کرد و پس از آن مقاله برای داوری به شورای سردبيری ارجاع خواهد شد.

