شرایط تنظیم و تدوین مقاله

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز مقاله های علمی – پژوهشی در زمینه مدیریت را به زبان فارسی منتشر می کند .از صاحبان مقالهه
درخواست می شود جهت تسریع در اعالم نتایج ارزیابی ،شرایط زیر را در تدوین مقاله رعایت فرمایند.
مقاله ها باید روی کاغذ  ( A4یک رو ) با فاصله و حاشیه مناسب تایپ شود و در سه نسخه به دفتر فصلنامه ارسال گردد.
نام ها و اصطالحات خارجی شامل نام اشخاص ،محل ها ،عالئم اختصاری ،واژه های علمی و غیره در متن به فارسی نوشته شهود و
در زیرنویس همان صفحه با ذکر شماره به زبان اصلی آورده شود.
تذکرات:
* مسئولیت محتوی مقاله بر عهده نویسنده  /نویسندگان است.
* هیأت تحریریه در قبول یا رد و ویرایش مقالهها آزاد است.
* مقالهها پس از وصول و پذیرش مسترد نخواهد شد.
* مقتضی است از ارسال همزمان مقاله به نشریات دیگر خودداری شود.

شرایط پذیرش و راهنمای تهیه مقاالت
 )1عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از  15واژه تجاوز نکند.
 )2هر مقاله باید دارای یک برگ مشخصات مقاله شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) ،مرتبه علمی و نشانی بهه ههر دو
زبان فارسی و انگلیسی ،شماره تلفن ،فاکس و پست الکترونیکی باشد.
 )3چکیده باید محتوای مقاله را بازگو نماید و با تاکید بر روش ها ،نتایج و اهمیت کهاربرد نتهایج بهوده و تمهام آن در یهک
پاراگراف و حداکثر در  15سطر (حدود  250واژه) نوشته شود .چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.
 )4واژه های کلیدی در  3تا  5واژه بالفاصله بعد از چکیده های فارسی و انگلیسی آورده شود.
 )5مقدمه باید شامل طرح مسئله ،سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد .اهداف مطالعه به طور شهفاف در انتههای مقدمهه
ذکر گردد موارد فوق باید بدون تیتر،عنوان و شماره بندی باشد.

 )6ابزار و روش ها شامل وسایل کار ،طرح آماری ،نحوه داده سازی و شیوه اجرای پهژوهش بایهد مشهخ

و روشهن بیهان

شود.
 )7نتایج و بحث شامل درج یافته های تحقیق ،بحث مستدل ( با مرجع ) و نتیجه گیری خواهد بود .نتایج و بحث را می توان
با هم یا جداگانه تدوین کرد .شکل ها و جداول در نتایج و بحث نباید دارای اطالعات مشابه یا تکراری باشند ،داده های
جدول نباید به صورت منحنی یا نمودار (به استثنای نقشه ) تکرار شوند.
 )8در صورت ضرورت ،تشکر و قدردانی از موسسات و افراد زیر عنوان "سپاسگزاری" قبل از منابع آورده شود.
 )9متن مقاله باید به صورت یک ستون ،یک خط درمیان و با رعایت حاشیه  2/5سانتی متر از لبه ها ،تایپ شده باشد و کل
مقاله از  18صفحه بیشتر نشود.تایپ مقاالت در نرم افزار  word 2003میکروسافت توصیه می شود .بنابراین از ارسال مقاله
بصورت فایل  PDFخودداری فرمایید.
 ) 10عکس ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.
 )11مسئول مکاتبه هر مقاله الزم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال به این دفتر مشخ
در رابطه با مقاله مربوط به شخ

گردد.لذا هر گونه مسئولیتی

مکاتبه کننده است.

 ) 12دانشجویان دوره کاشناسی ارشد و دکترا الزم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره الزم در خصوص مقاله را با
استاد راهنما حتمآ به عمل آورند.
شیوه نوشتن منابع در تدوین مقاله

 -1داخل مقاله
الف) منابع فارسی ( :نام خانوادگی نویسنده ،سال چاپ ،شماره صفحه یا صفحات)
 در مواردی که از کتاب یا مقاله ترجمه شده به فارسی و همچنین منبع اصلی تالیف شهده بهه زبهان فارسهی اسهتفاده مهی
گردد و منبع مربوطه حداکثر دو نویسنده دارد ،نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان(نه مترجم)  ،به زبان فارسهی ذکهر
گردد.
به صورت:
(نام خانوادگی نویسنده به زبان فارسی ،سال چاپ کتاب ترجمه شده در ایران ،شماره صفحه یا صفحات)

مثال :برای منبعی با یک نویسنده (رابینز)58-54 ،1381 ،
برای منبعی با دو نویسنده (رابینز و فریمن)255 ،1380 ،

 در مواردی که کتاب یا مقاله ترجمه شده به فارسی ،دارای بیش از سهه نفهر نویسهنده بهود بایهد صهرفا نهام خهانوادگی
نویسنده اول (نه مترجم) ذکر گردد و سپس از واژه ((و دیگران)) استفاده گردد.
به صورت:

(  -و دیگران ،سال چاپ کتاب ترجمه شده در ایران ،شماره صفحه یا صفحات)

مثال( :توماسون و دیگران)58-54 ،1381 ،
 در مواردی که یک منبع فارسی برای مرتبه دوم و  ...به صورت متوالی در مهتن مقالهه تکهرار مهی گهردد از روش زیهر
استفاده می شود.
به صورت:

( همان منبع ،شماره صفحه یا صفحات)

مثال( :همان منبع )75 ،
ب) منابع انگلیسی ()Last Name, year, p
 در مواردی که از کتاب یا مقاله به زبان اصلی استفاده می گهردد و منبهع مربوطهه حهداکثر دو نویسهنده دارد ،بایهد نهام
خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به زبان انگلیسی ذکر گردد.
به صورت)Last Name,year,p( :
مثال :برای منبعی با یک نویسنده ()Robbins, 2001, 85-88
برای منبعی با دو نویسنده ()Stoner & Friman, 2002, 253
 در مواردی که کتاب یا مقاله به زبان اصلی  ،دارای بیش از سه نفر نویسنده بود ،باید صرفا نام خانوادگی نویسهنده اول
ذکر گردد و سپس از واژه (( ))& et alاستفاده شود.
به صورت)Last Name & et al, year, p( :
مثال)Thomason & et al, 2000, 214, 229( :
 در مواردی که یک منبع انگلیسی برای مرتبه دوم و  ...به صورت متوالی در متن مقاله تکهرار مهی گهردد از روش زیهر
استفاده می گردد.
به صورت)Ibid, p( :
مثال)Ibid, 38( :
 -2صفحه منابع مقاله
تمام منابع ذکر شده در متن مقاله ،ابتدا به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده اول (هم در مورد کتهاب و ههم
مقاله) ،منظم گردیده و سپس کلیه منابع فارسی و پس از آن کلیه منابع انگلیسی به ترتیب یاد شده آورده شود.
برای ذکر کامل آدرس منابع و به منظور یکسان سازی آدرس دهی در صفحه منابع ،از روش زیر استفاده شود:
 کتاب به زبان اصلی:
نام خانوادگی نویسنده ،نام کوچک(سال انتشار کتاب)(( ،عنوان کتاب)) ،ناشر ،محل نشر ،نوبت چاپ ،شماره جلد ،شماره
صفحه یا صفحات.
 مقاله به زبان اصلی:

نام خانوادگی نویسنده ،نام کوچک(سال انتشار مجله)(( ،عنوان مقاله)) ،نام مجله ،شماره مسلسهل تکشهماره  ،ناشهر ،مهاه یها
فصل انتشار تکشماره  ،شماره صفحه یا صفحات.
 کتاب تالیفی یا ترجمه شده به فارسی:
نام خانوادگی نویسنده ،نام کوچک (( ،عنوان کتاب)) ،نام و نام خانوادگی مترجم (در صهورت تهالیفی بهودن ایهن قسهمت
حذف می گردد) ،ناشر ،محل نشر ،تاریخ انتشار ،نوبت چاپ ،شماره جلد ،شماره صفحه یا صفحات.
 مقاله از مجالت تخصصی فارسی:
نام خانوادگی نویسنده ،نام کوچک (( ،عنوان مقاله)) ،نام مجله ،ناشر ،شماره مسلسل تکشماره  ،ماه یا فصل انتشار  ،شهماره
صفحه یا صفحات.
توجه :
در صورت وجود چند نویسنده (در مورد کتاب و یا مقاله) پس از نوشتن نام خهانوادگی و نهام اولهین نویسهنده ،بهرای ههر
یک از نویسندگان دیگر ،ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته خواهد شد .قبل از نوشتن نام نویسنده آخر  ،در منهابع
فارسی حرف (( و))  ،و در منابع خارجی عالمت ((&)) خواهد آمد.
در صورت استفاده از منابع اینترنتی در مقاله  ،در صفحه منابع از الگوهای زیر استفاده نمایید:
 کتاب الکترونیکی:
نام خانوادگی  ،نام مولف ((عنوان کتاب))  ،محل نشر ،ناشر  ،تهاریخ انتشهار ،تهاریخ آخهرین ویهرایش(در صهورت موجهود
بودن) < نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل > ] .تاریخ مشاهده[
 مقاالت الکترونیکی:
نام خانوادگی  ،نام مولف(( ،عنوان مقاله)) ،نام نشریه ،دوره  ،شماره  ،ماه  ،سال ،شماره صفحه (در صورت موجهود بهودن)
] <. [Onlineنشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل > ] .تاریخ مشاهده[
 پایان نامه یا رساله الکترونیکی:
نام خانوادگی  ،نام نویسنده ((عنوان پایان نامه)) ،

مقطهع تحصهیلی و رشهته  ،دانشهگاه  ،سهال دفهاا از پایهان نامهه یها رسهاله

] <. [Onlineنشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل > ] .تاریخ مشاهده

