راهنمای نویسندگان
راهنمای نویسندگان:
به اطالع اساتید و پژوهشگران گرامی میرساند مقالههای ارسالی به این فصلنامه باید با همکاری یکی از اعضای هیئت علمی
دانشگاه ها و مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند در غیراین صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
 -1صفحه آرایی .مقاله در نرمافزار  Wordنسخه  2007یا باالتر با فونت  B ZARاندازه  ،12حداکثر در  25صفحه با فاصله
خطوط  Singleتایپ شود.
 -2منبع نویسی .منبع نویسی درون متنی و انتهای متن باید به شیوه  APAباشد.


نمونه منبع نویسی درون متنی :مزیت رقابتی عبارت است ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان (پورتر،
 ،)1968مزیت رقابتی را به معنای ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان می داند.



فهرست منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا ،ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی منظم شود (نیازی به شماره
گذاری نیست).



 -3اشکال ،نمودارها ،جداول و روابط ریاضی هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شمارهگذاری
شوند.

 -4ساختار کلی مقاالت.
 صفحه اول: عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد) مشخصات کامل نویسندگان شامل نام و نامخانوادگی (با مشخص نمودن نویسنده مسئول) ،رتبه علمی دانشگاهی ،نام گروهعلمی ،نام دانشکده/پژوهشکده ،نام دانشگاه/مؤسسه ،پست الکترونیک.

 صفحه دوم: عنوان ،چکیده و کلیدواژهها و مشخصات کامل نویسندگان به زبان انگلیسی صفحه سوم:عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر  200کلمه) و کلیدواژهها (حداکثر  6واژه)
 صفحه چهارم تا انتهای مقالهبدنه اصلی مقاله به صورت شماره گذاری شده و به ترتیب زیر باشد.
-1مقدمه
-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -3روش شناسی پژوهش
 -4یافته های پژوهش
 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
در کل مقاله نوشتههای فارسی با قلم  B ZARو نوشتههای التین با قلم  Times New Romanمطابق جدول زیر تایپ شوند:
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در نهایت با توجه به مطالب بیان شده ساختار کلی مقاله های ارسالی باید به صورت زیر باشد:

عنوان مقاله
نام و نامخانوادگی نویسندگان (به همراه کلیه مشخصات)
چکیده فارسی
کلیدواژهها:
Paper Title
Authors
Abstract
:Key Words
 .1مقدمه
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .3روش شناسی پژوهش
 .4یافته های پژوهش
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
منابع

نکات مهم
 .1مقالههای ارسالی نباید در مجلهها و یا کنفرانسهای داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت همزمان ارسال شده باشند .بدیهی
است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.

 .2پس از ارسال مقاله امکان حذف ،اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست.
 . 3در بین نویسندگان مقاالت ارسالی حتماً باید یک نویسنده با مرتبه دانشگاهی (استادیار ،دانشیار یا استاد) وجود داشته باشد.
 .4در صورت ارسال نظرات داوری ،فایل اصالح شده مقاله به همراه نامه گزارش اصالحات انجام شده متناظر با نظرات هر
داور از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.
 .5در هنگام ارسال فایل اصالحی مقاله ،از تغییر ترتیب یا حذف و اضافه کردن نویسده(گان) جداً خودداری شود.
 .6نامه پذیرش صرفاً پس از انجام اصالحات مورد نظر داوران توسط نویسنده(گان) و تایید دفتر نشریه صادر میشود.
 .7در صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوی نویسندگان ،نویسنده ارسال کننده مقاله به دفتر نشریه نویسنده مسئول تلقی
خواهد شد.
 .8فصلنامه در ویرایش مطالب مقاله ها ،آزاد است.

