راهنمای نویسندگان
مراحل اصلی کار برای ارسال مقاله به شرح زیر است:

 -1ثبت نام در سایت و دریافت نام کاربری و رمز ورود

 -2تهیه دو فایل جداگانه ( WORDاصل مقاله و مشخصات نویسندگان در دو فایل جدا از هم) .اسامی فایلها یک کلمه ای و
انگلیسی و شبیه به این است Authors.docx :برای فایل اسامی نویسندگان و  Main.docxیا  Paper.docxبرای متن
اصلی و به همین صورت برای سایر فایلهای ارسالی .از بکار بردن فاصله ،کاراکترهای خاص ،حروف فارسی و امثال اینها در نام
فایل خودداری کنید .در اسامی فایلها هیچ اشاره ای به کد یا شماره خاص یا اسم یکی از نویسندگان مقاله نباید باشد.

 -3ورود به سیستم و ارسال مقاله از طریق سایت .در مقاله ارسالی رعایت اصول و ضوابط اخالقی ،آیین نگارش علمی و ادبی،
الگوی ارجاع نویسی مد نظر تحریریه مجله ،و سایر نکات زیر الزامی است .مطالعه دقیق این مطلب تا انتهای صفحه منجر به
تسریع و تسهیل کار دبیرخانه مجله و موجب امتنان است.

اصول و ضوابط اخالقی نشر:

اصول و ضوابط نشر مقاله در نشریه «اقتصاد باثبات و توسعه پایدار» به شرح زیر است .هر چند هیات تحریریه و داوران هر
مقاله تمام سعی خود را برای رعایت کامل و دقیق این مفاد به کار خواهند بست ،لیکن مسؤولیت اصلی رعایت این ضوابط بر
عهدهی نویسندگان محترم مقاالت میباشد .امید است با تشریک مساعی و همت مضاعف تمامی پژوهشگران این حوزه،
مجلهای در شان جایگاه واال و ارزشمند علم و حرفهی حسابداری ایران منتشر و بتوانیم به فضل و یاری پروردگار ،گام موثری
در راستای ترویج و توسعهی مرزهای این علم ضروری و مفید برداریم .انشااهلل.

الف) ضوابط کلی:

الف )1-مقالهی ارسالی برای انتشار در مجله باید نتیجهی کاوشها و پژوهشهای علمی نویسنده یا نویسندگان آن باشد.

الف )2-مقالهی ارسالی باید دارای اصالت و ایدهی نو باشد.

الف )3-مقالهی ارسالی نباید قبالً منتشر شده باشد (اعم از داخل یا خارج از کشور).

الف )4-مقالهی ارسالی نباید به طور همزمان در حال ارزیابی برای انتشار در محل دیگری (اعم از داخلی یا خارجی) باشد.

الف )5-در مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع و دادههای معتبر و اصیل استفاده شود.

الف )6-ترجمهی مقالهی خارجی و یا مقالهای که صرفاً مطالب گردآوری شده از مقاالت دیگر را (اعم از فارسی و غیر آن) ارائه
نماید ،و هیچ یافته یا ایدهی تازهای در آن ارائه نگردد ،منتشر نخواهد شد.

الف )7-مسؤولیت مقاالت بر عهدهی نویسندگان آن است و ارزیابیهای هیات تحریریه و داوران مقاالت رافع مسؤولیت
نویسندگان مقاالت نیست.

الف )8-هیات تحریریه حق کامل رد یا قبول هر مقاله را دارد و نویسندگان مقاالت ارسالی در خصوص تصمیم و رای هیات
تحریریه حق اعتراض ندارند.

الف )9-دبیرخانه در ویرایش ادبی مقاالت پذیرفته شده برای انتشار بدون تصرف در دادهها و یافتههای علمی مقاله آزاد است.

الف )10-حقوق مادی و معنوی نشر مقاله در مجله چشمانداز حسابداری و حسابرسی مشترکاً متعلق به دانشگاه سیستان و
بلوچستان و نویسندگان مقاالت است .بنا بر این مقاالت منتشره در این مجله به هیچ وجه نباید در کتاب ،مجله ،همایش،
پایاننامه تحصیلی ،و یا هر نوع گزارش مکتوب یا شفاهی دیگری (حتی توسط خود نویسندگان مقاالت) مورد استفاده واقع
گردد مگر:

الف )1-10-در صورت استفاده جزئی از یافتههای مقاالت علمی این مجله (به هر زبانی اعم از زبان مقاله یا ترجمه آن به یک
زبان دیگر) بایستی طبق ضوابط کامل ارجاع نویسی ،شماره و سال انتشار مقالهی مورد استفاده به طور دقیق و کامل در
فهرست منابع ثبت گردد.

الف )2-10-در صورت نیاز به استفاده کامل از یک مقالهی منتشره (اعم از این که انتشار مجدد آن به زبان اصلی مقاله صورت
گیرد و یا این که به صورت ترجمه به یک زبان دیگر باشد) باید قبل از انتشار با سردبیر مجله مکاتبه و اجازه کتبی دبیرخانه
دریافت و در گزارش منتشره نیز شماره و تاریخ مجوز صادره از سوی دبیرخانه مجله ذکر گردد.

ب) آیین نگارش:

ب )1-مقاله ارسالی باید شامل تمام موارد زیر باشد:

ب )1-1-عنوان مقاله

ب )2-1-نام( ،مرتبهی علمی ،نام سازمان ،شماره تلفن) ،و آدرس ایمیل نویسنده یا نویسندگان (در فایلی جداگانه با عنوان
)Authors.docx

ب )3-1-چکیده فارسی

ب )4-1-متن کامل مقاله (مقدمه ،متن ،نتیجه)

ب )5-1-فهرست منابع

ب )6-1-پیوستها (در صورت لزوم)

ب )7-1-چکیده انگلیسی

ب )2-جهت رعایت اصول داوری بیطرفانه ،تاکید میشود که در هیچ جای فایل اصلی مقاله نباید مطلبی که نویسنده یا یکی
از نویسندگان مقاله را معرفی نماید آمده باشد .دو فایل باید ارسال شود .فایل اصلی مقاله و فایل معرفی نویسندگان مقاله و
مشخصات آنها .این دو فایل کامالً از هم جدا هستند و فقط فایل اصلی مقاله برای داوران ارسال خواهد شد.

پ) نحوهی ارسال مقاله:

ارسال و پیگیری نتیجهی داوری مقاله فقط به صورت الکترونیکی از طریق وبسایت مجله به آدرسhttp://sedj.usb.ac.ir
(با فرمتهای  DOCو  )DOCXامکان پذیر است .برای ارسال مقاله ابتدا در وبسایت مجله ثبت نام نموده و پس از دریافت نام
کاربری و رمز ورود نسبت به ارسال مقاله و اطالع از اقدامات انجام شده در دبیرخانه مجله اقدام نمایید .مقاالت واصله در
صورت رعایت ضوابط علمی و الگوی نگارش ،بدون ذکر اسامی و مشخصات نویسندگان آن ،برای داوری ارسال خواهد شد.

ت) الگوی نگارش:

ت )1-حجم مطلوب و بهینهی هر مقاله  20صفحه است.

ت )2-مشخصات صفحه :مجله در قطع وزیری (17*24سانتیمتر) منتشر میشود و ابعاد متن داخل صفحات مجله
12*18سانتیمتر است .بنا بر این در صورتی که مقالهی ارسالی شامل جدول ،نمودار ،تصویر ،یا هر گونه شکل و گراف دیگری
باشد الزاماً در ابعادی متناسب با متن داخل صفحات مجله طراحی گردد .برای تایپ متن مقاله ،اندازهی صفحهی  A4با
حاشیهی معمولی دو الی سه سانتیمتر از هر طرف انتخاب شود.

ت )3-به طور یکنواخت در تمام مقاله از یکی از فونتهای استاندارد علمی مانند  Zar, Mitra, Lotusو امثال اینها ،با
اندازهی قلم  11یا  12استفاده شود .عناوین مطالب و عنوان اصلی مقاله با خط درشتتر و تیرهتر نوشته شود .در هر صورت
متن مقاالت پس از پذیرش مقاله برای چاپ ،به طور کامل در دبیرخانه مجله ویراستاری و صفحهآرایی خواهد شد و فقط
رعایت اندازهی جداول ،نمودارها و تصاویر (توسط نویسندگان محترم) به نحوی که در ابعاد داخل صفحات مجله  12*18قابل
درج باشد موجب امتنان است.

ت )4-نگارش مقاله بر اساس دستور خط و زبان فارسی به استناد منابع زیر مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت:

ت )1-4-قاسمی ،مرتضی ( .)1387فرهنگ موضوعی دستور خط فارسی (همراه با متن کامل دستور خط فارسی مصوب
فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ،چاپ اول ،انتشارات سروش ،تهران

ت )2-4-نجفی ،ابوالحسن ( .)1386غلط ننویسیم (فرهنگ دشواریهای زبان فارسی) ،چاپ سیزدهم ،مرکز نشر دانشگاهی،
تهران

ت )3-4-انوری ،حسن و یوسف عالی عباسآباد ( .)1385فرهنگ درست نویسی سخن ،چاپ اول ،انتشارات سخن ،تهران

ت )5-حتیاالمکان در متن از کلمه انگلیسی استفاده نشود و معادل انگلیسی اسامی خاص و اصطالحات مهم در پاورقی (در
صفحات متن مقاله) نوشته شود.

ت )6-رعایت حقوق دیگران یکی از مهمترین اصولی است که در ارزیابی مقاالت وارده مورد توجه قرار میگیرد .الزم است هر
گاه از مطلب یا ایدهی دیگران استفاده میشود ،منبع مورد استفاده معرفی شود .برای استناد (ارجاع دهی) به منابع مورد
استفاده فقط از شیوهی استناد درون متنی (به این صورت :مولف ،سال :شماره صفحه) استفاده شود (حری 1388 ،ص .)97
کتاب شیوههای استناد در نگارشهای علمی تالیف دکتر حری ( )1385که نسخهی  PDFآن در سایت پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم http://www.ISC.gov.irدر دسترس همگان قرار گرفته است ،مبنا و معیار ارزیابی کیفیت ارجاعنویسی در
این مجله است .این کتاب با مشخصات زیر در بازار موجود است« :شیوه های استناد در نگارش های علمی ،رهنمودهای بین
المللی» ،تالیف عباس حری و اعظم شاهبدانی ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران( ،1385 ،از سری انتشارات دانشگاه
تهران به شماره )2759

فصل دوم این کتاب (از صفحه  147به بعد) دو شیوهی رایج استناد درون متنی یعنی شیوههای  APAو  MLAرا به طور کامل
و با تمام جزئیات معرفی کرده است .به دلیل رعایت هماهنگی و یکنواختی با سایر مجالت حسابداری ایران و جهان ،شیوهی
( APAکه از اقبال بیشتری برخوردار است) به عنوان الگوی ارجاع نویسی برای چاپ و انتشار مجلهی «چشمانداز حسابداری و
حسابرسی» انتخاب شده است .در این شیوه به طور کلی شناسه و سال و در صورت موضوعیت شماره جلد و صفحه یا صفحات
مورد استفاده در درون متن نوشته میشود (مثال :حری ،1388 ،ص )97؛ فهرست منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفبای
شناسهها در پایان کار ارائه میگردد .برای ارجاع به منابع انگلیسی شیوهی سه مرحلهای معرفی شده در صفحه 98کتاب آیین
نگارش علمی تالیف دکتر عباس حری استفاده شود .در این شیوه ،شناسهی انگلیسی به فارسی نوشته میشود و در پاورقی
همان صفحه نام انگلیسی (یا هر زبان دیگری به همان زبان اصلی) نوشته شده ،و در پایان در فهرست منابع ،مشخصات کامل
منبع به زبان انگلیسی (یا هر زبان دیگری به ترتیب حروف الفبای همان زبان) نوشته میشود.

به طور خالصه :شیوهی ارجاع نویسی  APAبر اساس منابع زیر مد نظر دبیرخانه مجله است:

حری ،عباس ( .)1388آیین نگارش علمی ،چاپ پنجم ،نهاد کتابخانههای عمومی کشور ،تهران

حری ،عباس و اعظم شاهبدانی ( ،)1385شیوههای استناد در نگارشهای علمی ،رهنمودهای بینالمللی ،موسسه انتشارات و
چاپ دانشگاه تهران ،تهران

