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مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (سال دوم)

عنوان :راهنماي نگارش مقاالت فصلنامه علمی-

چکيده
چکيدهاي از مقاله با نگارشي روان ،رسا و خوانا و با قلم بي بي نازنين  10نگاشته شود .طول چکيده
نبايد از  300کلمه بيشتر شود .از اشاره به منابع و مراجع در چکيده بايد خودداري شود .چکيده بايد
به صراحت بيانگر طرح مسئله ،راه حل پيشنهادي نويسندگان و نتايج به دست آمده از پژوهش باشد.
واژگان کليدي :مجله رويکردهاي پژوهشي ،راهنماي نگارش مقاله ،قلم بي نازنين .11

مقدمه
متن مقاله با قلم بي نازنين  11با فاصله بين خطوط  1نوشته شود .توصيه ميشود براي کلمات و اصطالحات بيگانه ،برابرهاي فارسي
آشنا و رايج به کار گرفته شود .در صورت نياز به استفاده از واژههاي انگليسي در متن فارسي از قلم  10 Times New Romanاستفاده گردد.

فرمت و نحوه ارسال مقاالت
مقاالت ارسالي بايد در فرمت  Wordهمراه با نام و مشخصات کامل نويسندگان ارسال گردد.

آئين نگارش
توصيه جدي ميشود که نويسندگان محترم ،نکات و آيين نگارش فارسي را رعايت و در نوشتار علمي لحاظ کنند.
حداکثر صفحات
طول مقاله در ويرايش نهايي حداکثر  20صفحه است ،نويسندگان بايد توجه داشته باشند تا بيشينه طول مقاله رعايت شود.

ارجاع به مقاالت و منابع
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شيوهي مورد قبول ارجاع به منابع و مقاالت در متن ،روش استاندارد  APAاست .در اين شيوه در بين متن ،مقاالت مورد ارجاع به
صورت (نام نويسنده اول ،نام نويسنده دوم ،سال انتشار) نمايش داده ميشود .سعي شود منابع و مراجع با نرمافزار  EndNoteيا ابزار مراجع
ويرايشگر متن  MS-Word 2010جمع آوري و مديريت شود .شي وه ارجاع به منابع گوناگون (مقاالت مجالت ،مقاالت کنفرانس ،کتاب ،بخشي
از کتاب )... ،در بخش مراجع آورده شده است.

روابط رياضی
توصيه جدي ميشود روابط رياضي با استفاده از ويرايشگر مخصوصي که در محيط  MS-Wordاز پيش نصب شده است ،نوشته
شوند و اندازه و شکل آنها متناسب با متن انتخاب شوند .متغيرهاي هر رابطه بايد به صورتي درست و کامل تشريح شوند .اين متغيرها ،در متن
با استفاده از ابزار  Insert Symbolو به صورت پررنگ ايتاليک نوشته شوند ،مانند  φ ،λ :و يا . Xp
کليه روابط و فرمولها بايد به ترتيب نگارش در متن مقاله شمارهگذاري شده و مطابق نمونه زير آماده شوند.
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اشکال و جداول
اشکال بايد در متن با شمارههاي پي در پي نام گذاري شوند و با کيفيتي مناسب قابل خواندن با توان تفکيکي بهتر از  300 DPIو
در جاي مناسب( ،بعد از ارجاع به شکل) ،قرار گرفته باشند .سعي شود عرض هر شکل از عرض ستون متن بيشتر نشود .توضيح هر شکل بايد
با متني با قلم بي نازنين  10در زير و وسط شکل نوشته شود .جداول نيز بايد مشابه اشکال وارد شوند ،با اين تفاوت که توضيح جداول در باال
و وسط آنها خواهد آمد .متن جداول با قلم بي نازنين  10نوشته شود.

عناوين بخشها
اين عناوين بايد با قلم بي نازنين  13سياه آورده شوند.

عناوين زير بخشها
عنوان زير بخشها بايد با قلم بي نازنين پر رنگ  12آورده شوند.
عناوين زير زير بخشها
عناوين زير زير بخشها نيز بايد با قلم بي نازنين پر رنگ  11آورده شوند.

سپاسگزاري
بخش سپاسگزاري از لحاظ نگارشي بايد با ساير بخشهاي مقاله همسان باشد.

مراجع
مراجع در انتهاي مقاله به ترتيب حروف الفبا قيد ميشود .هر مرجع بايستي حداقل يک¬بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد
و يا به آن اشاره گردد .).به عنوان اين بخش نيز شمارهاي تعلق نميگيرد .مشخصات هر مرجع به صورت کامل و در قالب استاندارد (نمونههاي
زير) ذکر شود .مراجع فارسي را با قلم  B Nazaninنازك  pt. 11و مراجع انگليسي را با قلم  Times New Roman pt. 10نازك تايپ
نماييد.
 .1آذر عادل ،مؤمني منصور« ،)1380( ،آمار و کارُبرد آن در مديريت» ،جلد دوم ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات سمت
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برخی نکات مهم ویرایشی
 .1براي شمارهگذاري از عدد و نقطه استفاده شود؛ مانند شمارهگذاري همين قسمت.
 .2قبل از نقطه ،ويرگول ،نقطه ويرگول ،دونقطه ،عالمت سؤال ،عالمت تعجب و  ...نيازي به فاصله نيست ،اما بعد از اين عالئم بايد
يک فاصله گذاشته شود.
 .3هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده کنيد ،کلمه داخل پرانتز بدون فاصله
به پرانتز ميچسبد.
 .4براي نوشتن کلمات مرکب يا بعضي افعال و واژگان مشابه از نيمفاصله استفاده شود (براي مثال انسانها ،ميرود ،تصميمگيري،
اندازهگيري ،بهرهمند ،منطقهاي ،همانگونه و[ )...براي مثال ميخواهم (غلط) ميخواهم (درست)] براي ايجاد نيمفاصله در نرمافزار
 wordميتوانيد از ( )ctrl + shift + 2يا ( )shift + spaceيا ( )ctrl + -استفاده کنيد (بسته به نوع ويندوز يکي از موارد عمل
ميکند).
 .5بهجاي استفاده از عالمت ( )%در متن از کلمه درصد استفاده کنيد .مانند 5 :درصد
 .6براساس دستورالعمل جديد فرهنگستان زبان و ادب فارسي از بهکار بردن (ه ي) خودداري فرماييد و در موارد الزم از همزه (ۀ)
استفاده کنيد.

