از کليه پژوهشگران گرامی که مقالههای خود را برای چاپ در اين مجله ارسال مینمايند ،تقاضا میشود به نکات مهم
زير توجه فرمايند:
 -1موضوع مقاله در ارتباط با پژوهش در زمينه مباحث مديريت داريی ها و تامين مالی (بهينه سازی سبد سرمايه
گذاری ،بازارها و نهادهای مالی ،مهندسی مالی و مديريت ريسک ،ارزيابی عملکرد مالی ،تحليل بنيادی و تکنيکال،
بودجه بندی سرمايه ای ،مديريت سرمايه در گردش ،مديريت سرمايه گذاری در دارايی های ثابت و نامشهود ،تامين
مالی اسالمی ،تامين مالی بين المللی ،تامين مالی پروژه ای ،ساختار سرمايه ،ارزش گذارس اوراق و شرکتها ،ابزارهای
تامين مالی و  )...باشد.
 -2مقاله قبالً برای هيچ يک از نشريهها (داخلی يا خارجی) ارسال يا در هيچ يک از نشريهها (يا مجموعه مقاالت
همايشها) چاپ نشده باشد.
 -3مقاله با استفاده از نرمافزار  2007wordو بر روی کاغذ  4Aبا اندازه های (حاشيهها از باال و راست  2/45و چپ و
پائين  )2/45تايپ شود.
 -1-3فونتهای استاندارد مجله :
 متن فارسی(متن مقاله-چکيده و کلمات کليدی) قلم بی زر با فونت 13 متن انگليسی از قلم  Times New Romanو با فونت  11و عنوان التين نيز با فونت 14 عناوين مقاله و بخشها قلم بی زر پررنگ با فونت 13 عناوين شکلها و جداول قلم بی زر پررنگ با فونت 12 نام و آدرس نويسندگان بی زر پررنگ با فونت 10 -4چارچوب مقاله به صورت استاندارد زير است:
 -1-4صفحه جلد مقاله شامل :عنوان کامل مقاله ،نام نويسنده يا نويسندگان (نام نويسنده عهدهدار مکاتبات با عالمت
ستاره مشخص شود) ،مرتبه علمی و نام دانشگاه يا مؤسسه محل اشتغال ،نشانی کامل نويسنده عهدهدار مکاتبات
شامل :نشانی پستی ،شماره تلفن ،نمابر و پست الکترونيک.
 -2-4صفحه اول مقاله شامل عنوان و چکيده مقاله به زبان فارسی مشتمل بر :موضوع مقاله ،روش تحقيق ،طرح بحث
و نتيجهگيری (مجموعاً  175کلمه) و واژگان کليدی (حداکثر  5واژه).
 -3-4صفحه دوم تا انتهای مقاله مشتمل بر :مقدمه (شامل :بيان مسأله ،اهميت آن و هدف پژوهش ،تاريخچه ،مروری
بر پيشينه تحقيق و چارچوب نظری ،پرسشها و فرضيههای پژوهش)؛ روش تحقيق (شامل :روش پژوهش ،ابزار

گردآوری اطالعات ،فنون تجزيه و تحليل اطالعات ،تعريف متغيرهای مورد مطالعه و تعريف عملياتی آنها ،جامعه
آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگيری)؛ يافتههای پژوهش (شامل :ارايه يافتهها ،مقايسه آن با يافتههای ساير
پژوهشها و انطباق يافتهها با نظريهها)؛ نتيجهگيری (شامل :خالصه مسأله و هدف پژوهش ،ارائه خالصه نتايج و
نتيجهگيری کلی و ارائه پيشنهادها)؛ فهرست منابع.
 -4-4چکيده و واژههای کليدی به زبان انگليسی بر روی صفحهای جداگانه ،شامل :نام نويسنده يا نويسندگان ،مرتبه
علمی و نام دانشگاه يا مؤسسه محل اشتغال ،همراه مقاله ارسال شود.
 -5ارجاعات در متن مقاله به صورت شمارهای و در داخل [ ] آورده شود.
 -6در پايان مقاله ،منابع مورد استفاده در متن مقاله ،به ترتيب حروف الفبايی تنظيم شود (بخش فارسی و التين مجزا)
و بر اساس شماره ايجاد شده ،در بخش منابع شماره در متن مقاله داخل [ ] نوشته شود.
 -1-6مقاله :نام خانوادگی ،نام( .سال انتشار) .عنوان مقاله .نام نشريه (حروف کج) ،دوره (جلد) ،شماره صفحهها.
 -2-6کتاب :نام خانوادگی ،نام( .سال انتشار) .نام کتاب .محل انتشار :نام ناشر.
 -3-6کتاب ترجمه شده :نام خانوادگی ،نام نويسنده( .سال تأليف) .نام کتاب به فارسی .نام و نام خانوادگی مترجم.
محل نشر :نام ناشر.
 -4-6در مورد گزارشها و ساير منابع نيز اطالعات کافی و کامل ارائه شود.
 -7جدولها نزديک به متن مربوط آورده شود .منحنیها ،شکلها و نمودارها سياه و سفيد ،دقيق ،روشن و اصل باشند.
در متن مقاله به شمارهجدولها و نمودارها اشاره شود .اعداد داخل جداول فارسی باشند و از گذاشتن نقطه و کاما به
جای مميز در بين اعداد اعشاری جلوگيری نماييد.
 -8حتی االمکان از الفاظ بيگانه استفاده نشود (مثل استفاده از کلمه تحقيق به جای کلمه پژوهش).
 -9مقالههايی که بر اساس اين راهنما تنظيم نشده باشد ،در هيأت تحريريه مورد بررسی قرار نمیگيرد.
 -10مقاله حداکثر در  20صفحه به نشانی  www.uijs.ui.ac.ir/amfارسال گردد.
 -11تعهدنامه ای مبنی بر اينکه اين مقاله تا بحال برای نشريه ديگری ارسال نگرديده از طريق فايلهای ضميمه ارسال
نماييد.

