خط مشی انتشار مجله
پژوهشهای تجربی حسابداری فصلنامهای است با رويکرد علمی -پژوهشی که با رسالت
توسعة دانش و پژوهش حسابداری در کشور ،به انتشار مقالههای پژوهشیدرحوزة حسابداری

مبادرت میکند .مقاالت با رويکرد تجربی /آرشیوی ،آزمايش ،بین رشته ای /انتقادی،
بازارپايه ،پیمايش و مدل سازی که از ويژگی اصالت و نوآوری برخوردار باشند ،در اولويت
بررسی و انتشار خواهند بود .مهم ترين حوزه های مورد تاکید برای انتشار مقاله ها به شرح زير
میباشد:
 -6پژوهش های تجربی حسابداری در بازار سرمايه و بازار پول
 -8پژوهش های تجربی در حسابرسی و اطمینان بخشی
 -3پژوهش های تجربی در گزارشگری مالی و راهبری شرکتی

راهنمای تدوين و شرايط پذيرش مقالهها
مقالههای ارسالشده پس از داوری تخصصی و در صورت تأيید هیئت تحريريه ،بهچاپ
میرسد .از تمامی استادان و پژوهشگران گرامی که مقالههای خود را برای چاپ به اين
فصلنامه ارسال میکنند ،تقاضا میشود ،در تنظیم مقاله به موارد زير توجه کنند.

 .6شکل مقاله

مقاله درمحیط نرمافزاری ،Word 2007در اندازة صفحة ( A4حاشیهها از باال  ،4پايین ،1/1
چپ  4/1و راست  1سانتیمتر) ،قلم فارسی متن  B Nazaninبا اندازه قلم  :برای عنوان مقاله
 61و برای نام نويسندگان  68به صورت پررنگ ( )Boldو وسط چین؛ قلم فارسی متنB Zar

با اندازة قلم :برای قسمت چکیده  ،66متن اصلی مقاله ،68پی نوشت ،66منابع  ،66واژه های
کلیدی 61و محتوای فارسی نگاره ها61؛ فاصله بین خطوط يک سانتی متر وتورفتگی ابتدای
هر پاراگراف معادل 1.3سانتی متر و رديف شده ( )Justify؛ قلم انگلیسی متن Times New

 Romanبا اندازة قلم :برای عنوان انگلیسی (پررنگ)  ،64چکیده انگلیسی  ،68فرمول ها 66
(چپ چین)،پی نوشت  ،66منابع  ،66محتوای انگلیسی نگاره ها  ،3طبقهبندی موضوعی  5؛
عناوين نگاره ها و نمودارها ايتالیک وپررنگ ( ،)Boldدارای فاصله  1سانتی متر قبل و بعد از
أ

نگاره و نمودار و به صورت وسط چین؛ حداکثر در  65صفحه (شامل منابع و ماخذ) و بدون
شماره گذاری صفحات ،حروفچینی و فايل اصلی مقاله و فايل بدون نام نويسنده از طريق
سامانهی دريافت مقالههاwww.jera.irارسال شود.تا جايی که ممکن است ،در متن مقاله از
عکس استفاده نشود و در صورت استفاده ،عکس با کیفیت باال و سیاه و سفید باشد.

 .8ساختار مقاله
 .6-8صفحة جلد مقاله :اين صفحه بايد شامل موارد زير باشد:
 عنوان کامل مقاله؛ نام نويسنده يا نويسندگان (نام نويسندهای که عهدهدار مکاتبات است ،با عالمت ستارهمشخص شود) ؛
 رتبة علمی و نام مؤسسه يا دانشگاه يا محل اشتغال (به صورت فارسی و انگلیسی) ،نشانیکامل نويسندهای که عهدهدار مکاتبات است ،شامل :نشانی پستی ،شمارة تلفن ،نمابر و نشانی
پست الکترونیک (برای تمام نويسندگان) ؛
 در ذکر نام نويسنده ها از القاب و عناوين استفاده نشود و فقط رتبة علمی و محل خدمتدرج شود.
 .8-8صفحة اول مقاله :عنوان و چکیدة مقاله به زبان فارسی .چکیده در چهار پاراگراف شامل
موضوع و هدف مقاله ،روش پژوهش ،يافته های پژوهش ،و نتیجهگیری و اصالت و افزوده آن
به دانش (در مجموع حداکثر 611کلمه) و واژههای کلیدی (حداکثر پنج واژه) و کد
طبقهبندی  JELباشد .اين کدگذاری برای طبقهبندی موضوعی در ادبیات اقتصادی طراحی
شده است و جزئیاتِ نحوة استفاده از آن در پايگاه اينترنتی:

> < http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.phpقابل دسترسی است.

 .3-8صفحة دوم تا انتهای مقاله :اين بخش بايد در بردارندة موارد زير باشد:
 مقدمه (چند پاراگراف شامل بیان مسئله ،مبانی نظری ،هدف ،اهمیت و ضرورت آن) ؛ مروری بر پیشینة (صرفا پژوهش های مرتبط وبه ترتیب زمانی يا موضوعی بررسی شود ونتیجه آن در پايان اين بخش استخراج ماتريس نظريه و يا مدل مفهومی يا تحلیلی باشد که
متغیرهای پژوهش را مستند می سازد و تدوين فرضیههای پژوهش؛
 روش پژوهش (شامل :روش پژوهش ،ابزار گردآوری اطالعات ،فنون تجزيه و تحلیل ومدل آزمون فرضیه ها ،تعريف متغیرهای مورد مطالعه و تعريف عملیاتی آنها (می تواند در

ب

همان بخش مدل های آزمون فرضیه ارائه شود و در اين صورت نیازی به تکرار ندارد) ،جامعة
آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری) ؛
 يافتههای پژوهش (شامل :ارائه يافتهها ،مقايسة آن با يافتههای پژوهشهای مذکور در پیشینهو تفسیر انطباق يا ناسازگاری يافتهها با پژوهش ها و نظريهها) ؛
 نتیجهگیری (شامل :خالصة مسئله ،ارائه خالصة نتايج و نتیجهگیری کلی و ارائه پیشنهادها برمبنای نتايج (توصیه های سیاستی صرفا در تحقیقات کاربردی ضرورت دارد) ،و در صورت
لزوم پیشنهاد برای پژوهشهای آتی با توجه به محدوديتهای پژوهش يا چگونگی توسعة
پژوهش حاضر) ؛
 فهرست منابع. -چکیده انگلیسی (که بايد ترجمه مفهوم و روانی از چکیده فارسی باشد) .

 .3ارجاعهای درونمتنی
به منظور ارجاعها در متن مقاله از روش ( APAای.پی.ای) استفاده می شود؛ به اين ترتیب که:
 نام خانوادگی نويسنده همراه با سال انتشار آن در متن به صورت فارسی ارائه می شود ونیازی به ذکر معادل انگلیسی اسامی در پی نوشت نمی باشد .چنانچه تعداد نويسندگان بیش از
يک نفر بود از ويرگول ( )،و چنانچه تعداد منابع مورد استناد بیش از يک عدد بود از نقطه
ويرگول (؛) به منظور جدا سازی استفاده شود.
 هر منبعی که در متن مقاله به آن اشاره می شود ،بايد اطالعات کامل آن در فهرست منابعدرج شود و به غیر از اين منابع ،منبع ديگری در فهرست منابع و ماخذ درج نشود.
در صورت نیازبه توضیحات الزم دربارة اصطالحها و يا ذکر معادلهای انگلیسی واژه های
درون متنی (به غیر از اسامی نويسندگان) ،از پینوشت استفاده شود .در متن به هیچ عنوان نبايد
عبارات و اصطالحات انگلیسی ارائه شود ،مگر در مورد فرمول ها و معادله ها.

 .4فهرست منابع
برای تنظیم فهرست منابع،از روش ارجاع ( APAای.پی.ای) استفاده می شود؛ به اين ترتیب
که ابتدا منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی ،به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام
خانوادگی نويسنده ،به شرح زير ذکر و شماره گذاری می شود:
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 .6-4کتاب :نام خانوادگی ،نام کامل نويسنده( .نقطه و يک فاصله) (سال انتشار) ( .نقطه و
يک فاصله) نام کتاب با حروف ايتالیک( ،ويرگول و يک فاصله) نام مترجم( ،ويرگول و
يک فاصله) محل انتشار (دو نقطه و يک فاصله) نام انتشارات( .نقطه)
 .8-4مقاله :نام خانوادگی ،نام کامل نويسنده( .نقطه و يک فاصله) (تاريخ انتشار) ( .نقطه و
يک فاصله) عنوان مقاله( .نقطه و يک فاصله) نام نشريه با حروف ايتالیک ،دوره (شماره) با
حروف ايتالیک( ،ويرگول و يک فاصله) شماره صفحه شروع – (خط فاصله) پايان مقاله.
(نقطه)
.3-4مقاالت برخط :نام خانوادگی ،نام کامل نويسنده( .نقطه و يک فاصله) (تاريخ انتشار) .
(نقطه و يک فاصله) عنوان مقاله( .نقطه و يک فاصله) نام نشريه با حروف ايتالیک ،دوره
(شماره) با حروف ايتالیک( ،ويرگول و يک فاصله) شماره صفحه شروع – (خط فاصله)
پايان مقاله( .نقطه ويک فاصله) دريافت شده از (دو نقطه و يک فاصله) آدرس سايت
 .3-4گزارشها و ساير منابع :در اينباره نیز اطالعات کافی و کامل ارائه شود.
در فهرست منابع چنانچه تعداد نويسندگان بیش از يک نفر بود ،اسامی آن ها با استفاده ازنقطه ويرگول (؛) جدا شود.
 فهرست منابع نیازمند شماره گذاری نمی باشد .چنانچه بیش از يک عنوان از يک يا چندنويسنده مورد استناد قرار گرفته باشد ،عالوه بر رعايت ترتیب حروف الفبا ،ترتیب سال انتشار
نیزرعايت شود؛ به اين صورت که کتاب يا مقاله ای که زودتر (قديمی تر) انتشار يافته است،
در فهرست زودتر درج می شود .به منظور جلوگیری از بروز اشتباه بین منابع مختلف درج شده
در فهرست ،شروع هر منبع بدون تورفتگی يا بیرون زدگی خواهد بود و چنانچه عبارت
طوالنی شد ،ادامه با تو رفتگی (با استفاده از تکنیک  1.1 )Hangingسانتی متر می باشد.

 .1نمودارها ،نگارهها و فرمول ها
عنوان نمودارها در زير و عنوان نگارهها در باالی آنهادرج شود .بهتر است نمودارها و نگاره
ها ،در داخل متن و پس از جايی که به آنها اشاره شده ،درج شوند .برای شمارهگذاری از
شمارة ( 6عددی و داخل پرانتز ،مانند نگاره ( ) )6تا ...استفاده شود .داخل نگاره ها بايد به
فارسی نوشته شود و درشرايط استفاده ممیز ،از بهکار بردن نقطه بهجای ممیز خودداری گردد؛
در صورت ضرورت ضمن درج عنوان فارسی متغیر ها ،يک ستون می تواند به نمادهای مورد
استفاده برای متغیر به زبان انگلیسی به گونه ای که در معادله ها و مدل ها استفاده شده
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اختصاص يابد .عناوين ستون ها در نگاره ها ،به صورت وسط چین بوده و سطر اول هر نگاره
که شامل عناوين ستون هاست با رنگ طوسی و درجه روشنی  8نمايش داده شود .برای اشاره
به محتوای نگاره ها و نمودارها در متن ،می بايست با استفاده از شماره آن ها ،ارجاع مناسب
صورت گیرد .فرمول ها نیز در جداولی دو ستونی به صورت خطوط نامرئی ()No Border
ارائه و به صورت مدل (( )6عددی و داخل پرانتز) تا  ...شماره گذاری شوند.

 .1پی نوشت ها
اصطالحات انگلیسی و برخی توضیحات الزم در پی نوشت (نه زير نويس) و به صورت جدول
چهار ستونی (شامل شماره پی نوشت و محتوای پی نوشت) با خطوط نامرئی ()No Border
ارائه شود.شماره گذاری پی نوشت ها به صورت متنی و بدون استفاده از تکنیک EndNote

در ورد درج شود.
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