راهنمای تنظيم و نگارش مقاالت

برای جلوگيری از تأخير در داوری و انتشار به موقع مجله ،لطفاً به نکات زير توجه فرماييد












مقاالت نبايستی در مجالت خارجی و داخلی و سمينارها ،چاپ ،ارائه و يا ارسال شده باشد .
مجله تحقيقات بازاريابی نوين به موضوعات و محورهای بروز و جديد اختصاص دارد بنابراين خواهشمند است از
ارسال مقاله با موضوعات قديمی و تکراری خودداری نماييد.
مقاالت واصله عودت داده نمیشود .
مقاالت بايستی از سطح علمی مناسبی برخوردار بوده و به شيوه پژوهشی و تحليلی تدوين ،و قواعد نگارشی در آنها
مراعات شده و به صورت روان باشد .
عناوين اصلی و فرعی در مقاله بايد کدگذاری شوند بهگونهای که کدهای اصلی سمت راست و کدهای فرعی به سمت
چپ اضافهگردد(به صورت )...،3-1 ،2-1 ،1-1 ،1 :به طوری که عدد  1کد عنوان اصلی و کدهای  1و  2و  ...کد
عنوانهای فرعی است(در قسمت ساختار مقاله نحوه کدگذاری مطالب ذکر شده است .
حجم مقاله به طور متوسط  7-15صفحه
cm
cm
cm
حاشيههای متن مقاله از باال و پايين  ، 3طرفين  2.5و فاصله خطوط  1باشد .
نمودارها و اشکال ،همگی با عنوان شکل ،و به ترتيب قرار گيری در متن از  1الی آخر شماره گذاری شوند و تيتر آنها
حتماً در ذيل آن قرار گيرد؛ (مأخذ آنها در قسمت پايين سمت چپ آورده شود )
جدولها با توجه به ترتيب قرار گيری در متن از  1الی آخر شماره گذاری شوند و عنوان جداول در باالی آنها قيد
گردد .
مقاله با فرمت  doc.بر روی کاغذ، A4حاشيهها از باال و پايين  cm 3و از چپ و راست  cm ) 2/5تايپ شود.
برای متن فارسی از قلم  zarبا فونت  13و برای متن انگليسی از قلم  Times New Romanو فونت 12
استفاده شود .
مقاله ارسالی عالوه بر چکيده فارسی حتما بايد دارای چکيده انگليسی باشد،
کليه متن مقاله به صورت منسجم و در يک فايل ارسال گردد( .از جدا ارسال نمودن اشکال ،نمودارها

و يا حتی چکيده انگليسی خودداری نماييد).
ساختار مقاله
چکيده فارسی و انگليسی شامل :طرح مسأله ،روش تـحقيق ،ابزار جـمع آوری دادهها ،تکنيک بکار رفته ،نـتايج و واژههای
کليدی( 4تا  6واژه) ،چکيده حداکثر در يک صفحه
 1مقدمهشامل :طرح مسـأله ،اهميت و ضـرورت ،اهداف ،سوابق ،سئوالها و فرضــــيهها

روش تحقيق و مراحل آن(روش تحقيق ،جامعه آماری ،روش نمونهگيری ،حجم نمونه و روش تـعيين آن ،ابزار گردآوری دادهها
و اعتبارسنجی آنها) -7-1 ،معرفی متغيرها و شاخصهای -8-1 ،محدوده و قلمرو پژوهش،
 2مفاهيم ،ديدگاهها و مبانی نظریتعاريف و مفاهيم -2-2 ،ديدگاهها و مبانی نظری ،و ...
 3کاربرد روشها ،تکنيکها ،بحث ،بررسی و تجزيه و تحليل فرضيهها و سوالها با استفاده از روشهای کمی و کيفی . 4جمعبندی و نتيجهگيری در راستای اهداف ،سؤالها و فرضيهها و نتايج حاصل از بکارگيری تکنيکها و آزمونها 5پيشنهادها و راهبردها در جهت حل مشکالت و بهرهگيری از توانمندیها با تعيين اولويت زمانی و مکانی و پژوهشهایآتی

منابع پايانی ،به شيوه  APAتنظيم گردد :
با ترتيب الفبايی شامل :
 کتاب تاليف شده :نام خانوادگی ،نام(مؤلف)( ،سال) ،نام کتاب ،ناشر ،نوبت چاپ ،محل چاپ کتاب ترجمه شده :نام خانوادگی ،نام(مؤلف)( ،سال) ،نام کتاب ،نام و نام خانوادگی مترجم ،ناشر ،نوبت چاپ ،محل چاپ مقاالت :نام خانوادگی ،نام( ،سال) ،نام مقاله ،نام مجله ،شمارهی مسلسل  ،محل چاپ منابع اينترنتی ) :(www.google.com/ پاياننامه ها :نام خانوادگی ،نام نويسنده( ،سال) ،عنوان پايان نامه ،نام خانوادگی و نام استاد راهنما ،دانشگاه و گروه منابع التين همانند چيدمان و ترتيب منابع فوق الذکر است .بديهی است در متون فارسی مرجع دهی در داخل متن به صورت فارسی و زيرنويس انگليسی می باشد .
مثال :
( محمّدی و احمدی)1387 ،
( دالکی و هلمر ) 1963 ،که Dalkey and Helmerدر زيرنويس اضافه می گردد.

