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 مديريت صنعتي ۀي نشريها راهنماي تدوين مقاله

ل مـديريتی  ئدانش مديريت در كشور، شناسايی مسـا ۀ پژوهشی كه با رسالت توسعـ   ای است با رويکرد علمی هنشري، صنعتی مديريتۀ نشري
هـای   . مقالـه كنـد مـی مـديريت مبـادرت    ۀتحلیلـی در حـوز  ـ   های پژوهشی و مـروری  برای آن، به انتشار مقاله کارهای ايران و راه سازمان
بـا  شـود   تقاضا مـی  استادان و پژوهشگران گرامی  د. ازنرس ت تحريريه، به چاپ میئتخصصی و در صورت تأيید هیشده پس از داوری  ارسال

موقـع   نام و مقاله خود را ارسال كنند. برای جلـوگیری از تـأخیر در داوری و انتشـار بـه     ثبت (www.imjut.ir)مراجعه به آدرس الکترونیکی 
 .مقاله، لطفاً به نکات زير توجه فرمايید

 راهنماي تدوين:
قبالً در نشريۀ ديگری اعم از داخلـی   مقاله بايد حاصل كار پژوهشی و علمی باشد و شود،پژوهشی دريافت میـ   علمی های هفقط مقال .1

 ديگری ارسال نشده باشد. ۀزمان برای نشري نشده يا هم يا خارجی يا مجموعه مقاالت سمینارها و مجامع علمی چاپ

شده در مجامع علمی كه صرفاً خالصۀ آنها چاپ شده باشد )مشروط به ذكر مشخصات كامل مرجع(  های ارائه لهآن دسته از مقا .1 ۀتبصر
 قابل بررسی است.

 شود.( و ترجمه پذيرفته نمیReview Articleمروری ) ۀمقال .2 ۀتبصر
 مقاله بايد دارای انشايی روان و از نظر دستور زبان و آيین نگارش خالی از اشکال باشد. .2

 است. صفحه 20ها  ها، نمودارها و جدول مقاله شامل متن، شکل حداكثر حجم .3

 باشد:مقاله بايد دارای ساختار زير  .4

مسـئول   ۀعنوان كامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نويسنده يا نويسندگان به فارسـی و انگلیسـی )نـام نويسـند     صفحۀ اول: -
مسـئول   ۀعلمی )آخرين مدرك تحصیلی( به فارسی و انگلیسـی؛ نشـانی كامـل نويسـند     ۀمکاتبات با ستاره مشخص شود(؛ مرتب

 الکترونیك( به فارسی و انگلیسی. نگار )پست  دورنگار، نشانی پیام ۀشمارتلفن،  ۀمکاتبات شامل آدرس پستی، شمار
 150كلمـه و حـداقل    175فارسی و انگلیسی )هـر كـدام حـداك ر     ۀعنوان كامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ چکید صفحه دوم: -

 (. ترتیب حروف الفبا به واژه 5واژگان فارسی )حداك ر  كلمه(؛ كلید
هژاي  روش پژژوهش، يافتژه  پيشينۀ پژوهش، ، بيان مسئلهمقدمه، طور دقیق شامل اين تیترها باشـد:   به صفحات بعدي: -

 .گزاري، منابع گيري و پيشنهادها، سپاس پژوهش، نتيجه

 جز در صفحه اول، نبايد در هیچ قسمت ديگری از مقاله ذكر شود. مشخصات نويسنده / نويسندگان به :1 ۀتبصر
كار رفته در مـتن، بـه    های اختصاری به های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام كامل واژه و عبارت با معادلاصطالحات خارجی  :2 ۀتبصر

 زيرنويس ارجاع شوند.
 صورت سیاه و سفید و با كاركرد محتوايی مناسب تهیه شود. نمودارها، اشکال و جداول به :3 ۀتبصر

متـر از   سـانتی  35/5متر در هر طرف و فاصله  سانتی 5/4ۀ با رعايت حاشی و Word (2003, 2007) ۀچینی مقاله بايد در برنام حروف .5
 11( و در متن التین از قلم تايمز B Mitra) 13صورت گیرد. الزم است در متن فارسی از قلم میترا نازك  A4 ۀباال و پايین در صفح

های ارسالی را فقـط در محـیط    مقاله فراگیر نیست، لطفاً هنوز Word 2010ی  استفاده شود. )توجه فرمايید از آنجاكه استفاده از برنامه
Word 2007  ياWord 2003 .)ذخیره و ارسال فرمايید 

يـا   wordافـزار كـار از نـرم   وری و راحتـی در ايـن   توان بـرای افـزايش بهـره    استفاده كنید. می APAدهی از روش استاندارد  منبع برای .6
Endnote ذيل آورده شوندشکل در ضمن منابع به استفاده كرد : 

   .عنوان كتاب )ايتالیك(. نوبت چاپ )ويرايش(. محل انتشار: نام ناشر)سال انتشار(. نام نويسنده. اول  ،نام خانوادگی :كتاب
 ( استفاده شود.؛) نقطه اگر بیش از يك نويسنده وجود داشته باشد، بايد بین نام هر يك از آنها ويرگول .1 ۀنكت
 شـده  نفر اول نوشتهنام ولی اگر بیش از چهار نفر باشند،  ؛آنها نوشته شودۀ نويسندگان تا چهار نفر باشند، بايد نام هماگر تعداد  .2 ۀنكت

 و همکاران( استفاده شود. ـ )و ديگران ه از واژۀو برای بقی
 سمت.. چاپ اول. تهران: انتشارات گذاری پیشرفته مديريت سرمايه (.1383) ا. ،تلنگی .؛ر ،م ال: راعی

 ها. ۀ صفحه: شمار(دوره )شماره مجله ،. عنوان مقاله. نام مجله )ايتالیك()سال انتشار( نويسنده ناماول  ،نام خانوادگی مقاله:
 . 35-50 :(7) 2 ،مديريت فناوری اطالعاتمدلی نوين ... .  ئۀارا (.1388) ..؛ قنبری آج ،م ال: رزمی

Example (1): Henman, P. (2010). Governing Electronically. Palgrave macmillan. 
Example (2): Henry, C. T., Ruth, J. W. (2007). Some properties of a simple stochastic epidemic model 

of SIR type, Mathematical Biosciences, 208(1): 76-97. 

 و از بازگرداندن مقاالت دريافتی معذور است. دارد رد يا قبول و نیز ويراستاری مقاالت را برای خود محفوظ می اين نشريه حق .7
گونه مسئولیتی در اين زمینـه نخواهـد    آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ ۀشده پس از يك ماه از مجموع مقاالت رد يا انصراف داده  

 داشت.
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