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نقل است. مقاالت گويای آرا و نظرات نويسندگان محترم 
 . با ذکر مأخذ مانعی ندارد نشريه مطالب

 

 



 نگارش مقاالت راهنمای تدوین و
 

 (:بندی الگوی مجله که در سایت موجود است باشداین دو فایل باید طبق قال) هر مقاله دو فایل پیوست باید ارسال شود برای .1

 ( دانشکده و شهر، دانشگاه، رتبة علمی، نام خانوادگی، شامل نام) مشخصات نویسندگان( الف

 ( بدون مشخصات نویسندگان) فایل اصلی مقاله( ب

 5/5حاشیه سفید صفحات از باا   ). صفحه باشد 20حداقل هشت صفحه و حداکثر ، بندی مجلهبر اساس فایل قالب، حجم هر مقاله .2

  (.هر صفحه حداقل سه پاراگراف دارد، همچنین. ر استمتسانتی 4و از سمت چپ و راست  6و پایین 

هاا در ماتن و عباارت اصالی      ترجماة فارسای  ن  ، هاای ییار فارسای   متن اصلی حتماً باید فارسی بوده و در صورت نیاز به عبارت .3

 . ییرفارسی در پاورقی  ورده شود

بلکه برای مشخص کاردن  ، استفاده نشود ...وبخش ، های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند فصل برای مشخص کردن قسمت .4

زیار تیتار باا قلام     ، پررنا   12تیترهای اصلی با قلم شماره ، به این منظور. های مختلف برای تیترها استفاده شود از سایز قلم، ها ن

 . پررن  نوشته شود 10پررن  و بعد از  ن با قلم شماره  11شماره 

، همانند اسامی خاا  ، کند تری را از خواننده طلب می صوصیتی است و نویسنده توجه بیشگر خهایی که بیان در متن مقاله عبارت .5

 . بیان شود»« ای از یک عبارت ییرفارسی و جز  ن با این عالمت  ترجمه، ماده قانون

، ها پایان نقل قول بدیهی است در. های ییرمستقیم از پاراگرافی جدید  یاز شود و نقل قول»« های مستقیم با عالمت گیومه  نقل قول .6

شمارة صافحات باا   ، ها اگر از دو صفحة پشت سر هم استفاده شده نقل قول).  ورده خواهد شد، نشانی بر اساس سیستم درون متنی

  (.شود گذاشته می –شود و اگر از چند صفحه استفاده شده بین صفحات اول و  خر عالمت  حرف واو عطف می

سال انتشار ، اثر نام صاحب) بالفاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به این صورت ذکر شود:، متنهای مربوط به منابع درون  ارجاع .7

 . تاریخ و شمارة صفحه باشد، شود ارجاعات دارای هر سه عنصر نام تأکید می. (شمارة صفحه، منبع

 . شود ارجاعات به منابع  تین به صورت  تین و ارجاعات به منابع فارسی به صورت فارسی تایپ .8

 ( 25-27 ، 1396، الوانی) مثال: -        

        - (Abran & Buglione, 2003, pp.233-237 ) 

 و 3حاداقل  ، همراه با واژگاان کلیادی  ( ساختار و نتایج مقاله، شامل موضوع) کلمه 120چکیدة فارسی و انگلیسی مقاله هر یک در  .9

 . (از یکدیگر جدا شوند« ، »این واژگان با عالمت ) واژه ضمیمه شود 5حداکثر 

 در انتهای مقاله به شرح ذیل درج شود:، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، فهرست مآخذ  .10

. (1369) سیدمهدی، مثال: الوانی. نام ناشر، محل انتشار، نام مترجم یا مصحح، شمارة جلد.  عنوان کتاب . (تاریخ انتشار) ها: نام نویسنده کتاب -

 . سمت، تهران. مشی دولتی گیری و تعیین خط تصمیم

های  شمارة صفحه، شماره و مشخصات مجله، نام مجله با قلم ایتالیک. «عنوان کامل مقاله» . (تاریخ انتشار) ها: نام نویسنده مقاله -

 .  یاز و پایان مقاله

 . 151-172صفحات ، شمارة دوازدهم، چهارمسال ، فرهن  مدیریت.  «روش توسعه تجربی». (1385) محسن، مثال: رضایی -

 :گیرد مقاله فقط از طریق سامانه نشریه به  درس زیر مورد بررسی قرار می .11

- https://jscm.ut.ac.ir/  
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