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  تحقيقات مالي در نشرية  راهنماي تدوين مقاله

هاي  دانش مديريت در كشور، شناسايي مسايل مديريتي سازمانةپژوهشي كه با رسالت توسع-اي است با رويكرد علميهنشري، تحقيقات مالية نشري
هـاي ارسـال شـده پـس از داوري      مقالـه . كندميتحليلي در حوزه مديريت مبادرت  -هاي پژوهشي و مروري براي آن، به انتشار مقاله كارايران و راه

 بـا مراجعـه بـه آدرس الكترونيكـي    شـود   تقاضـا مـي   استادان و پژوهشگران گرامـي   از. رسد ميت تحريريه، به چاپ ئتخصصي و در صورت تأييد هي
)www.jfr.ut.ac.ir( موقع مقاله، لطفاً به نكات زير توجه فرماييد براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار به. نام و مقاله خود را ارسال كنيد ثبت.  

  :راهنماي تدوين
مقاله بايد حاصل كار پژوهشي و علمي باشد و قبالً در نشرية ديگري اعم از داخلـي يـا خـارجي و     شود،پژوهشي دريافت ميـ   فقط مقاالت علمي .1

 .زمان براي نشريه ديگري ارسال نشده باشد يا مجموعه مقاالت سمينارها و مجامع علمي چاپ نشده و يا هم
قابل بررسي ) مشروط به ذكر مشخصات كامل مرجع(رفاً خالصة آنها چاپ شده باشد آن دسته از مقاالت ارائه شده در مجامع علمي كه ص .تبصره
  .است

 .مقاله بايد داراي انشايي روان و از نظر دستور زبان و آيين نگارش خالي از اشكال باشد .2
 .است صفحه 20ها  ها، نمودارها و جدول مقاله شامل متن، شكل: حداكثر حجم .3
 :اشدمقاله بايد داراي ساختار زير ب .4

نام نويسنده مسئول مكاتبات با سـتاره  (عنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسي؛ نام نويسنده يا نويسندگان به فارسي و انگليسي  :صفحة اول -
به فارسي و انگليسي؛ نشاني كامل نويسنده مسئول مكاتبات شامل آدرس پستي، شماره ) آخرين مدرك تحصيلي(؛ مرتبه علمي )مشخص شود

  .به فارسي و انگليسي) الكترونيك پست (نگار  شماره دورنگار، نشاني پيامتلفن، 
؛ )كلمـه  150كلمـه و حـداقل    175هـر كـدام حـداكثر    (عنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسـي؛ چكيـده فارسـي و انگليسـي      :صفحه دوم -

  ). واژه 5 اقلحد(واژگان فارسي  كليد
هـاي پـژوهش،   پـژوهش، روش پـژوهش، يافتـه    پيشينة نظري و تجربيمقدمه، : به طور دقيق شامل اين تيترها باشـد  :صفحات بعدي -

 .گيري و پيشنهادها، سپاسگزاري، منابع نتيجه

  .جز در صفحه اول، نبايد در هيچ قسمت ديگري از مقاله ذكر شود نويسندگان به/ مشخصات نويسنده  :1تبصره 
كار رفته در متن، به زيرنـويس   هاي اختصاري به هاي دقيق و رسا در زبان فارسي و نام كامل واژه و عبارت رجي با معادلاصطالحات خا :2تبصره 

  .ارجاع شوند
  .صورت سياه و سفيد و با كاركرد محتوايي مناسب تهيه شود نمودارها، اشكال و جداول به :3تبصره 
و با عنوان رابطه همانند جداول و اشـكال  ) عكس نباشد(بازنويسي شوند  Wordهاي مورد استفاده در مقاله حتماً در محيط  فرمول تمام :4تبصره 
  .گذاري شوند شماره

متر از باال و  سانتي 35/5متر در هر طرف و فاصله  سانتي 5/4 ةو با رعايت حاشي Word (2003, 2007)چيني مقاله بايد در برنامة  حروف .5
 . استفاده شود 11و در متن التين از قلم تايمز ) B Mitra( 13الزم است در متن فارسي از قلم ميترا نازك . صورت گيرد A4پايين در صفحه 

 Times( شدههم به انگليسي ترجمه  يك بار وشود  نوشته) BMitra 11(يك بار به فارسي فهرست منابع بايد تمام ارجاعات فارسي در  .6

New Roman 10 ( و در انتها)in Persian (ها در كنار منابع خارجي به ترتيب  بخش فارسي جداگانه نوشته شده و ترجمه. گذاشته شود
  .دقت كنيد عنوان كتاب و نام نشريه به صورت ايتاليك مشخص شود. حروف الفبا مرتب شوند

  :براي مثال
  .نام ناشر: محل انتشار). ويرايش(نوبت چاپ ). ايتاليك(عنوان كتاب ). سال انتشار(. نام نويسنده ، حرف اولنام خانوادگي :كتاب
  .استفاده شود) ،(اگر بيش از يك نويسنده وجود داشته باشد، بايد بين نام هر يك از آنها ويرگول  .1نكته 
باشند، بايد نام همه آنها را نوشته شود ولي اگر بيش از چهار نفر باشند، بايد تا چهار نفر اول نوشته و اگر تعداد نويسندگان تا چهار نفر .2نكته 

  .استفاده شود) و همكاران - و ديگران(عبارت  ةبراي بقي
  .انتشارات سمت: تهران. چاپ اول. گذاري پيشرفته مديريت سرمايه ).1383. (، ا، تلنگي،.، رراعي: مثال

ة صفحة اول مقاله و آخر شمار: )شماره مجله (، دوره )ايتاليك(نام مجله . عنوان مقاله. سال انتشار. نويسنده نام ، حرف اولنوادگينام خا :مقاله
  . مقاله

  .19- 38، )1( 21، هاي حسابداري و حسابرسي بررسي، ...بيني كاري بر پيش تأثير محافظه). 1393. (بيات، م ،.م.اسدي، غ: مثال
Example (1): Brown L.A. (1981). Innovation Diffusion: A New Perspective, Methuen, London.  
Example (2): Asadi, G. & Bayat, M. (2014). The Impact of Conservatism on Management Earnings 

Forecasts. The Iranian Accounting And Auditing Review, 21 (1), 19-38. (in Persian) 
 .داردو از بازگرداندن مقاالت دريافتي معذور است حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت را براي خود محفوظ مي اين نشريه  .7
 .مقاالت رد يا انصراف داده شده پس از يك ماه از مجموعه آرشيو مجله خارج خواهد شد  
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