راهنمای نگارش ،روند بررسی و شرايط پذيرش مقاله در دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبردهای بازرگانی
نویسنده/گان گرامی ،حسب مصوبه کميسيون نشریات وزارت علوم ،تحقيقاات و ننااوری
مبنی بر تغيير نام نشریه دانشور رنتار (مدیریت و پيشارنت) باه دو فصـلنامه علمـی-
پژوهشی راهبردهای بازرگانی  ،نشریه حاضر پذیرای مقالاه هاایی در زميناه هاای
مختلف مدیریت بازرگانی خواهد بود.
الف) نحوه تايپ مقاله:
 .1تایپ در محيط  word 3002با تنظيم های کامل زبان نارسی ،انجام شود .اگر از
ورژن های  wordباالتر از  3002استفاده می کنيد ،باید خروجی  wordخود را در
قالب؛  ، word 79-3002 *.docتنظيم کنيد.
 .3تایپ متن نارسی با رعایت ناصله و نيمناصله باشد (به طور نمونه؛ "میشود"،
"کتابها"" ،کمتر"" ،بيشتر" و .)...
 .2رسم جداول ،تایپ اعداد و ارقام" به نارسی بوده و "اعداد اعشاری" نيز به شکل
نمونه ( )2/79تایپ شود  .از " ناصله گذاشتن"به وسيله "،تب" و یا "اینتر" در این جا،
خودداری شود.
 .7از قلم بولد شده  B lotusبا شماره  13برای تایپ متن نارسی ،قلم بولد شده B
 Yagutبا شماره  10برای چکيده نارسی و نيز قلم  Times New Romanبا
شماره  7برای متن انگليسی ،استفاده کنيد.
 .5منحنی ،نمود و نمودارها به صورت سياه و سفيد ،به کمک نرم انزار word 3002
تایپ و تنظيم ،شده باشند.
 .6جدول ،نمود و نمودارها باید به وسيله شماره ،مشخص گردند و در متن مقاله نيز با
همان شماره ،مورد اشاره قرار گيرند.
 .9اسامی و اصطالحات التين باید در زیر همان صفحه ،زیرنویس شوند.
 .8چنانچه مقاله ،مستخرج از طرح پژوهشی مصوب است ،در پاورقی صفحه نخست ،با
ذکر مرکز /موسسه تامين کننده اعتبار طرح پژوهشی ،مراتب زیرنویس شود.
ب) ترتیب عناوين و ساختار مقاله:
 .1عنوان (با نونت بولد شده  B Trafficبا شماره .)30
 . 3نویسنده و یا نهرست مشخصات نویسندگان به شکل نمونه زیر (رعایت موارد ذیل،
جهت درج مشخصات نویسنده/گان ،در چکيده نارسی و انگليسی ،ضروری است به
عالوه توصيه می شود؛ آخرین شماره چاپ شده مجله را برای تنظيم مقاله خود ،مالحظه
کنيد)؛
 نام و نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان (در چکيده نارسی با قلم بولد شده  B Zarباشماره .)11
 شماره گذاری روی اسامی نویسنده/گان و زیر نویس مشخصات آنان به ترتيب بارعایت؛  )1سطح تحصيلی /مرتبة علمی )3 ،گروه آموزشی )2 ،نام دانشگاه (در چکيده
نارسی با قلم معمولی  B Lotusبا شماره .)11
 ستاره گذاری و تعيين نویسندة مسئول در صورت تعدد نویسندگان به همراه آدرسپست الکترونيک وی (در چکيده نارسی با قلم معمولی  B Zarبا شماره .)7
 .2چکيده نارسی( 300تا  200کلمه) به همراه کليد واژهها (حداکثر هفت کلمه).
 .7چکيده انگليسی و کليد واژهها.
 .5مقدمه.
 .6نرضيه /سوال های پژوهش.
 .9روش پژوهش ،جامعه آماری ،برآورد نمونه و روش نمونه گيری ،ابزار/های پژوهش،
شيوه تحليل دادهها.
 .8یانته ها.
 .7بحث و نتيجه گيری.
 .10منابع.
ج) شیوه ارجاع دهی در متن
ارجاع دهی را از شروع مقاله ،تنها با ذکر شماره منبع مورد استفاده در داخل کروشه [ ]،
انجام داده و تا آخرین منبع استفاده شده ،ادامه دهيد (از گذاشتن پرانتز در متن مقاله و
ذکر؛ ناميل مولف ،سال و صفحه در آن ،خودداری کنيد) .در نهرست منابع پایانی ،منابع
مورد استفاده را به ترتيب شماره آن در متن مقاله ،پشت سر هم قرار دهيد .چنانچه
استفاده از منبعی ،تکرار شده است ،همان منبع مورد استفاده را مجدداً ،تکرار کنيد.

د) شیوه منبع نويسی در فهرست منابع
فارسی
 مقاله :نيک نفس ،پدرام ( .)1299بررسی نوزادان مادران دیابتی .مجله بيماریهایکودکان ،سال  ،2شماره  ،3صص .62-85
 کتاب :قرهباغيان ،مرتضی ( .)1290اقتصاد رشد و توسعه .تهران :نشر نی. ترجمه کتاب :الیون ،دیوید ( .)1280پسامدرنيته ،ترجمه محسن حکيمی .تهران:انتشارات آشيان.
 فصلی از کتاب :بهرامی ،نریدون و نوحی ،علينقی ( .)1295کنترل کيفيتآزمایشهای ليپيدهای سرم .در :تضمين کيفيت آزمایشگاهی؛ محمدی ،حسن و جليلی،
حسين ،تهران :مرکز نشر دانگاهی ،صص .61-50
 پايان نامه -احمدی ،جواد ( .)1299تأثير نمک یدددار در کاهش ندول اندازة گواتردر شهریار .پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران :انستيتو تحقيقات تغذیه ،دانشگاه علوم
پزشکی شهيد بهشتی.
مقاله منتشر نشده -محمدی ،حسن و احمدی ،جواد .عوارض ناشی از مصرف
کينيدین در  200بيمار قلبی .مجله نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،زیر چاپ.
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ه) شرايط داوری و پذيرش مقاله:
.1مقاله ارسالی نباید در نشریه داخلی و خارجی دیگر و یا همایش ،به چاپ رسيده باشد
به عالوه مقاله همزمان برای سایر نشریه ها نيز ،ارسال نشده باشد.
 .3مقاله مستخرج از پژوهش نویسنده /نویسندگان باشد.
 .2داوری اوليه برای مقاله های دریانتی انجام و سپس در صورت احراز شرایط عمومی
اوليه نوق الذکر ،جهت داوری برای سه داور ،ارسال می گردد .چنانچه مقاله مورد تایيد
حداقل دو نفر از آنان ،قرار نگرنت ،عدم اولویت به نویسنده ابالغ میگردد .اگر حداقل دو
نفر از داوران ،اصالح مقاله را پيشنهاد دهند ،مراتب نظر داوران ،به اطالع نویسنده خواهد
رسيد تا مقاله اصالحی دارای بخش های رنگی شده را به همراه نامه شرح نحوه
اصالحات ،در سایت مجله درج نمایند.
 .7مقاله اصالحی نگارنده/گان ،جهت داور نهایی ارسال می شود و در صورت دریانت
تایيد نهایی از سوی وی به عالوه تامين همه شروط نگارشی و تنظيمی نوق الذکر ،در
اولویت چاپ قرار میگيرد.
 .5هویت نویسنده/گان و داوران برای یکدیگر ،نامشخص است.
 .6نویسندگان در ارجاعات خود به حداقل دو مقاله از شماره های قبلی نشریه راهبردهای
بازرگانی ،ارجاع و آن ها را در نهرست منابع مقاله خود ،رنگی کنند.

