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 مقاالت فصلنامه علمی ـ پژوهشی کاتب راهنمای تهیه و تنظیم

 الف( شرایط عمومی مقاالت
ی روان مستند، مستدل و با قلم ، ساختار منطقی و انسجام محتوایی باشد و روشمند،پژوهشی -علمی  جنبة. مقاالت باید دارای 9

 و رسا نگارش یافته باشد.
 ، فرستاده شود.آدرس ایمیل فصلنامهبه  آن ورد و یا فایلکاتب  دفتر فصلنامهشده، به . مقاالت، تایپ۹
 کلمه باشد. ۰۰۰۰تا  0۰۰۰ . حجم مقاالت بین9
 بخشی از یک کتاب، چاپ شده باشد. عنوانبهدر نشریات داخلی و یا خارجی و یا  قبالً. مقاالت نباید 4
 . در مقاالت ترجمه شده، اصل مقاله نیز ضمیمه شود.0
 ( همراه مقاله باید ضمیمه گردد.Abstract) دهیچک. در مقاالت فارسی متن انگلیسی 2
 پژوهشی کاتب توسط نویسنده مسئول تکمیل گردد. -. فرم دریافت مقاله برای فصلنامه عملی۰

 ب( نحوه تنظیم مقاالت
 ، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه و فهرست منابع باشد.های کلیدیواژهمقاالت باید دارای عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، 

کلمه باشد و به اختصار، بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و  90۰-۹0۰ بینو انگلیسی مقاله،  چکیده فارسی چکیده: .۱
ه ، ارجاع بادلّه، ذکر هاآنهای مهم پژوهش را بیان کند. در چکیده از طرح فهرست مباحث یا مرور بر چگونگی پژوهش و یافته

 مأخذ و بیان شعاری خودداری شود.
واژه کلیدیِ مرتبط با محتوا و ایفاکننده نقش نمایه موضوعی مقاله  ۰ شامل حداکثر های کلیدیواژه :ی کلیدیهاواژه. ۲

 باشد.
لی و اص سؤاالتبحث،  نوآوریمقدمه به بیان مسئله تحقیق، پیشینه پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، جنبه  . مقدمه:۳

اصلی و فرعی طرح و مفاهیم و اصطالحات اساسی مقاله اختصاص  التسؤافرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله بر اساس 
 .آیدمی
 .گیردمیبر چارچوب نظری یا مفهومی، روش، شواهد، مدارک، استدالالت و تحلیل را در . بدنه مقاله:۴
 سؤاالتبه  یی خبری موجز، پاسخ اجمالهاگزارههای تفصیلی تحقیق است و با نتیجه مقاله بیانگر یافته گیری:. نتیجه۵

، مستندات لّهادبندی، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، چارچوب نظری، . از ذکر بیان مسئله، جمعشودمیاصلی و فرعی بیان 
 یا ذکر مثال در این قسمت خودداری شود.

 دهی. نحوه ارجاع۶
 ماره صفحه( باشد.)نام خانوادگی، سال انتشار: ش صورتبهمتنی و متنی: ارجاع مقاالت، دروندرون

 (۹۹۰: 9919برای مثال: )نقوی، 
 زیر خواهد بود: صورتبهفهرست منابع: فهرست منابع در آخر مقاله 

 ، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر.عنوان اثرسال انتشار(. ) الف ـ کتاب: نام خانوادگی، نام.
، سال انتشار، )شماره مجله(: نام مجله، نام و نام خانوادگی مترجم، «الهعنوان مق» سال انتشار(.) ب ـ مجله: نام خانوادگی، نام.

 صفحات مقاله.
 ج( شرایط ارزیابی و پذیرش

، در صورت برخورداری از شرایط عمومی مذکور در بند الف، به تناسب توسط مدیر اجراییمقاالت دریافتی پس از بررسی اولیه . 9
مدیر  ییدتأن برای ارزیابی و داوری ارسال خواهد شد و پس از کسب امتیاز الزم، با موضوعات به دو نفر از متخصصان و اهل ف

 امکان چاپ خواهد یافت. مسئول و مدیر اجرایی فصلنامه،
 .شودمی. مقاالت بر اساس معیارهای ساختاری ـ شکلی و محتوایی و روشی، ارزیابی ۹

 د( یادآوری
 مجله محفوظ است. . حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقاالت برای9
با ذکر نشانی نشریه  هاکتاب. حق چاپ مقاله پس از پذیرش برای مجله محفوظ است. امکان چاپ در سایر نشریات و یا ۹

 بالمانع است.
 .گرددمی کننده آراء نویسندگان است. مسئولیت مقاله نیز به نویسنده باز. مطالب مقاالت بیان9
 .شودنمیبازگردانده  تائیدیا عدم  ییدتأدر صورت  . مقاالت دریافتی4
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 سخن آغازین

جانبه، قیقات بستر اصلی توسعه همهکس پوشیده نیست. تحامروزه اهمیت و ضرورت پژوهش بر هیچ

های تفاوت مانده ریشه درسازندگی و استقالل هر کشور است. شکاف اصلی بین کشورهای پیشرفته و عقب

تنها  شود، وتنها از طریق تحقیق و پژوهش حاصل می شدارد. تولید علم و دان هاآنبسترهای تحقیقاتی 

 .شودباشد یک توسعه پایدار محسوب می گراییای که مبتنی بر دانایی و علمتوسعه

علوم و فقدان تحقیقات علمی در بخش آکادمیک کشور، انتشار  روزافزونهای یشرفتپبا توجه به 

اشد. بیمی امیدی در راستای توسعه علم و کمک به کاربردی کردن مباحث علمی روزنهعلمی،  نشریات

ی ایین رشد اقتصادی، فقر و مشکالت مدیریتمشکالتی مانند بیکاری، کسری بیالنس تجاری، سطح پ

ی علمی دقیق و کاربردی دارد تا با استفاده از نتایج این هاپژوهشنیاز به  هاآنکشور مسائلی است که رفع 

و  92های تحقیقی شماره یتاولویزی کرد. ربرنامهاز این مشکالت را  رفتبرونی هاراهتحقیقات بتوان 

د و رش ازآنجاکهنیز به همین موضوعات اختصاص داده شده است.  کاتبپژوهشی  -علمی فصلنامه 9۰

 لمیع یر نیست امید است که انتشار این فصلنامهپذامکانیزی ربرنامهتوسعه اقتصادی بدون پژوهش و 

های علمی کشور نماید. در پایان از همه همکاران و محققین عزیزی یهپاکمکی در راستای تقویت و توسعه 

 ی موفقیت و بهروزیآرزواین نشریه ما را یاری رساندند تشکر کرده و برای همه این عزیزان  که در غنای

 دارم.
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