
 مقاالت آیین نگارش

تهيه و تايپ ها با طرحي يكسان، كامل و هماهنگ، مقاله ها الزم است كه همهسازي مجموعه مقالهمنظور يكسانبه 

كند تا مقاالت خود را طبق طرح مورد قبول، ارائه دهند. در صورتي كه كمك ميها به نويسندگان مقاله ،شوند. اين راهنما

 نباشد؛ مورد داوري قرار نخواهد گرفت.ارائه شده، در اين چارچوب نگارشي  مقاله

 7/2و متر از پايين سانتي 5/2متر حاشيه باال و سانتي 4با رعايت  (A4)متر سانتي 21×28مقاله، روي كاغذ سفيد و به ابعاد 

و اندازه  Times New Romanو قلم انگليسي 12و اندازه حروف  BNazanin متر حاشيه راست و چپ، با قلم فارسيسانتي

خوردگي در برنامه نگارشي، بدون اشتباه و خطمتر بين سطرها، با رعايت تمامي اصول سانتي 15/1با فاصله  11حروف 

Word 2007-2010  همه صفحه، بيشتر باشد. همچنين خط اول  20در دو ستون، تايپ شود و نبايد تعداد صفحات آن از

متـون فارسـي قلم استفاده شده براي  ،داشته باشد. در سراسر مقاله مترسانتي 76/0ها، تورفتگي به ميزان پاراگراف

BNazanin  انگليسيو براي متـون Times New Roman است. 

دارد و از مي ويراستاري فارسي و انگليسي مقاالت را براي خود محفوظمجله اقتصاد و مديريت شهري، حق رد، پذيرش يا 

 اعاده مقاالت دريافتي، معذور است.

 پذيرد.انجام مي www.iueam.irپذيرش اوليه مقاالت، از طريق پايگاه اينترنتي نشريه، به نشاني 

مسئوليت مطالب مندرج در مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان مقاله است، همچنين از زمان انجام مطالعه تا ارسال 

 مقاله نبايد بيش از پنج سال، فاصله باشد.

 صفحه اول

باشد كه شيوه نگارش آن، در ادامه تشريح نويسندگان و چكيده مقاله مي له؛ شامل عنوان مقاله، اساميصفحه اول مقا

 شود.مي

خانوادگي مؤلفان، نام و نامشود. بعد از عنوان، با يك خط فاصله، مينوشته  14اندازه  BTitrفارسي  قلم با مقاله عنوان

 متر تايپ شود.و با فاصله بين خطوط يك سانتي 12اندازه هركدام در يك سطر، با قلم پررنگ، با 

گروه، دانشكده،  ؛ شامل تحصيالت،گانتوضيحات مربوط به نويسندگان نيز بعد از عنوان، نوشته شود. مشخصات نويسند

. براي نويسنده مسئول مكاتبات، ذكر آدرس بايد به دو زبان فارسي و انگليسي نوشته شونددانشگاه، شهر و كشور 

 .رونيكي الزامي استالكت

  متن چكیده

چكيده بايد مجموعه فشرده و گويايي از مقاله باشد و مسأله مورد مطالعه و اهداف آن، روش تحقيق و نتايج پژوهش، 

 استفاده و مراجع به اشاره از چكيده، واژه(، بيشتر نباشد. در 200-300سطر ) 10طور خالصه در آن بيان شوند و ترجيحاً از به

  .شود خودداري پاورقي، از

واژه كه با كاما )،( از هم جدا  5و حداكثر  3حداقل  شود.مي نوشته 12 اندازه با BNazanin با قلم كليدي: واژگان

 شوند.

 ط به هر واژه كليدي كه از سايتمربو JELكدهاي 

https://www.aeaweb.org/econlit/JelCodes.php .در سطر بعد از واژگان كليدي حداقل چهار كد  قابل استخراج است

 شود.  نوشته 12و با اندازه 

 



 هاي اصلی مقاله ترتیب عنوان

 باشند:طور دقيق به شرح زير ميهاي اصلي مقاله، بهترتيب عنوان

 مقدمه -1

كند و شامل موارد ذيل بندي آنها، هدف پژوهش را توجيه ميهاي انجام شده و جمعبا طرح مسأله و مرور پژوهش

 باشد:مي

 بيان مختصر كليات موضوع مورد بحث -

 هاي آناي كوتاه از تاريخچه موضوع و تحقيقات انجام شده به همراه ويژگيخالصه -

هاي ها يا حركت به سمت يافتههاي موجود، گشودن گرهرفع كاستياشاره به جنبه نوآوري مقاله )تالشي كه در مقاله براي  -

 نو صورت گرفته است(

 هاي انجام تحقيق.ها و ضرورتف، اهميتاهدا -

 پیشینه تحقیق -2

پيشينه تحقيق، تحقيقات  پردازد. درموضوع و مسأله تحقيق ميها و مطالعات انجام شده در مورد به مرور پژوهش

كامل با عنوان مقاله دارند، ارائه شوند و از توضيح درباره مطالعاتي كه به صورت كلي و در حيطه  داخلي و خارجي كه ارتباط

 عمومي موضوع انجام شده است، خودداري شود.

 مبانی نظري -3

پردازد. مباني نظري موضوع بايد مختصر ولي كاربردي بيان شود، استناد و ارجاع به تشريح مفاهيم و تعاريف موضوع تحقيق مي

 هاي نظري تحقيق به صورت كامالً شفاف و مستدل، بيان شوند.اصول و پايهاشته باشد و نيز د

 روش تحقیق  -4

دهد و شامل كليه روابط و متغيرها، شناسايي و ارزيابي را توضيح مي هايشيوه اجراي پژوهش، طرح آماري و روش

 باشد.اثبات روابط )در صورت نياز(، تعريف متغيرها و نحوه محاسبه آنها و معرفي روش برآورد مدل مي

مربوطه وجود  هايهاي برآورد كه در متن كتابو مقدمات بديهي و روشنكته مهم: از ارائه توضيحات طوالني در مورد مباني 

 ارائه شوند. ،اندبراي برآورد يا اجراي مدل، مورد استفاده قرار گرفته هايي كه مشخصاًگردد و روش خودداري دارد،

 هاي تحقیق یافته -5

بندي توان موضوعات را طبقهدست آمده، در اين قسمت ارائه گردند. در صورت نياز ميتمامي نتايج كيفي و كمّي به

)در صورت نياز(، ها، نحوه محاسبه آنها نموده و از جدول، منحني، نمودار يا تصوير استفاده شود كه شامل منابع داده

 باشد.برآورد يا اجراي مدل مي هاي الزم و نتيجه آن، نتايجآزمون

 گیري و پیشنهادنتیجه  -6

شوند. نگارنده مي گيريوتحليل شده و نتيجهآمده، تجزيهدست ها، نتايج بههاي ساير پژوهشبا توجه به هدف و يافته

 كند.هاي الزم را نيز ارائه ميدر همين قسمت، پيشنهاد

« سپاسگزاري»در انتهاي مقاله قبل از منابع زير تيتر  :پژوهش در مقالهکننده اعتبار درج قدردانی از حامی یا تأمین* 

الزامي است. دانشجويان تحصيالت تكميلي بايستي از معاونت پژوهشي دانشگاه مربوطه سپاسگزاري نمايند كه زمينه انجام 

 :پژوهش را براي آنان فراهم نموده است. مثال

 سپاسگزاري



.................. / مركز ...................... به خاطر حمايت مالي/ حمايت معنوي / همكاري در  از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه

 .شوداجراي پژوهش حاضر سپاسگزاري مي

از آقاي دكتر .............. / خانم دكتر ............... به خاطر بازبيني متن مقاله و ارائه نظرهاي ساختاري تشكر و قدرداني 

 .شودمي

 .شودسپاسگزاري مي  داوران محترم به خاطر ارائه نظرهاي ساختاري و علمي  از

دانند از آقاي دكتر ............. / خانم دكتر .................. به خاطر مطالعه متن مقاله حاضر و نگارندگان بر خود الزم/فرض مي

 .ارائه نظرهاي ارزشمند سپاسگزاري نمايند

 منابع -7

منابع بايد به ترتيب  منابع التين و فارسي در انتهاي مقاله، ابتدا منابع فارسي و سپس منابع خارجي آورده شوند.براي نگارش 

خانوادگي نگارنده، مرتب شوند. چنانچه از يك نگارنده، چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتيب ارائه حروف الفباي نام

 جديد است. ها برحسب سال انتشار از قديم بهآن

 الف( راهنماي نگارش منابع درون متن

 انتشار سالسپس مؤلفان و خانوادگي مؤلف يا اي كه ابتدا نامبه گونهباشند؛  پرانتزارجاعات در متن مقاله بايد به شيوه داخل 

خانوادگي و نام نويسنده اول به جاي نام ساير براي منابع با بيش از دو نويسنده، با ذكر نام .(Smith, 2014) :مانند گردد؛ بيان

 .(Ruane et al., 2012) ذكر گردد؛ مانند:« همكاران»نويسندگان، 

 (APAفرمت  ب( الگوي نوشتن منابع التین در انتهاي متن )طبق

  کتاب:

1- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of book or larger document (chapter or 

section number).  Edition. Publication. 
 مقاله در مجله:

2- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of article. Title of Online Periodical, 

volume number (issue number), page. 

 در همایش:مقاله 

3- Nematollahi, M.A., Van Pelt, H., Komen, J. (2006). Stress response during and after confinement 

in 17-a hydroxylase deficient common carp (Cyprinus carpio L), VII th International Congress on the 

Biology of Fish, Newfoundland, Canada, P. 170. 

 نامه:پایان

4- Viveiros, ATM. (2002). Semen collection and preservation in African catfish, Clarias gariepinus. 

Ph.D thesis. Fish culture and fisheries group. Wageningen institute of Animal Sciences. Wageningen. The 

Netherlands. 144 pp.  
 منابع فارسی در آخر متنج( الگوي نوشتن 
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 محل چاپ: ناشر.

-پايان مقاله )شماره(، صفحهدوره ، نام نشريهانتشار(. عنوان مقاله، خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، )سال ناممقاله: 

 صفحه شروع مقاله.

 

 



 فارسی متن در خارجی هايواژه

 هاي خارجينام مورد در كنيد. استفاده مصوب و مصطلح فارسي هايمعادل از امكان حد در خارجي، هاينام و هاواژه براي

 پايين در زيرنويس صورت به را آنها التين معادل ها،گونه واژه اين بيان از پس بالفاصله و ارجاع اولين در فقط غيرمتداول، و ضروري

 نماييد. قيد صفحه، همان

 هازیرنویس

 هايو زيرنويس 9و اندازه  BNazaninچين با قلم صورت راستدر صورت نياز به درج زيرنويس، همه موارد فارسي به 

از شماره، يك خط تيره، سپس نوشته شوند. در پانويس، بعد  9اندازه  Times New Romanچين با قلمالتين به صورت چپ

 يك فاصله و بعد معادل فارسي يا انگليسي را تايپ كنيد.

 شوند. ارائهشود، به صورت زيرنويس مي ياداز آنها  مقالهبار در ها و اصطالحاتي كه براي اولين اسامي افراد يا واژه

 ها و نمودارهاشكل

باشند و منبع  به صورت سياه و سفيد و باكيفيت مناسب، تهيه شده باشند وها، داراي وضوح و شفافيت تمامي اشكال و نقشه

چين باشند كه به صورت وسطها بايد شماره و عنوان )توضيح( داشته ذكر شود. نمودارها و شكلآنها حتي اگر از خود نويسندگان باشند، 

آنها نيز با همان قلم و اندازه، دقيقاً زير آنها د. منبع شوگذاري ميشماره 1تايپ و به ترتيب از  ،11اندازه در زير آن با قلم پررنگ و 

 شود.نوشته مي

 هاجدول

 1تايپ و به ترتيب از  11كه در باالي جدول با قلم پررنگ و اندازه  هر جدول بايد شماره و عنوان )توضيح( داشته باشد

ها بايد به در جدول شده، درج شوند. همه اعدادو پس از جايي كه به آنها اشاره ها در داخل متن شود. جدولگذاري ميشماره

چين، تايپ شوند. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن قبل و بعد آن قرار گيرد و منبع آن نيز با صورت فارسي و وسط

وع و اندازه مطابق راهنماي باال، تهيه شده است. در اين جدول، ن 1در انتهاي جدول آورده شود. جدول  11قلم پررنگ و اندازه 

چين نسبت به دو طرف هاي فارسي به صورت خالصه آمده است. جدول بايد در موقعيت وسطقلم مورد نياز براي تدوين مقاله

 كاغذ قرار گيرد.

 ها، اشكال و تصاوير، رعايت نكات زير الزامي است:در تنظيم جداول، منحني

ها در باال و مأخذ ر در مقاله تكرار شوند. شماره و عنوان جدولاطالعات جداول، نبايد به صورت منحني يا به شكل ديگ -

 آنها در پايين ذكر گردد.

توان باشند، ميجدول بايد داراي عنوان و واحد مربوط به خود باشد و چنانچه تمام ارقام جدول داراي واحد يكسان -

 شكل خاص ديگري، ذكر نمود. واحد را در عنوان جدول در پرانتز يا

هاي آماري، بايد به يكي از گردد. نتايج بررسيات اضافي عنوان و متن جدول، به صورت زيرنويس ارائه ميتوضيح -

 هاي علمي، در جدول منعكس گردد و در هر صفحه نبايد بيش از دو جدول آورده شود.روش

 واحدهاي استفاده شده در مقاله بايد در سيستم متريك باشند. -

 ستوني( تايپ گردند.تكنمودارها، به شكل معمول )ها، جداول، شكل -

استادان  و رساله دكتري باشد، ذكر اسامي كليه نويسندگان )دانشجو، ارشدكارشناسي نامهپايان، حاصل مقالهدر صورتي كه  -

 راهنما و مشاور( الزامي است.

خودداري هاي فارسي استفاده شود و از به كار بردن نقطه به جاي مميز عنوان ها بايد از اعداد فارسي ودر داخل جدول -

 را نوشته و مميز را تايپ كرده، بعد عدد صفر را بنويسيد. 5 ، اول عدد5/0گردد. براي مثال براي نوشتن عدد 



 (Abstract)چكیده به زبان انگلیسی 

باشد. نويسندگان موظف هاي كليدي چكيده فارسي ميو واژه چكيده مقاله به زبان انگليسي، برگردان دقيق عنوان، متن

 هستند چكيده انگليسي را كامالً مطابق با چكيده فارسي ارائه دهند.

باشد. در چكيده انگليسي، و ساير نكات، منطبق با چكيده فارسي  14رنگ و اندازه عنوان چكيده انگليسي با قلم پر

صورت پاورقي  بيايد و تنها، آدرس الكترونيكي مسئول مكاتبات، به 10با اندازه ام او مشخصات نويسنده در سطر بعد از ذكر ن

 شود.نوشته 

 ویرایشی نكات برخی

 قسمت. همين گذاريشماره مانند شود؛ استفاده فاصله،خط و عدد از گذاري،شماره براي -1

 از بعد اما نيست، فاصله به نيازي و ... تعجب عالمت سؤال، عالمت دونقطه، ويرگول، نقطه ويرگول، نقطه، از قبل -2

 شود. گذاشته فاصله يك بايد عالئم اين

 پرانتز داخل كلمه كنيد، استفاده فاصله از پرانتز، شدن بسته از بعد و پرانتز شدن باز از پرانتز، قبل از استفاده هنگام -3

 چسبد.مي پرانتز به فاصله بدون

 شود. استفاده فاصلهنيم از كلمه، يك حروف ميان -4

  درصد. 5 كنيد؛ مانند: استفاده درصد كلمه از متن، در (%) عالمت از استفاده جاي به -5

 

 هاي فارسیهاي مورد نیاز براي تدوین مقالهخالصه اندازه و نوع قلم -1جدول 

 عنوان قلم  اندازه نوع قلم

 مقالهعنوان  BTitr 14 پررنگ

 خانوادگينام و نام BNazanin 12 پررنگ

 آدرس پست الكترونيكي نويسندگان Times New Roman 12 نازك

 هاعنوان بخش BNazanin 12 پررنگ

 هاعنوان زيربخش BNazanin 11 پررنگ

 متن چكيده BNazanin 12 نازك

 واژگان كليدي BNazanin 12 نازك

 متن اصلي BNazanin 12 نازك

 زيرنويس فارسي BNazanin 9 نازك

 زيرنويس التين Times New Roman 9 نازك

 ها و نمودارهاعنوان جدول BNazanin 11 پررنگ

 هاهاي جدولعنوان ستون BNazanin 11 پررنگ

 مراجع فارسي )درون متن( BNazanin 12 نازك

 مراجع فارسي )در انتهاي مقاله( BNazanin 11 نازك

 مراجع التين Times New Roman 11 نازك

 



 


