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راهنمای تدوين مقاله
فظلٌاهِ «تَسؼِ کاسآفشيٌی» هدلِای دٍ صتاًِ (فاسسی -اًگليسی) ٍ ػلوی -خظٍّشیی اسیک کیِ تیِهٌظیَس استایای
سغح داًش ػلوی ٍ فٌی خظٍّشگشاى ،سَْلک هثادلِی ػلوی تیيي آىّیا ،هؼشفیی خيشیشفکّیای ػویذُ دس صهيٌیِّیای
هختلف کاسآفشيٌی ٍ ايداد استثاط هياى خظٍّشگشاى ٍ کاسشٌاساى داخلی ٍ خاسخی هٌتشش هیشَد( .هااالت خظٍّشی
( ،)Research Papersهاییاالت تيليلییی يییا هییشٍسی ( ٍ )Review Papersگییضاس ّییای ػلوییی يییا يادداشییکّییای
تيايااتی ( )Technical Notesهتضوي هغالة ّنسَ تا اّیذا

فظیلٌاهِ ٍ تشخیَسداس اص اتؼیاد آهَصشیی ٍ خظٍّشیی

اسص هٌذ تشای چاج دس ايي ًششيِ خزيشفتِ هیشًَذ).
تِ هٌظَس تسْيل ٍ تسشيغ فشآيٌذ داٍسی ٍ چاج هااالت خَاّشوٌذ اسک تِ ًکات صيش تَخِ فشهاييذ.
 .1هاالِ اسسال شذُ ًثايذ قثالً دس ّيچ ًششيِی داخلی يا خاسخی چاج شذُ تاشذ.
 .2هاالِ اسسال شذُ ًثايذ ّوضهاى تِ سايش هدالت فشستادُ شَد.
 .3هاالِ اص عشيق سايک ًششيِ تِ ًشاًی  www.jed.ut.ac.irاسسال گشدد.
 .4هااالت سٍی کاغز ( A4تا حاشيِ اص تاال  ٍ 4خاييي  ٍ 6/29ساسک  ٍ 5چح  4ساًتيوتش) حشٍ چيٌی شَد .فَاطیل
تيي خغَط تِ طَست  singleتاشذ .هااالت فاسسی تا قلن ً Bzarاصک  ٍ 13هااالت اًگليسی تا قلین Times 11

ًاصک تْيِ شَد.
 .5حدن هاالِ ًثايذ اص حذاکثش  02صفحه چاپی تِ قغغ ًششيِ تداٍص کٌذ (تا دس ًظش گشفتي هيیل خیذاٍل -اشیکال-
خالطًِ -تايح ٍ فْشسک هٌاتغ).
 .6چکيذُ هاالِ تیشای هایاالت فاسسیی تیا قلین ً Bcompsetیاصک  ،11تیِطیَست تیس سیتًَی ٍ فایظ عیی يیس
خاساگشا

اسائِ شَد.

 .7اشکال ،خذاٍل ٍ ًوَداسّای هاالِ حتوا اطل تَدُ ٍ داسای کيفيک هغلَب تاشذ(قلن هيتشا سياُ. )11
 .8ساختاس هاالِ شاهل ػٌاطش صيش اسک:
طفيِ خلذ هاالِ :دس ايي طفيِ تايذ ػٌَاى هاالًِ ،ام ٍ ًام خاًَادگی ًَيسٌذُ (ًَيسٌذگاى) دسخِ ػلویی( ،هيیل
خذهک) ًشاًی الکتشًٍيس ٍی ٍ شواسُ تواع ًَيسٌذُ يا ساتظ آٍسدُ شذُ ٍ ػْیذُداس هکاتثیات تايیذ تیا ػالهیک
ستاسُ هشخض شَد.
طفيِ اٍل هاالِ :شاهل چکيذُ فاسسی ٍ اًگليسیی هاالیِ ٍ ٍاطگیاى کليیذی ( 3تیا  6کلویِ) اسیک .چکيیذُ هاالیِ
حذاقل  150کلوِ ٍ حذاکثش  220کلوِ تَدُ ٍ شیاهل مقدمه (زمینه) ،روش تحقیق ،نتیجهگیری و توصیههاا در
يک پاراگراف باشد.

 .9طفيِ دٍم تا اًتْای هاالِ شاهل:
هاذهِ ٍ تياى هسالِ ،اّويک ٍ ّذ

هَضَع.

هشٍسی تشهثاًی ًظشی ٍ خيشيٌِ تيايق :هتضوي چاسچَب ًظشی ٍ خيشيٌِی تيايق.
سٍ شٌاسی تيايق :اتضاس اًذاصُگيشی ٍ تيليل.
يافتِّا :اسايِ يافتِّا ٍ هاايسِ آى تا يافتِّای خظٍّشّای هشتثظ.

تيث ٍ ًتيدِگيشی :اسايِ خالطِ ًتايح ٍ ًتيدِگيشی کلی ٍ هيذٍديک ّای تيايق.
خيشٌْادّا :اسايِ خيشٌْادّای اخشايی ٍ هتوشکض تش ًتيدِگيشی ٍ اسايِ تيايقّای آتی خيشٌْادی.
فْشسک هٌاتغ :هٌاتغ ٍ هآخز تايذ تِطَست دسٍى هتٌی ٍ ّنچٌيي دس خاياى هاالِ رکش شَد.
-

اسخاػات دس هتي هاالِ تايذ تِ شيَُ داخل خشاًتض ( )APAتاشذ ،تِ گًَِای کیِ اتتیذا ًیام ه لیف يیا ه لفیاى،
سال اًتشاس ٍ طفيِ رکش شَد .شاياى رکش اسک کیِ اسخیاع تیِ کاسّیای چیاج شیذُ تیِ ّویاى صتیاى اطیلی
(فاسسی يا اًگليسی) تاشذ .تِ ػٌَاى ًوًَِ( :هايوی ،1384 ،ص )50يا )(Williams, 2007, PP. 27-8

-

دس خاياى هاالِ ،هٌاتغ ،تِ تشتية الفثايی ًام خاًَادگی ًَيسٌذُ ،تِ ششح صيش آٍسدُ شَد:

 کتابً :ام خاًَادگی ه لف ،حش

اٍل يا ًام کاهل ه لیف ٍ تکیشاس آى تیشای ه لفیاى تؼیذی ،سیال چیاج (دس

داخل خشاًتض) ،ػٌَاى کتاب (تا قلن ايتاليس)ًَ ،تک چاج ،هيل اًتشاسً ،اشش.
ًوًَِ فاسسی:
هايوی ،سيذهيوذ ( ،)1383کاسآفشيٌی دس ًْادّای خاهؼِ هذًی :خظٍّشی دس ساصهاىّیای غيیش دٍلتیی ()NGOs
ايشاى ،چاج دٍم ،تْشاى :اًتشاسات داًشگاُ تْشاى.
ًوًَِ اًگليسی:
Bygrave, William (1997). The Portable MBA in Entrepreneurship, New York: John Wiley & Sons

 هاالًِ :ام خاًَادگی ه لف ،حش

اٍل يا ًام کاهل ه لف ٍ تکشاس آى تشای ه لفاى تؼذی ،سال چاج (دس داخل

خشاًتض) ،ػٌَاى هاالِ (داخل گيَهِ) ،ػٌَاى هدلیِ (تیا قلین ايتا ليیس) ،سیال اًتشیاس هدلیِ ،شیواسُ هدلیِ ،شیواسُ
طفيات هاالِ.
ً .10ال قَلّا -هستاين ٍ غيش هستاينً -ال تِ هضوَى ٍ هغالة استٌتاج شیذُ اص هٌیاتغ ٍ هآخیز ،تیا حیشٍ

ًیاصک ٍ

استفادُ اص ًشاًِگزاسیّای هشسَم ،هشخض شَد ٍ ًام طاحثاى آثیاس ،تیاسي  ٍ ،شیواسُ طیفيات هٌیاتغ ٍ هآخیز،
تالفاطلِ دس هياى خشاًتض ًَشتِ شَد.
 .11هااالت تشگشفتِ اص سسالِ خاياىًاهِ داًشیدَياى تیا ًیام اسیتاد ساٌّویا ،هشیاٍساى ٍ داًشیدَ تیِ طیَست تَ هیاى ٍ تیا
هس ٍليک استاد ساٌّوا هٌتشش هیشَد.
 .12حق سد ،يا قثَل ٍ ًيض ٍيشاستاسی هااالت ،تشای دفتش ًششيِ هيفَػ اسک.
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