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حسم دیک مک کشهک  ،شامتمد هسمدل حسم دیک تمزهمن هم یدلین  ،ر کیه حل دم
پژره
*
مدد.هقمت هم یکتمل شده پس یز میرک عخصص ر مک صلهکت عمددلد هدلمت
مک حهزه حسم دیک ه
هقمت هم پژرهش
یتتممین ر پژرهشگلین گلیه ک هقمت هم خلهم کی مک هتلب چلمپ ل یدلن فصلنامه
عحلدلد  ،چمپ ه کتد  .یز کند
یکتمل ه میک د عقمضم ه شهم  ،ههیکم زدل کی مک عاظدم هقمت ههکم امدب قلیک مهاد .
 -1شکل مقاله :
هقمت کی مک لم یفزیک  ، word 2003ی دیزه صفح  71/5مک  42/5تم ت هتل ( حمشد هم یز مال  ،پمددن ،چپ ر کیتب ه گل
 4/5تم ت هتل ) فه ب فمکت هتن  ، Bzar 12فه ب ی گندس هتن  ، Times New Roman 11فمصن لدن خوله  7تلم ت
هتل ر حدیکثل مک  71صفح عمدپ شهم .
 -2ساختار مقاله :
هند هقمت شمهل  :اهین کمهل هقمت  ،مم هدساده دم هدسادگمن ( مم هدساده تده میک ه معبمت م الهلب
 .1.2صفح
کمهلل هدسلاده تلده میک ه معبلمت
ر مم ههتس دم می شگمه ر دم هحل یشتغمل ،شم
تتمکه هشخص شهم) ،کعب ن
پست ،ش مکه عنفن ،م ل ر پسب یت تلر دک .یز یتقمب ر امردن یتلتفممه شلهم ر فقل کعبل ن ل ر هحلل
شمهل :شم
خدهب مکج گلمم.
ز من فمکت شمهل چتمک پلمکیگلی ههضلهم هقمتل  ،کرح عحقدلح ،ل
 .2.2صفح یرل هقمت شمهل اهین ر چ دده هقمت
بقل
حث ر تدج گدل (هج ه مً  422کن ) ر ریژه هم کندد (حدیکثل  5ریژه) .کد بق اد  . JELیدن کدگلایک للی
لیحللل شلللده یتلللب کللل هزددلللمت حلللهه یتلللتفممه یز آن مک پمدگلللمه یداتل تللل
مک یم دلللمت یقتصلللمم
الللد ههضللله
 www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.htmlقم ل متتلت یتب.
ر یه دلب آن)؛ هللرک
مرم عم ی تتم هقمت شمهل :دمن هسمت (شمهل ل هسمت  ،هد دم ی گدلزه پلژره
 .3.2صفح
هم ر فلضد هم پژره ؛ کرح عحقدح ( شلمهل :کرح پژره ،ی لزیک گللمآرک
ل پدشدا عحقدح ر چمکچهب ظل  ،پلت
ندمع آن هم ،همه آهمک  ،حجم ه ل ر
ی ال مت ،فاهن عجزد ر عحندل ی ال مت ،ع لدف هتغدلهم ههکم هومت ر ع لدف
دمفت هم ،هقمدسل آن لم دمفتل هلم هلاکهک مک پدشلدا ر ی تبلم
کرح ه گدل )؛ دمفت هم تدج گدل (شمهل:یکید
خالص تمدج ر تدج گدلل کنل ر یکیدل پدشلاتممهم لل
دمفت هم م ظلد هم)؛ تدج گدل ( شمهل :خالص هسمت ،یکید
لم عههل ل هحلدرمدب هلم عحقدلح دلم چگله گ عهتل عحقدلح
هبام عامدج ر مک صهکت تزرم پدشاتمم لی عحقدقمت آعل
حمضل)؛ فتلتب هام ع .
 -3یکهم مت فمکت مک هتن هقمت میخل پلی تز ل صلهکت ( لمم خم هیمگ
پلی تز صهکت ) (Name,Year,Pageآرکمه شهم.
 -4مک فتلتب هام ع  ،ی تدی هام ع فمکت

علعدب حلر

تپس ی گندس

،تمل،صلفح ) ر یکهم لمت ی گندسل
یتفبم

مم خم هیمگ

مک هلتن میخلل

شل زدل آرکمه شهم:

 .1.4کتمب :مم خم هیمگ  ،مم (.تمل ی تشمک) .مم كتمب م حلر یدتمتدک ،مم هتلهم ،هحل ی تشمک ،مم ی تشمکیت.
 .2.4هقمت  :مم خم هیمگ  ،مم( .عمکدخ ی تشمک) « .اهین هقمت میخل گدهه » مم شلد م حللر یدتمتدلک ،مرکه (هنلد) ،هحلل
ی تشمک.
 .3.4مک ههکم گزیکحهم ر تمدل هام ع دز ی ال مت كمف ر كمهل یکید شهم.
 -5اهین

همیکهم ر هدیر مک زدل آن هم مکج شهم .لی

 -6هقمت هم فلتتممه شده بمدد مک هجن هم
یکتمل شده مشد.
 -7فصنامه یز پادلح هقمالع
 -8فصنامه مک ردلید

ك ههیکم شكن

توجه:
ردلللللللید

ز من ی گندس

مهگایک

ز من میخل ر خمکج كشهک چمپ دم

ر تمختمک

هقمت هم ،درن عغددل مک هحتهی

 -9هسئهتدب صحب ر تقم هومتب هقمت
 -11فمدل رکم کی

فمکت

ش مکه گایک

یز ش مکه  ( 7دم ) عم ...یتتفممه شهم.
هجن

صهکت همزهمن

مدگل

دممشده مک کیها م مک آنهم ک مدب شده مشد ه ارک یتب.

آن ،آزیم یتب ر هقمالت کتدده همت میمه

شهم.

تده هدساده یتب.
کادد .یدن مم شمهل مم خم هیمگ

هدساده یرل ر عمکدخ یکتمل هقمت

مشد.

هاظهک عسللدع مک فلیدالد میرک ر چلمپ هقمتل یز یتلمعدد ر پژرهشلگلین هحتللم عقمضلم میکم قبلل یز یکتلمل هقمتل یز
فالللللل ر یم لللللل هقمتلللللل ر ک مدللللللب للللللمت هاللللللدکج مک یدللللللن کیها للللللم ی داللللللمن حمصللللللل مداللللللد.

* هقمت هم پژرهش
دم پمدمن مه كمکشامت

هقمت همد
یکشد مشد.

ی ال

ه

شهم ك هستخلج یز پلرژه

عحقدقمع

 ،کتمت مكتل

