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 .ها نمايه شده استهاي استنادي که اين مجله در آنپايگاه
 journals.ut.ac.ir ......................................................................................................................................... دانشگاه تهرانسامانة نشر مجالت علمی 

 www.isc.gov.ir....................................................................................................................................................... پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
 www.srlst.com ...................................................................................................................................... رسانی علوم و فناوری ای اطالع مرکز منطقه

 www.sid.ir ........................................................................................................................................................ پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 www.magiran.com ................................................................................................................................................... بانک اطالعات نشریات کشور
 www.noormags.com ................................................................................................................................................. پایگاه مجالت تخصصی نور

 

 

 

 

 :هاي علمی پرديس فارابی نشانی دفتر مجله
 3397993471: ، کد پستی353صندوق پستی ( جادة قديم تهران)قم ـ بلوار دانشگاه 

 jomc@ut.ac.ir: پست الکترونیک مجله/ 515ـ  37977115: نتلف

 jomc.ut.ac.ir: نشانی سامانة مجله

وزارت علوم،  19/11/1379در تاريخ  85927/11/3/79 ةشمار ةنام بر اساس اين مجله
 .شده استعلمي ـ پژوهشي  ةوري حايز درجاتحقيقات و فن
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 مولوی زینب :آرا ویراستار فارسی و انگلیسی، و صفحه

 6577-1756: شاپا
 

نقل . استمقاالت گویای آرا و نظرات نویسندگان محترم 
 .مجله با ذکر مأخذ مانعی ندارد مطالب

 

 



 نگارش مقاالت راهنمای تدوین و

 

 .برای مجله ارسال کنند jomc.ut.ac.ir نویسندگان محترم مقالة خود را فقط از طریق سامانة مجله به آدرس  .1

 .(:بندی الگوی مجله که در سایت موجود است باشدفایل باید طبق قالدو این )فایل پیوست باید ارسال شود  دو برای مقاله .2

ترتیب اسامی نویسندگان در این ) (شامل نام، نام خانوادگی، رتبة علمی، دانشگاه، دانشکده و شهر)مشخصات نویسندگان ( الف

 (.یکسان باشد حتماً بر روی سامانه فایل و

 (بدون مشخصات نویسندگان)فایل اصلی مقاله ( ب

حاشیه سففید صففحات از بفا  و    ). صفحه باشد 22بندی مجله، حداقل هشت صفحه و حداکثر حجم هر مقاله، بر اساس فایل قالب .3

بفا   BLotus سانتی متر تنظیم شود، قلفم مفتن  1فاصله بین سطر ها همچنین، . متر استسانتی 5/4و از سمت چپ و راست  5ن پایی

 .(باشد 5/12سایز 

هفا در مفتن و عبفارت اصفلی      هفای ییفر فارسفی، ترجمفة فارسفی آن     متن اصلی حتماً باید فارسی بوده و در صورت نیاز به عبارت .4

 .ییرفارسی در پاورقی آورده شود

-کردن آنصمشخاستفاده نشود، بلکه برای ... های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند فصل، بخش و کردن قسمت برای مشخص .5

پررنگ، زیر تیتر با قلم شفمارة   12به این منظور، تیترهای اصلی با قلم شمارة . های مختلف برای تیترها استفاده شود ها، از سایز قلم

 .پررنگ نوشته شود 12پررنگ و بعد از آن با قلم شمارة  11

کند، همانند اسامی خفا،،   ری را از خواننده طلب میت گر خصوصیتی است و نویسنده توجه بیشهایی که بیان در متن مقاله عبارت .6

 .بیان شود»« ای از یک عبارت ییرفارسی و جز آن با این عالمت  مادة قانون، ترجمه

ها،  بدیهی است در پایان نقل قول. های ییرمستقیم از پاراگرافی جدید آیاز شود و نقل قول»« های مستقیم با عالمت گیومه  نقل قول .7

ها اگر از دو صفحة پشت سر هم استفاده شده، شمارة صففحات بفا    نقل قول. )سیستم درون متنی، آورده خواهد شد نشانی بر اساس

 .(شود گذاشته می –شود و اگر از چند صفحه استفاده شده بین صفحات اول و آخر عالمت  حرف واو عطف می

اثر، سال انتشار  نام صاحب: )پرانتز به این صورت ذکر شودهای مربوط به منابع درون متن، بالفاصله پس از نقل مطلب داخل  ارجاع .8

 .شود ارجاعات دارای هر سه عنصر نام، تاریخ و شمارة صفحه باشد تأکید می(. منبع، شمارة صفحه

 .ارجاعات به منابع  تین به صورت  تین و ارجاعات به منابع فارسی به صورت فارسی تایپ شود .9

 (25-27، ،1396الوانی، : )مثال -

- (Abran & Buglione, 2003, pp.233-237) 

واژه  5همراه با واژگان کلیدی، حداکثر ( شامل موضوع، ساختار و نتایج مقاله)کلمه  122چکیدة فارسی و انگلیسی مقاله هر یک در  .12

 (.این واژگان با، از یکدیگر جدا شوند)ضمیمه شود 

 :فهرست مآخذ، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، در انتهای مقاله به شرح ذیل آورده شود  .11

 .شمارة جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشر.  عنوان کتاب (. تاریخ انتشار)نام نویسنده : ها کتاب -

 .تهران، سمت. دولتیمشی  گیری و تعیین خط تصمیم(. 1369)الوانی، سیدمهدی : مثال -

های  ، شماره و مشخصات مجله، شمارة صفحهنام مجله با قلم ایتالیک. «عنوان کامل مقاله» (. تاریخ انتشار)نام نویسنده : ها مقاله -

 .آیاز و پایان مقاله

 .151-172، سال چهارم، شمارة دوازدهم، صفحات فرهنگ مدیریت.  «روش توسعه تجربی»(. 1385)رضایی، محسن : مثال -


