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راهنماي تدوين و نگارش مقاالت
 .1نويسندگان محترم مقالة خود را فقط از طريق سامانة مجله به آدرس  jomc.ut.ac.irبراي مجله ارسال کنند.
 .2براي مقاله دو فايل پيوست بايد ارسال شود (اين دو فايل بايد طبق قالببندي الگوي مجله که در سايت موجود است باشد:).
الف) مشخصات نويسندگان (شامل نام ،نام خانوادگي ،رتبة علمي ،دانشگاه ،دانشکده و شهر) (ترتيب اسامي نويسندگان در اين
فايل و بر روي سامانه حتماً يکسان باشد).
ب) فايل اصلي مقاله (بدون مشخصات نويسندگان)
 .3حجم هر مقاله ،بر اساس فايل قالببندي مجله ،حداقل هشت صفحه و حداکثر  22صفحه باشد( .حاشيه سفيد صفحات از باال و
پايين  5و از سمت چپ و راست  4/5سانتيمتر است .همچنين ،فاصله بين سطر ها 1سانتي متر تنظيم شود ،قلم متن  BLotusبا
سايز  12/5باشد).
 .4متن اصلي حتماً بايد فارسي بوده و در صورت نياز به عبارتهاي غيرفارسي ،ترجمة فارسي آنها در متن و عبارت اصلي غيرفارسي
در پاورقي آورده شود.
 .5براي مشخصکردن قسمتهاي مختلف در متن اصلي از کلماتي همانند فصل ،بخش و ...استفاده نشوود ،بلکوه بوراي مشخصوکردن
آنها ،از سايز قلمهاي مختلف براي تيترها استفاده شود .به اين منظور ،تيترهاي اصلي با قلم شمارة  12پررنو ،،زيور تيتور بوا قلوم
شمارة  11پررن ،و بعد از آن با قلم شمارة  12پررن ،نوشته شود.
 .6در متن مقاله عبارتهايي که بيانگر خصوصيتي است و نويسنده توجه بيشتري را از خواننده طلب ميکند ،هماننود اسوامي خوا،،
مادة قانون ،ترجمهاي از يک عبارت غيرفارسي و جز آن با اين عالمت «» بيان شود.
 .7نقل قولهاي مستقيم با عالمت گيومه «» و نقل قولهاي غيرمستقيم از پاراگرافي جديد آغاز شود .بديهي است در پايان نقل قولها،
نشاني بر اساس سيستم درون متني ،آورده خواهد شد( .نقل قولها اگر از دو صفحة پشت سر هم استفاده شده ،شمارة صوفحات بوا
حرف واو عطف ميشود و اگر از چند صفحه استفاده شده بين صفحات اول و آخر عالمت – گذاشته ميشود).

 .8ارجاعهاي مربوط به منابع درون متن ،بالفاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به اين صورت ذکر شود( :نام صاحباثر ،سال انتشار،
شمارة صفحه) .تأکيد ميشود ارجاعات داراي هر سه عنصر نام ،تاريخ و شمارة صفحه باشد.
 .9ارجاعات به منابع التين به صورت التين و ارجاعات به منابع فارسي به صورت فارسي تايپ شود.
 مثال( :الواني)25-27، ،1396 ، ()Abran & Buglione, 2003, pp.233-237 .12چکيدة فارسي و انگليسي مقاله هر يک در  122کلمه (شامل موضوع ،ساختار و نتايج مقاله) همراه با واژگان کليدي ،حداکثر  5واژه
ضميمه شود (اين واژگان با ،از يکديگر جدا شوند).
 .11فهرست مآخذ ،به ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسندگان ،در انتهاي مقاله به شرح ذيل آورده شود:
 کتابها :نام نويسنده (تاريخ انتشار) .عنوان کتاب .نام مترجم يا مصحح ،شمارة جلد ،شمارة چاپ ،محل انتشار :نام ناشر. مثال :الواني ،سيدمهدي ( .)1369تصميمگيري و تعيين خطمشي دولتي .تهران :سمت. مقالهها :نام نويسنده (تاريخ انتشار) .عنوان کامل مقاله .نام مجله با قلم ايتاليک ،شماره و مشخصات مجله ،شمارة صفحههاي آغازو پايان مقاله در مجله.

 -مثال :رضايي ،محسن ( .)1385روش توسعة تجربي .فرهن ،مديريت ،سال  ،4شمارة  ،12صفحات .151-172

نشرية مديريت فرهنگ سازمانی ،دورة پانزدهم ،شمارة اول ،بهار 6931

فهرست مقاالت
تحل٘ل ٍ سٌجص رٗسکّبٕ هٌببع اًسبًٖ بب بِکبرگ٘رٕ تکٌ٘کْبٕ دٗوتل فبزٕ ٍ هطببْت فبزٕ 1......................................
الْام ابراّیوی ،آریي قلیپَر ،سید هحود هقیوی ،حسي قالیباف اصل

َّش فرٌّگٖ ٍ رابطٔ آى بب اًگ٘سٓ تَف٘قطلبٖ هذٗراى ضرکت هخببرات استبى خراسبى رضَٕ 25 .....................................
جَاد زارع ،علی ربیعی

بررسٖ تأث٘ر هذٗرٗت تٌَع بر پ٘بهذّبٕ رفتبرٕ بب تأک٘ذ بر ًقص تعذٗلکٌٌذگٖ فرٌّگ سبزهبًٖ در صٌعت فَالد اٗراى 43 ....
هحودشاکر اردکاًی ،هْدی ابسری ،علی شائوی برزکی ،سعید فتحی

بررسٖ تأث٘ر تَاًوٌذسبزٕ کبرکٌبى بر تَسعٔ سبزهبًٖ بب تأک٘ذ بر حوبٗت سبزهبًٖ ادراکطذُ69 .........................................
سکیٌِ جعفری ،داریَش احودی ،رضا ًَرٍزی کَّدشت

بررسٖ رابطٔ رّبرٕ تحَلآفرٗي ٍ رفتبرّبٕ ضْرًٍذٕ سبزهبًٖ بب تأک٘ذ بر ًقص اًگ٘سٓ خذهبت عوَهٖ ٍ ضفبف٘ت اّذاف 93....
ساهرُ شجاعی ،پرٍیس خلیلی

اثر ابعبد فرٌّگ سبزهبًٖ بر ه٘ساى ًَآٍرٕ سبزهبًٖ در ضرکتّبٕ تجبرٕ کطبٍرزٕ (هَرد هطبلعِ :استبى زًجبى) 117 ........
رٍح¬الِ رضائی ،فاطوِ هغاًلَ ،هْدی قْرهاًی

طراحٖ ٍ اعتببرٗببٖ پرسطٌبهٔ فرٌّگ سبزهبًٖ آهَزضَپرٍرش (( )EOCQهَرد هطبلعِ :آهَزشٍپرٍرش ضْر ب٘رجٌذ) 141 ...
ًرگس قدسیاى ،هحودرضا اسدی یًَسیّ ،ادی پَرشافعی ،هحود اسدالْی

بررسٖ تأث٘ر سبزهبًٖ رّبرٕ خذهتگسار بر رفتبر ضغلٖ اعضبٕ ّ٘ئت علوٖ ٍ کبرکٌبى داًطگبُ زًجبى165 ...........................
رضا طْواسبی ،داٍٍد عباسی ،هْدی فتاحی  ،هظاّر یَسفی اهیری

ضٌبسبٖٗ هَاًع سبختبرٕ کبرآفرٌٖٗ سبزهبًٖ در ٍزارت ٍرزش ٍ جَاًبى187 .....................................................................
فرزاد زیَیار ،ابَالفضل فراّاًی ،لقواى کشاٍرز

بررسٖ تأث٘ر تَاًوٌذسبزٕ بر تسْ٘ن داًص ٍ طراحٖ هذل چٌذسطحٖ برإ تب٘٘ي تأث٘ر فرٌّگ سبزهبًٖ هطبرکتٖ بر
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