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شده باشند  ینتدو یرزنگارش  یراهنمامطابق  یدبا نشریه ینابه  یارسال یهامقاله 1397ماه همنباز  رساندمی گرامیبه اطالع پژوهشگران 
 .ارسال نخواهد شد دامه مراحل ارزیابیابرای مقاله در غیراین صورت 

 

 پژوهشی گلجام –ساختار مقاالت ارسالی به دوفصلنامه علمی 

 صفحه اول

 (به فارسی و انگلیسی) مقاله کامل عنوان
 

Paper Title 
 

شامل: نام و نام خانوادگی نویسندگان، مرتبه علمی  نویسندگان تک تک و مشخصات نام و نام خانوادگی
)مربی، استادیار، دانشیار، استاد(، دانشکده یا معاونت دانشگاه یا موسسه، نام کامل دانشگاه یا موسسه، ایمیل 

 معتبر، تلفن تماس )به فارسی و انگلیسی(
  

Authors 
 
 
 شود:در انتهای این صفحه به شکل زیر قید میچنانچه مقاله مستخرج از پایان نامه یا طرح مطالعاتی است 

دانشگاه   دانشکده ........... با عنوان .............................. در )رساله( مقطع ......... این مقاله مستخرج از پایان نامه
 است. ...........به راهنمایی ...................... و مشاوره ...................... .....................

 و یا چنانچه مستخرج از طرح مطالعاتی است به شکل زیر قید شود:
 ................... این مقاله مستخرج از طرح مطالعاتی )تحقیقاتی( با عنوان ....................................... به سفارش

 ........................ است.)دانشگاه یا دانشکده یا نهاد سفارش دهنده( و با نظارت ......
 

در بخش انگلیسی واژه و  )نویسنده مسئول( واژه مقاله در مقابل نام نویسنده مسئول  : 1توضیح 

"Corresponding Author" .درج شود 

چنانچه مقاله مستخرج از پایان نامه است نام دانشجو اول، سپس به ترتیب نام استادان راهنما و  :2توضیح 

چنانچه ارسال کننده مقاله  شود. نام استاد راهنما باید به عنوان نویسنده مسئول مشخص شود.مشاور درج می
د راهنما، مشاور و یا دانشگاه و نسبت به قید عنوان مستخرج از پایان نامه یا طرح مطالعاتی و درج نام استا

 سازمان حمایت کننده کوتاهی نماید مسئولیت آن به عهده ارسال کننده مقاله )نویسنده مسئول( است.

 تمام اطالعات صفحه اول مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی درج می شوند. :3توضیح 

نویسندگان( در سایت مجله صفحه اول برای ثبت فایل پی دی اف )فایل بدون نام و مشخصات  :4توضیح 

باید حذف شود. این فایل برای داوری ارسال می شود و ضروری است بدون هرگونه نام و مشخصات نویسندگان 
 باشد.
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 صفحه دوم

 عنوان مقاله
 واژه( 300)حداکثر  چکیده فارسی

 از هم جدا شوند )،( کلید واژه ها با ویرگول –واژه(  6)حداکثر  :هاواژهکلید 

 )دقیقا ترجمه انگلیسی صفحه دوم( سومصفحه 
Paper Title 

Abstract 
Key Words: 

 چهارم به بعدصفحه 
 

و در ادامه  یتر/شمارهت همه موارد بدون. پژوهشیا سوالهای و اهداف  ، اهمیت موضوعمسأله یانبشامل : مقدمه .1

 .شوند یهارا یکدیگر

 یخارجو  یداخل یهاپژوهش بیان کافی  چکیدهتعاریف ضروری، ارایه : پژوهشمبانی نظری و پیشینه  .2

 باشد. پژوهش یمفهومو مدل  هااهداف، سواالت، فرضیهکننده  یبانیپشتکه  یاگونهمرتبط به 

 یبضر)ر ابزا یاییپاو  ییرواها، ، ابزار و روش گردآوری دادهپژوهشطرح نوع : پژوهش یشناسروش  .3

جامعه آماری، حجم نمونه و یی گزارش شود(، نهانمونه  یمبنامکنون جداگانه و بر  یرهایمتغ یهکل یبرا یاییپا
 یری.گنمونهروش 

گیرد و ی قرار میبررسمورد  های اصلی پژوهش ارائه وابتدا یافته: های پژوهشو يافته هایل دادهتحل .4

های پژوهش گزارش شود. کمی یا کیفی پژوهش در راستای اهداف، سواالت و یا فرضیه هاییلتحل یجنتا سپس
 یه شود.ارایفیت در متن کی تجزیه و تحلیل به صورت عکس با افزارهای نموداری نرم خروج

 یهاپژوهش هاییافتهبا  پژوهشیج نتامقابله و مقایسه  ،پژوهش یاصل هاییافتهارایه : گیرییجهنتبحث و  .5

یب ترتیتر به تیه موارد بدون کلهای پژوهش )یتمحدودی آتی، هاپژوهشیشنهاد پ، یکاربرد یشنهادهایپمرتبط، 
 یه شوند(.اراو در ادامه یکدیگر 

 هانوشتپی .6

 منابع .7

 
 

  



  

3 
 

 لجامگ پژوهشی -فصلنامه علمیدو راهنمای نگارش مقاله

 توضیحات مربوط به صفحه آرایی و نحوه چیدمان محتوا مقاله

 صفحه 20، حداکثر در متریسانت 4 و راست 3 ، چپ4 یینپا، 3باال  یا باالتر با حاشیه 2003نسخه  Word افزارنرممقاله در  :صفحه آرايی

با فاصله ( یم و چکیده انگلیسیضمابدون در نظر گرفتن نابع ی مانتهاتا  -یفارسیده چکعنوان و -ی صفحه دوم ابتدااز ) کلمه 7000یا 
 تایپ شود. Singleخطوط 

. تیترهای ندشو تایپ 11شماره  Times New Romanالتین با قلم  یهانوشتهو  13شماره   BMitraفارسی با قلم  یهانوشته مقاله کلدر 
 ( نوشته شوند.Boldاصلی مقاله به صورت تو پر )

 شوند. یگذارشمارهاز ابتدا تا انتها  یبترت جداگانه و به به طور یدباها یا روابط ریاضی هر یک معادله جداول و شکال، نمودارها،اَ
  ها در باال هر جدول و شماره و عنوان اشکال و نمودارها در زیر هر کدام نوشته شود.شماره و عنوان جدول

  .شود و داخل پرانتز درجمنبع هر یک از اشکال، نمودار یا جداول به روش بین متنی 
 آورده شوند.ها( در انتهای متن مقاله و قبل از منابع به ترتیب شماره گذاری و توضیحات تکمیلی )پی نوشت

 منبع نویسی
  .باشد APAمنبع نویسی درون متنی و انتهای متن باید به شیوه 

 فارسی منبع نویسی درون متنی نمونه : 

 گراییتخصص نفی و ترکیب تداخل، سازی،مکمل ها،پدیده مشاهدۀ انسانی علوم حوزۀ در ایرشتهمیان مطالعات اهداف از یکی
  (.25: 1393 ابراهیمی،) است معین هایحیطه در ص رف

 التین منبع نویسی درون متنی نمونه : 

 یهابود با فرش افتهیتکامل  یالدیپانزدهم م ۀاز سد شیفرش را که پ یطراح یها[ قانونیصفو یهاآنان ]طراحان و بافندگان فرش
 یو حت اندگانهینقوش کامالً با فرش ب نیپا گذاشتند ... ا ریز یمیاسل یهاها و برگدار، نقوش گل، ستاره، درختان تاک، شکوفهترنج
 (.Erdmann, 1970: 60)  «ستندیمناسب ن زین یپارچه و هنر نساج یبرا

 صورت )همان: شماره صفحه( قید شودشود به ارجاع بین متنی مشترک که به صورت پیاپی ذکر می. 

 نیست( گذاری)نیازی به شماره منظم شود یخارجو سپس منابع  یفارسابتدا منابع ، حروف الفبا یبترتبه انتهای مقاله  فهرست منابع . 

 

 APA به شیوه شیوه نگارش منابع در انتهای مقاله 
 

 کتاب

  يک نويسنده:

 تهران: انتشارات سمت.. )چاپ اول( سازمان مدیریتمبانی و (. 1386) .رضاییان، علی

 دو يا چند نويسنده:

 . تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکیبرنامه(. 1390) .روح اهلل نوریو  سعید فتحیشهریار، عزیزی، 

 کتاب ترجمه شده:
 )ترجمه منصور شریفی کلویی(. تهران: هوای تازه. هاسازمان دگرگون سازیمهندسی مجدد و مدیریت  (.1381) .بلنسکی، نیک

 همقال

 :يک نويسنده

 .81-101، 6راهبردی،  مطالعات مدیریتاساس نظریه فهم و درک.  (. نظریه زمان و آینده پژوهی بر1390) .حمیدی زاده، محمدرضا

 :دو يا چند نويسنده
(. بررسی عوامل تعیین کننده ارزش  برند با رویکرد مالی در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 1390) .درویشیزهرا و  فرشید نمامیانشهریار، عزیزی، 

 .9-32، 39چشم انداز مدیریت بازرگانی، بهادار تهران. 
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 های علمیمقاله در مجموعه مقاالت یا کنفرانس
)شماره صفحه مقاله( موسسه یا سازمان برگزار کننده، شهر محل برگزاری همایش، تاریخ برگزاری، نام خانوادگی، نام. )سال(. عنوان مقاله. در عنوان همایش 

 محل برگزاری همایش.
( موسسه پژوهش و برنامه 35-24های دکتری ایران )ص های ایجاد برنامه دکتری. در مجموعه مقاالت همایش تاملی بر دوره(. چاش1386خامسان، احمد. )

 ، دانشگاه پیام نور.1386لی، تهران، اردیبهشت ریزی در آموزش عا

 پایان نامه و رساله
 دانشگاه شهید بهشتی، ایران.فروش با رویکرد سازمان فروش. )رساله دکترا(. طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر عملکرد نیروی(. 1388) .عزیزی، شهریار

 منابع اینترنتی

 :وب سايت دولتی يا سازمان

  http://transit.pmo.ir/eco31a9-eco31a22-fa.html. قابل دسترسی در آدرس: ایران و ترانزیت (.1391بنادر و دریانوردی )سازمان 

 صفحات شخصی

-http://www.drroosta.com/learning-articles/19-marketing(. استراتژی صادرات. قابل دسترسی در آدرس: 1391) .روستا، احمد

sales/26-export-strategy 
 

و در ادامه شماره و عنوان هر نمودار یا شکل  هامنبع اَشکال و نمودارها در پایین آن ها در پایین سمت چپ جدول درج شود.منبع جدول
  درج شود.

  مهمنکات 

سال یهامقاله .1 صورت چاپ و یا  یخارجو  یداخل یهاکنفرانس یاو  هامجلهنباید در  یار ست  زمانهمبه  شند. بدیهی ا شده با سال  ار
 یسندگان خواهد بود.نوعواقب عدم رعایت این موضوع متوجه 

سال مقاله  .2 سبدر زمان ار صاویر و نمودارهای مقاله با کیفیت منا شماره پیاپی داخل مقاله به  (Tiffیا  JPG( و فرمت )300DPI) ت با 
شتر از حد مجاز فایل های ضمیمه در  های ضمیمه ارسال شود.صورت جداگانه در قالب یک فایل زیپ در فایل چنانچه حجم فایل بی

 شود.ارسال  goljaam@icsa.irایمیل سایت مجله است به 

 چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا پایان نامه است ذکر این نکته در زمان ثبت مقاله الزامی است.  .3
 پذیر نیست.ن مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکاارسال پس از  .4

 ارزیابی مقاله موثر است. است الزامی است و در ارسالی گلجام که با موضوع مشابه مقاله مقالهبه حداقل دو ارجاع  .5
از طرف شده متناظر با نظرات هر داور  همراه نامه گزارش اصالحات انجامدر صورت ارسال نظرات داوری، فایل اصالح شده مقاله به  .6

 مشخص شوند. هایالیتهای اصالح شده به صورت در متن مقاله نیز بخش ارسال شود.نویسنده مسئول 

 حذف و اضافه کردن نویسده)گان( جداً خودداری شود.در هنگام ارسال فایل اصالحی مقاله، از تغییر ترتیب یا  .7

هیئت تحریریه و تکمیل کامل اطالعات مقاله و تایید  توسط نویسنده)گان( نامه پذیرش صرفاً پس از انجام اصالحات مورد نظر داوران .8
 .شودیمصادر   در سایت مجله و فقط به صورت الکترونیک

  .شودیمانجام  www.goljaam.icsa.irنشانی سایت مجله گلجام به  یقطردریافت مقاله صرفاً از  .9

سئول تلقی خواهد  .10 سنده م شریه نوی سال کننده مقاله به دفتر ن سنده ار سندگان، نوی سوی نوی سئول از  سنده م در صورت عدم تعیین نوی
 شد.

 عهده نویسنده مسئول است.مسئولیت دقت و صحت محتوا مقاله به  .11
 شد.انجام خواهد  goljaam@icsa.irنشانی هر گونه پیگیری در مورد مقاله از طریق سایت و ایمیل رسمی مجله گلجام به  .12
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