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راهنمای تنظیم و ارسال مقاالت
لطفاً به هنگام تنظيم مقاالت موارد ذيل رعايت شود:
 .5نا  ،نا خانسادگي ،ميزان تحصيمت ،رتبه علمي نسيسگده و مترج  ،شغل ،نشاني ،كد پستي و شماره تلفن خسد را قيد كگيد.
 .5مقاالت را روي يك طرف هر برگ ،با رعايت فاصله مگاسب بين سطرها و خسانا و حروفچيگمي شمده (بااكيفيات
قابل قبول) ،به همراه ديسکت آن ارسال كگيد.
 .3حج هر مقاله بيش از  51صفحه حروفچيگي شده  317كلمهاي نباشد.
 .4چکيده فارسي مقاله ،حداكثر در  517كلمه به همراه چکيده انگليسي و عربي آن به همين مقدار.
 .1واژگان كليدي فارسي و معادل انگليسي آنها.
 .6طبقهبگدي .JEL
 .0مقاله ارسالي نبايد در هيچ نشريه داخلي يا خارجي و مجمسعه مقاالت چاپ شده باشد.
 .7مقاله ارسالي نبايد همزمان به مجلهها يا مجمسعههاي ديگر فرستاده شده باشد.
 . 9درج معادل التين اسامي ،و اصطمحات مهجسر ،مقابل عبارت و در پرانتز ضروري است.
 .57مگابع مسرد استفاده ،در متن به اين شکل نسشته شسد ،نا خانسادگي نسيسگده ،تاريخ انتشار و شمماره صمفحه (مظفمر،5310 ،
ص )594و فهرست مگابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبايي نا خانسادگي نسيسگده ،به شکل ذيل تگظي شسد:
أ) براي كتاب :نا خانسادگي ،نا نسيسمگده؛ نام كتااب؛ نما متمرج ؛ شمماره جلمد،
شماره چاپ ،محل انتشار :نا ناشر ،تاريخ انتشار.
ب) براي مقاله :نا خانسادگي ،نا نسيسگده؛ «عگسان مقاله» ،نا متمرج ؛ ناام مللاه،

دوره يا سال ،شماره مجله ،تاريخ انتشار.
تذكر :شايان ذكر است در صسرت تکرار بمفاصله مگابع ،به كلمه «همان» و شمماره
جلد و صفحه بسگده ميشسد .همچگين در صسرت تعدد آثار مگتشره در سال واحمد
از يك مؤلف ،جهت نماياندن ترتيب انتشار با حروف «الف»« ،ب»« ،ج» و ...متمايز
ميگردد.

 مقاالت و مطالب مگتشره در فصلگامة علمي پژوهشي اقتصاد اسممي ،لزوماً بيان ديدگاههاي مجله نيسمت
 مجله از پذيرش مقاالت غير مسضسعات اقتصاد اسممي و غير اقتصاد ايران با راهکارهاي اسممي معذور
است  مجله در تلخيص و ويرايش مقاالت و مطالب آزاد اسمت  اصمل مقماالت ارسمالي بازگردانمده
نميشسد  نقل مطالب و تصاوير با ذكر مأخذ بممانع است.
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