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 فصلنامه پژوهشهای حسابرسی مقاالت ینتدو یاهنمار

 

با محوریت مجله مرتبط با موضوعات  یمحتوا یو دارا یپژوهش یساختار علم یالزم است دارا ینکهعالوه بر ا  یارسال مقاالت

بولد شده BNazanin 1۳با فونت  یاصل یترهایعنوان و ت)شده  یپتا WORD ۳۱1۲ یطدر مح  یستباشند، ضرورحسابرسی 

 .باشند Times New Roman1۱ونتبا ف یزها ن یساده و پاورق BNazanin 1۳مقاله با فونت  یو متن اصل

 .است یینمتر ازپا یسانت  ۵..۴از باال و  متر یسانت ۴متر از دو طرف راست و چپ و  یسانت ۵.۴صفحه   یها یهحاش حتما

 :باشد یلذ یبخش ها یمقاله حاو یستضرور. نباشد یشترصفحه ب ۲۱از  یستبا یصفحات مقاله م تعداد

دار مکاتبات مشخص شود  مسئول و عهده یسندهحتما نام نو) یسندگاننو یا یسندهصفحه اول شامل عنوان کامل مقاله، نام نو -1

 یمحل اشتغال و آدرس پست یاو نام دانشگاه  ی،  رتبه علم(دانشگاه باشد یعلم یاتعضو ه یدمقاله حتما با مسئول یسندهکه نو

 Times New Roman ۵بافونت  یمیلو آدرس ا BNazanin 11با فونت    یرنویسدر ز اهشماره تلفن همر یزو ن یکیالکترون

شماره تلفن، نمابر و آدرس  ی،ده رقم یهمراه با کد پست یپست یدار مکاتبات، شامل نشان عهده یسندهکامل نو ینشان)آورده شود 

 (.یکیالکترون یپست

 نموده اند یدمقاله ق یهاست که در زمان ارسال اول یو مالک همان رتبه ا یستن ییرمقاله قابل تغ یسندگاننو  یرتبه علم: توجه

 

 یدمقاله با یدهچک. باشد ( واژه ۴حداکثر ) یدیو واژگان کل یمقاله به زبان فارس یدهو چکشامل عنوان  یدصفحه دوم مقاله با -۳

دوره  یق،درخصوص ضرورت تحق یکلمه شامل اطالعات ۳۱۱حداکثر ) گیری یجهو نت ها یافته یق،شامل موضوع مقاله، روش تحق

مقاله که در   یسیانگل یدهچک.  باشد( بدست آمده یاه یافتهو   یقتحق یو روش شناس نمونهجامعه و یق،و سال انجام تحق یزمان

 یدانشگاه یقنام،مشخصات و آدرس دق یزموارد به انضمام عنوان مقاله و ن ینهم یحاو یدبا یزشود ن یمقاله آورده م یانتها

 .باشد یسیمقاله به زبان انگل یسندگاننو

 

 های یهو توص یشنهادهاارائه پ یق،تحق یتهایمحدود گیری، یجهنت ی،مقدمه، بدنه اصل یرندۀمقاله دربرگ یصفحه سوم تا انتها -۲

 :باشد یلذ یو شماره گذار یبو فهرست منابع و مآخذ به ترت یقتحق

 1- (آن و هدف پژوهش یتمسأله، اهم یانب: شامل) مقدمه 

 ۳- تا  یو خارج یداخل یشینپ یقاتتحق یجنتا یحاو یعنیبروز باشد  یدحتما با:تذکر) پژوهش  یشینهو پ ینظر یمبان

 (شوند یارسال نم یداور یوز نشده برامقاالت بر. باشد یسال جار

 ۲- ( .نوشته شود سواالت پژوهش یترت ینا یبجا یفیک یقاتدر تحق) پژوهش یها یهفرض 

بر  یمبتن یاستدالل نظر( سطر ۲-۳)یدبصورت مختصر و مف یه،هر فرض یها برا یهالزم است  در بخش فرض: تذکر

 ینهم یتوارد به مقاله عدم رعا یراداتاز ا یکیقطعا  ینصورتا یردر غ. موجود  نوشته شود یهایتئور یا یشینپ یقاتتحق

 .تذکر خواهد بود

 ۵- مدل تحقیق،  اطالعات، یلو تحل یهاطالعات، فنون تجز یروش پژوهش، ابزار گردآور: شامل)پژوهش یروش شناس

 (یریگ حجم نمونه و روش نمونه ی،آنها، جامعه آمار یاتیعمل یفمورد مطالعه و تعر یرهایمتغ یفتعر

 ۴- الزم است اسم  ینطورباشند هم یبه فارس یدحتما با  یاعداد نوشته شده در جداول آمار)پژوهش  یها یافته

 (و بصورت کامل باشد یدر جداول فارس یزو پارامترها ن یرهامتغ

مشخص شده  یها یهو در محدوده حاش word یطوجود دارد در مح یریتصو یااگر در مقاله مدل و  یستضرور: توجه

 یستبا یشوند م یانجام م یکه به روش معادالت ساختار یقاتیمثال در تحق یشده باشد برا یممتن مقاله ترس یبرا



 ۳ 

 یها یکردن خروج یستپ یو از کپ شوند یمبازترس یسندهتوسط خود نو word یطمدل حتما در مح یها یخروج

نوشته شود و از  یدر شکل بصورت فارس یرهادرضمن اسم کامل متغ. شود ینرم افزار در متن مقاله خود دار یریتصو

 .ییدفرما یخود دار  یسینوشتن مخفف انگل

 6- یزو ن یکاربرد یشنهادهایمشابه و پ یقاتبا تحق یسهو مقا یقتحق یها یافته یرشامل تفس)و بحث  یریگ یجهنت 

 (یقتحق یتهایو در صورت لزوم محدود یآت یقاتتحق یبرا یشنهادپ

 .- ها  یوسنار یرنظ یریابزار اندازه گ یدشده اند با یهته یمال یصورتها یاز داده ها یربغ یا یوهمقاله از ش یاگر داده ها

  ،case study  یشده اند، قبل از منابع و ماخذ در انتهاداده ها استفاده  یجمع آور یپرسشنامه  مربوطه که برا یا 

به همراه  یزن یوهامقاالت، حتما پرسشنامه آنها و سنار یرشمجله  درصورت پذ یناست که در ا یهیمقاله آورده شود بد

 شود یمقاله منتشر م یلفا

 8-  مشخص شده در  یبو به ترت یسندگاننو ینام خانوادگ یحروف الفبا یبو به ترت یبدون شماره گذار)فهرست منابع

 (باشد یلذ

 ۵- مقاله به زبان  یسندگانو مشخصات کامل نو یاسام -۳عنوان مقاله، -1 یرندهدر برگ یدکه حتما با یسیانگل یدهچک

 مقاله باشد یدواژگانکل -۵مقاله و  یدهچک یسیمتن انگل -۲و یسیانگل

  

 .است یمصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس ۀرناماساس رسم الخط مقاله، دستو - -۵

و کوتاه استفاده  یاتالش شود در متن مقاله از جمالت رسا، گو. است یسینو نوشتار در گرو ساده ییو رسا یواییش:  یقواعد نگارش

 یمواقع یندر چن. استفاده شود یفارس یها تا حد امکان از معادل یکلمات فن یبرا. شود یزشود و از نوشتن جمالت تودرتو پره

کار را در  ینا. یداستفاده کن یسینوشتن معادل انگل یبرا یرنویساز ز یست،آشنا ن یبا معادل فارس هخوانند دهید یاگر احتمال م

 یجدا خوددار یکردن اسام یرنویسو از ز ییدنما یسنو یرلطفا صرفا اصطالحات را ز. )یدانجام ده یفارس یها کاربرد معادل یناول

 (ییدنما

 «یدوره زمان»آن  یاستفاده نشود و به جا «یزمان ی دوره»به عنوان مثال از عبارت . شود یجداگانه خوددار «ی»از نوشتن حرف  

صورت،  عالوه، به به» یها آن از واژه یشود و به جا یخوددار« بعالوه، بصورت، جزو»مانند  ییها از به کار بردن واژه. نوشته شود

 ...(.اند و  شده شود، یم ی،ده مانند منبع)فاصله استفاده شود  یماز ن یدو بخش های اژهو در. استفاده شود« جزء

فاصله درج  یک یدعالئم با یناما بعد از ا یست،به فاصله ن یازین... دو نقطه، عالمت سؤال و  یرگول،نقطه و یرگول،از نقطه، و قبل

 .شود

 

 . باشند یشوند بصورت فارس یکه داخل متن مقاله و جداول نوشته م یحتما اعداد -۴

 

استفاده در متن مقاله  منابع مورد. استAPA المللی ینب یستمدر متن و فهرست منابع بر اساس س یسیتمام موارد مأخذنو-6

در صورت لزوم، شماره صفحات منبع مورد استفاده . شود یذکر م( داخل پرانتز)و سال انتشار  یسندهنو یفقط با نوشتن نام خانوادگ

. هر صفحه نوشته شوند یرو اصطالحات خاص، بصور ت فوت نوت در ز ینالت یها کلمه.  شود یم هدر داخل پرانتز بعد از سال آورد

اصطالحات سا  یسیشود  و صرفا معادل انکل یبکار رفته در مقاله خود دار یها یاسام یسیکردن معادل انکل یرنویسلطفا از ز

الفبا و بدون شماره و  یبمقاله به ترت یانو مآخذ در پا بعفهرست منا.  گردند یسنو یرخاص ز یخارج یسازمانها و نهادها یاسام

 :آورده شود یرزبه صورت 

 



 ۲ 

 :درج شود یرز یبا توجه به الگو(   یو سپس منابع خارج یابتدا منابع فارس) فهرست منابع مورد استفاده *  

 

  .نام انتشارات: محل نشر(.چاپ یا یرایشنوبت و) عنوان کتاب (. سال انتشار کتاب.)یسنده،نامنو ینام خانوادگ: شده یفکتاب تأل* 

 صفحات شماره

 

: محل نشر(. مترجم ینام و نام خانوادگ. ) یعنوان کتاب به فارس( . ترجمه یختار. ) نام مؤلف ی،نام خانوادگ: جمه شده کتاب تر* 

 صفحات شماره(.یانتشار به زبان اصل یختار. ) ناشر

 

 .صفحات/ ل ،شماره صفحهدوره، شماره، ماه ، سا یه،، عنوان مقاله ، نام نشر(نشر یختار. )نام  یسنده،نو ینام خانوادگ: مقاله* 

 

 :یمنابع فارس یبرا مثال

 ی، ضرورت چارچوب نظر(1۲۵۳.) یدونفر ی،رودپشت یمرام، هاشم؛ رهنما یکورضا؛ ن ی،جمکران یغالم:  یسندهاز دو نفر نو یشب 

-۲۴، صص ۴شماره  ی،اسالم یمال یقاتتحق یهنشر  ی،و دانشگاه یاز منظر خبرگان حرفه ا یاسالم یکردبا رو یمال یگزارشگر

.۳. 

 

در  یریاندازه گ یارهایمع"نقدگونه بر مقاله  ی، گذر(1۲۵۵.) ینحس ی،و  بخش یزکامب یقی،فرقاندوست حق: یسندهنفر نو دو

 ی،سالدانش و پژوهش حسابدار ی،غرب یها یدگاهدر برابر د یاسالم ینید یمعرفت شناس یها یدگاهد یقبا تطب یحسابدار

 .1۳-1، صص۵۱دهم،شماره 

 

و   یرگولشود و بعد و یاش اول نوشته م یلیاول که اسم فام یسندهاز نو یردقت شود که بغ: یسیمنابع مختلف انگل یبرا مثال

و سال  یلشود و بعد نقطه و بعد نام فام یاول حرف اول نام کوچک نوشته م یسندگاننو یرحرف اول نام کوچک، در خصوص سا

 شود ینوشته م: عالمت  صفحاتو قبل از شماره  یستنتز نداخل پرا یزن
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[  on lineاصطالح ذکر .] کامل انتشار مقاله یختار.] نام ، عنوان مقاله به طور کامل  یسنده،نو ینام خانوادگ:  ینترنتیمنابع ا* 

  (به مقاله یکامل دسترس یختار(. ]آدرس کامل منبع.)

 

اعم )چنین همزمان برای مجله دیگری مقاله قبالً در مجله یا مجموعه مقاالت سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده، و هم -.

مقاله ارسال  آن را همراه با وتکمیل  را فرم تعهد نویسندگان باید نوسندگان محترم. )ه نشده باشدفرستاد(از داخلی و خارجی

 .(کنند

 

شوند، الزم است  یداده م یصکه مطابق نظر داوران محترم مجله مشمول اصالحات تشخ یدرخصوص آندسته از مقاالت -8

جداگانه  یلزرد رنگ شده اند و هم فا یتال یها یاصالح شده مقاله که در آن موارد اصالح یلقاله، هم فامحترم م یسندگاننو

دو مورد مذکور باعث برگشت دادن مقاله و اتالف زمان نوسندگان  یتاست عدم رعا یهیبد. یندنما ارسالپاسخ به داوران را مجدد 

 .شود یمحترم م

 

 .یستآن ن ییدمطالبتأ یاست و چاپ مقاله به معن یسندگانارائه شده در مقاله ها بر عهده نو یاتآراء و نظر یتمسئول -۵

 

 .آن، آزاد است یمحتوا یتدر کل ییربخشها، بدون تغ یمقاله ها و حذف برخ یرایشمجله در و -1۱

https://aapc.khu.ac.ir/files/site1/files/tahoodnameh.pdf

