راهنماي نويسندگان
از نويسندگان محترم تقاضا ميشود در تهیه ،نگارش و ارسال مقاله به نكات زير توجه فرمايند:
 -1اصل مقاله يا ترجمه آن نبايد در هیچ نشريهای چاپ يا همزمان به نشريههای ديگر برای ارزيابي و
چاپ فرستاده شده باشد .اين امر و اصیل بودن پژوهش بايد از طريق تكمیل و امضای تعهدنامه
موجود در پايگاه مجله توسط تمام نويسندگان مقاله تعهد گردد.
 -2آئین نگارش زبان فارسي بهطور كامل رعايت شود و از بهكار بردن كلمات التین و واژههای خارجي
كه معادل دقیق و رسايي در زبان فارسي دارند خودداری شود .معادل انگلیسي كلمات ميتوانند به
صورت پاورقي آورده شوند .الزم است معادل فارسي اصطالحات آماری براساس آخرين ويرايش
واژهنامه آماری منتشر شده توسط پژوهشكده آمار تعیین شود.
 -3چكیدههای فارسي و انگلیسي بايد حداكثر  181واژه ،شامل تعريف مساله ،روش حل و نتايج عمده به
دست آمده و فاقد هرگونه فرمول ،پاورقي و مرجع باشد.
 -4صفحه اول بايد شامل ،عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگي نويسنده(گان) محل انجام پژوهش ،چكیده
مقاله كلید واژههای فارسي و كد موضوعبندی رياضي ( )2111باشد .چكیده انگلیسي در انتهای مقاله
آورده شود.
 -5منابع بهترتیب حروف الفبای نام خانوادگي نويسنده اول تهیه و مشخصات كتابشناسي آنها در
فهرست منابع به شرح زير ارائه شود.
 منابع به صورت كتاب :نام خانوادگي ،حرف اول نام نويسنده( ،سال) ،عنوان كتاب ،نام ناشر،محل انتشار (عنوان كتاب ايتالیک تايپ شود).
 منابع بهصورت مقاله :نام خانوادگي ،حرف اول نام نويسنده( ،سال) ،عنوان مقاله ،نام مجله،شماره جلد ،شماره مجله ،صفحات (عنوان مجله ايتالیک و شماره جلد پررنگ تايپ شود).
 -6ارجاع به منابع بهصورت نام دو نويسنده اول و (سال) مطابق فايل نمونه صورت پذيرد .در صورت
وجود بیش از دو نويسنده ،بهجای نويسندهگان دوم به بعد كلمه همكاران آورده شود.
 -7شكلها بهصورت  Postscriptو جدولها مطابق جدول مندرج در فايل نمونه تهیه و در محل مورد
نظر مقاله قرار گیرند.
 -8ارجاع به شماره شكلها ،جدولها ،رابطهها ،قضیهها ،مثالها و غیره فقط با اختصاص و استفاده از
 Labelمطابق فايل نمونه صورت پذيرد .اعداد در سراسر متن ،فرمولها و جداول بايد فارسي باشند.
ستونهای جداول از راست به چپ مرتب شوند.
 -9مقاله و چكیده انگلیسي با نرم افزار زیپرشین ( )XePersianمطابق فايل نمونه ()Template File
و با استفاده از فايل ساختار ( )Style Fileمخصوص مجله كه در سايت مجله به آدرس
 http://jss.irstat.irقابل دسترسي هستند تايپ شود.
 -11مسئول مقاله الزم است پس از ثبتنام در پايگاه مجله ،دو فايل با فرمت  ،pdfيكي با نام و ديگری
بدون نام و نشان ،را به همراه فايل اسكن شدۀ تعهدنامه موضوع بند  1از طريق پايگاه به مجله
ارسال كند .پس از انجام فرايند داوری از مسئول مقاله درخواست خواهد شد ،فايل زیپرشین مقاله را
به همراه فايلهای تصاوير (در صورت وجود) از طريق پايگاه به مجله ارسال كند.
نويسندگان الزم است ،ضمن رعايت موارد فوق ،ساختار و نگارش جديدترين شماره مجله را نیز مورد توجه
قرار دهند .مجله در رد يا قبول مقالهها و نیز ويرايش ادبي مقالههای پذيرفته شده آزاد است.

