راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله در مجله دانش حسابداری
مجله دانش حسابداري به منظور نشر يافتهها و نظريههاي جديد در زمينههاي حسابداري مالي،
حسابداري مديريت ،حسابرسي و حسابداري دولتي و همچنين فراهم آوردن زمينه گسترش ارتباط
علمي و پژوهشي بين دانشمندان و نظريهپرردازان مراکرز تحقيقراتي و دانشرگاهي و انديشرمندان برا
تجربه سيستمهاي اجرايي کشور به انتشار تحقيقات پژوهشگران ارجمند پس از داوري تخصصي و
تأييد هيأت تحريريه مجله مبادرت ميکن د .تدوين مقاله بايد با توجه به راهنماي تدوين مقاله مجله
صورت گيرد.
شیوه تدوین مقاله
 .1مقاله در کاغذ  A4يکرو (حاشيه از باال  ،2/1پايين  ،1/5سمت راست  5و سمت چپ 3
سانتيمتر) با فونت  BZar13براي فارسي و فونت  Times New Roman 12براي انگليسي،
فاصله خطوط  ، singleحدود  21صفحه با نرم افزار  Wordتايپ ،و از طريق سايت مجله
فرستاده شود.
 .2مقالههاي ارسالي بايد داراي بخشهاي زير باشد:
 .1-2صفحۀ اول شامل عنوان کامل مقاله ،نام نويسنده يا نويسندگان (نام نويسنده عهدهدار
مکاتبات با عالمت ستاره مشخص شود ،).رتبۀ علمي و نام دانشگاه يا محل اشتغال و آدرس
پستي الکترونيکي در زيرنويس آورده شود (نشاني کامل نويسندۀ عهدهدار مکاتبات ،شامل
نشاني پستي همراه با کد پستي ده رقمي ،شماره تلفن ،نمابر و آدرس پستي الکترونيکي).
 .2-2صفحۀ دوم مقاله بايد شامل عنوان و چکيده مقاله به زبان فارسي و واژگان کليدي
(حداکثر  5واژه) باشد .چکيدۀ مقاله بايد شامل موضوع مقاله ،روش تحقيق ،يافتهها و
نتيجهگيري (حداکثر  211کلمه) باشد.
 .3-2صفحۀ سوم ،عنوان مقاله ،نام نويسنده يا نويسندگان ،مرتبۀ علمي ،مؤسسه ،دانشگاه يا محل
اشتغال آنها و چکيده مقاله به زبان انگليسي.
 .3-2صفحۀ چهارم تا انتهاي مقاله در برگيرندۀ مقدمه ،بدنۀ اصلي ،نتيجهگيري ،محدوديتهاي
تحقيق ،ارائه پيشنهادها و توصيههاي تحقيق و فهرست منابع و مآخذ باشد.
 .3تمام موارد مأخذنويسي در متن و فهرست منابع بر اساس سيستم بينالمللي  APAاست .منابع
مورد استفاده در متن مقاله فقط با نوشتن نام خانوادگي نويسنده و سال انتشار (داخل پرانتز)
ذکر ميشود .در صورت لزوم ،شمارۀ صفحات منبع مورد استفاده در داخل پرانتز بعد از سال
آورده ميشود .تمام کلمههاي التين از جمله نام نويسندگان با ذکر شماره در متن در بخش

يادداشت ها قبل از منابع آورده شود .فهرست منابع و مآخذ در پايان مقاله به ترتيب الفبا و بدون
شماره و به صورت زير آورده شود:
 .1-3کتاب :نام خانوادگي مؤلف ،نام(.سال انتشار) .عنوان کتاب با حروف ايتاليک[ .نام و نام
خانوادگي مترجم] .محل نشر .ناشر [تاريخ ترجمه] .شماره صفحه يا صفحات.
 .2-3مقاله :نام خانوادگي ،نام( .سال انتشار) .عنوان مقاله .نام نشريه با حروف ايتاليک ،دوره يا
جلد (شماره مجله) :شماره صفحات مقاله در مجله.
 .3مجله از پذيرش مقاالتي که موارد شکلي و ساختاري ياد شده در آنها رعايت نشده باشد،
معذور است.
 .5اساس رسم الخط مقاله ،دستورنامۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي است.
شرایط پذیرش مقاالت

 .1مقاله نتيجۀ تحقيق و بررسي عملي نويسنده /نويسندگان ،و داراي فکر جديدي باشد.
 .2مجله در ويرايش مقالهها بدون تغيير در محتواي آن آزاد است و از بازگرداندن مقاالت دريافتي
معذور است.
 .3مقاله بايد به روش علمي تدوين ،و در تهيۀ آن از منابع معتبر استفاده شده باشد.
 .3مقاله قبالً در مجله يا مجموعه مقاالت سمينارها و مجامع علمي ديگر چاپ نشده ،و همچنين
همزمان براي مجله ديگري فرستاده نشده باشد.
 .5مقالۀ رسيده به دفتر مجله ابتدا در هيأت تحريريه بررسي و ارزيابي ،و در صورت احراز شرايط
الزم ،همزمان براي سه داور فرستاده ميشود .پس از دريافت نظر داوران ،نتايج داوري در هيأت
تحريريه مطرح ،و در صورت مثبت بودن پاسخ داوران و تاييد نظرات توسط هيأت تحريريه،
نظريات دريافتي به منظور اصالح مقاله براي مکاتبه کننده مقاله ارسال ميگردد .پس از
اصالحات ،مقاله براي داور نهايي ارسال ميشود و در صورت تأييد داور نهايي و تصويب هيأت
تحريريه ،مقاله در فهرست چاپ قرار ميگيرد.
 .8مسئوليت مطالب هر مقاله بر عهدۀ نويسنده است.
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