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راهنمای تدوین مقاله

فصلنامة پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی ،نشریهای است با رویکرد علمی پژوهشی که با رسالت توسعه دانش
و پژوهش حسابداری در کشور ،فراهم کردن زمینه گسترش ارتباط علمی بین اندیشمندان و صاحبنظران دانشگاهی و حرفهای و
نیز شناسایی مسائل و مشکالت روز حوزه حسابداری و حسابرسی به انتشار مقالههای پژوهشی درحوزه حسابداری و حسابرسی
مبادرت میکند .رویکرد مجله چاپ مقاالتی است که از بُعد موضوعی و روش تحقیق ،از ویژگی اصالت و نوآوری برخوردار باشند.
مقالههای ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیأت تحریریه ،به چاپ میرسد .از استادان و پژوهشگران گرامی
تقاضا میشود با مراجعه به آدرس الکترونیک ) (jnraa.khatam.ac.irثبت نام و مقاله خود را ارسال کنند .برای جلوگیری از تأخیر در
داوری و انتشار بهموقع مقاله ،لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید.
راهنمای تدوین:
 -1فقط مقاالت علمی پژوهشی دریافت میشود؛ مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبالً در نشریة دیگری اعم از داخلی یا
خارجی و یا مجموعه مقاالت سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
تبصره  :1آن دسته از مقاالت ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خالصة آنها چاپ شده باشد (مشروط بهذکر مشخصات کامل
مرجع) قابل بررسی است.
 -2مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.
 -9حداکثر حجم مقاله شامل متن ،شکلها ،نمودارها و جدولها  20صفحه است.
 -4مقاله باید بهطور دقیق براساس ساختار و عناوین زیر باشد:
عنوان ،چکیده ،مقدمه ،پیشینۀ پژوهش ،روش شناسی پژوهش ،یافتههای پژوهش ،نتیجهگیری و پیشنهادها ،فهرست منابع
و چکیده انگلیسی.
تبصره  :2مشخصات نویسنده/نویسندگان به جز در صفحه اول ،نباید در هیچ قسمت دیگری از مقاله ذکر شود.
تب صره  :9ا صطالحات خارجی با معادلهای دقیق و ر سا در زبان فار سی و نام کامل واژه و عبارتهای اخت صاری بهکار رفته در

متن ،به زیرنویس ارجاع شوند.
تبصره  :4نمودارها ،اشکال و جداول بهصورت سیاه و سفید و با کارکرد محتوایی مناسب تهیه شود.
 -5حروف چینی مقاله باید در برنامة  Wordو با رعایت حاشیه  4/5سانتی متر در هر طرف و فاصله  5/35سانتی متر از باال
و پایین در صفحه  A4صورت گیرد .در متن فارسی از قلم () )B Mitraمیترا نازک )13و در متن التین از قلم
(( )Times New Romanتایمز  )55استفاده شود.
 -1برای منبع دهی از روش استاندارد  APAاستفاده شود .میتوان برای افزایش بهرهوری و راحتی در این کار از نرم افزار word
یا  Endnoteاستفاده کرد ،منبع دهی در داخل متن به زبان فارسی است و منابع فارسی در پایان متن به زبان انگلیسی و
به روش ذیل انجام شود.
Example (1): Seyed Javadein, S. R. (2004). Fundamentals of human resources management.
)Tehran: University of Tehran press (UTP). (In Persian
Example (2): Henry C. T, Ruth J. W. (2007). Some properties of a simple stochastic epidemic
model of SIR type, Mathematical Biosciences, 208(1): 76-97.

 -7این نشریه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ میدارد و از بازگرداندن مقاالت دریافتی معذور است.
 -8مقاالت رد یا انصراف داده شده پس از یک ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ گونه مسئولیتی در
این زمینه نخواهد داشت.

سخن سردبیر

پژوهشگران گرانقدر ،اساتید محترم و دانشجویان عزیز
پی شرفت روزافزون دانش در حوزه حسابداری و بروز مسائل جدید ،ضرورت ارائه نتایج
حاصل از پژوهشها و تحقیقات حسابداری را برای استفاده محققان و عالقهمندان ،امری
اجتنابناپذیر ساخته ا ست .بهعالوه با گ سترش روزافزون تح صیالت تکمیلی در حوزه
حسااابداری و افزایش قابل توجه تعداد دانشااجویان در دورههای کارشااناساایارشااد و
دکتری و نظر به اهمیت همکاریهای علمی میان دانشگاهها و انجمنهای علمی تخصصی
ملی و بینالمللی و با هدف ر شد و تو سعه پژوهشهای علمی در ک شور گروه ح سابداری
دانشگاه خاتم بر آن شد تا فصلنامه «پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی» را
با رویکرد علمی-پژوهشی راهاندازی نماید .در این راستا ،چشمانداز فصلنامه قرار گرفتن در
جایگاه مجلههای برتر حسابداری در سطح کشور و منطقه میباشد؛ و رسالت آن ،توسعه
دانش و پژوهش در موضوعات نوین حسابداری و فراهم کردن زمینه گسترش ارتباط
علمی بین اندیشمندان و صاحبنظران دانشگاهی و حرفهای در کشور و پرداختن به مسائل
و مشکالت روز حوزه حسابداری و حسابرسی است.
البته برای تداوم و گسترش توان و ظرفیت ارائه این خدمات و تعمیق و ارتقاء سطح
این م شارکت از هیچ کو ش شی دریغ نخواهیم نمود .اما انجام بهینه این وظیفه خطیر،
بیتردید مستلزم ارتقاء سطح علمی فصلنامه است که برای تداوم این راه از تمامی اساتید،
محققان و دانشجویان عرصه حسابداری دعوت می شود تا با ارسال مقاالت وزین خود
ما را یاری نمایند .از داوران محترم که در تداوم انت شار و ارتقاء سطح علمی ف صلنامه
نقش اساسی داشته و خواهند داشت؛ درخواست میکنم که به همکاری ارزشمند خود با
فصلنامه ادامه دهند و از آنان بهخاطر زحمت فراوان و همت بلندشان تشکر ویژه مینمایم.

