بٍ وام اي کٍ جان را فکرت آمًخت

دانشگاه خاتم

فصلىامٍ
پژيَشَای وًیه در حسابداری ي حسابرسی

سال ايل ،شمارٌ ديم

تابستان 1396

فصلناهم ژپوهشاهی نوین رد حسابدا ر ی و حساربسی
دااگشنه خاتم
سبل اٍل ،ضوبرُ دٍم ،تبثستبى 1396

صبحت اهتیبز :داًـگاُ خاتن
هذیر هسئَل :هدیذ قاػوی
سردثیر :سضَاى حداصی

هذیر داخلی :فشصاًِ یَػفی اصل
ٍیراستبر ادثیً :ظامالذیي سحیویاى
ٍیراستبر اًگلیسی :الْام حویذی
چبح :داًـگاُ خاتن
ًطبًی:
تْشاى ،خیاتاى هالصذسا ،خیاتاى ؿیشاص ؿوالی،
خیاتاى حکین اػظن ،پالک  ،30داًـگاُ خاتن
صٌذٍق پستی19395-3486 :

ّیأت تحریریِ
رضَاى حجبزی
اػتاد داًـگاُ خاتن
قبسن ثَلَ
داًـیاس داًـگاُ ػالهِ طثاطثائی
هحسي خَش طیٌت
داًـیاس داًـگاُ خاتن
علی رحوبًی
داًـیاس داًـگاُ الضّشاء
ضٌْبز هطبیخ
داًـیاس داًـگاُ الضّشاء
فرزاًِ ًصیرزادُ
داًـیاس داًـگاُ فشدٍػی هـْذ
ًظبمالذیي رحیویبى
اػتادیاس داًـگاُ خاتن

کذ پستی1991633356 :
ٍة سبیتhttp://jnraa.khatam.ac.ir :

پست الکترًٍیکیjnraa@khatam.ac.ir :

ً http://jnraa.khatam.ac.irوایِ
ًـاًی
ایي ًـشیِ دس پایگاُ الکتشًٍیکی داًـگاُ خاتن تِ
 100000ریال
قیمت :

هیؿَد.

راٌّوبی تذٍیي هقبلِ

فصلٌاهة پظٍّؾّای ًَیي دس حؼاتذاسی ٍ حؼاتشػیً ،ـشیِای اػت تا سٍیکشد ػلوی پظٍّـی کِ تا سػالت تَػعؼِ داًعؾ
ٍ پظٍّؾ حؼاتذاسی دس کـَس ،فشاّن کشدى صهیٌِ گؼتشؽ استثاط ػلوی تیي اًذیـوٌذاى ٍ صاحثٌظشاى داًـگاّی ٍ حشفِای ٍ
ًیض ؿٌاػایی هؼائل ٍ هـکالت سٍص حَصُ حؼاتذاسی ٍ حؼاتشػی تِ اًتـاس هقالِ ّای پظٍّـی دسحَصُ حؼاتذاسی ٍ حؼاتشػعی
هثادست هی کٌذ .سٍیکشد هدلِ چاج هقاالتی اػت کِ اص تُؼذ هَضَػی ٍ سٍؽ تحقیق ،اص ٍیظگی اصالت ٍ ًَآٍسی تشخَسداس تاؿٌذ.
هقالِّای اسػال ؿذُ پغ اص داٍسی تخصصی ٍ دس صَست تأییذ ّیأت تحشیشیِ ،تِ چاج هیسػذ .اص اػتاداى ٍ پظٍّـگشاى گشاهعی
تقاضا هیؿَد تا هشاخؼِ تِ آدسع الکتشًٍیک ) (jnraa.khatam.ac.irثثت ًام ٍ هقالِ خَد سا اسػال کٌٌذ .تشای خلَگیشی اص تأخیش دس
داٍسی ٍ اًتـاس تِهَقغ هقالِ ،لطفاً تِ ًکات صیش تَخِ فشهاییذ.
راٌّوبی تذٍیي:
 -1فقط هقاالت ػلوی پظٍّـی دسیافت هیؿَد؛ هقالِ تایذ حاصل کاس پظٍّـی ٍ ػلوی تاؿذ ٍ قثالً دس ًـشیة دیگشی اػن اص داخلی یا
خاسخی ٍ یا هدوَػِ هقاالت ػویٌاسّا ٍ هداهغ ػلوی چاج ًـذُ ٍ یا ّن صهاى تشای ًـشیِ دیگشی اسػال ًـذُ تاؿذ.
تجصرُ  :1آى دػتِ اص هقاالت اسائِ ؿذُ دس هداهغ ػلوی کِ صشفاً خالصة آًْا چاج ؿذُ تاؿذ (هـشٍط تعِرکعش هـخصعات کاهعل
هشخغ) قاتل تشسػی اػت.
 -2هقالِ تایذ داسای اًـایی سٍاى ٍ اص ًظش دػتَس صتاى ٍ آییي ًگاسؽ خالی اص اؿکال تاؿذ.
 -3حذاکثش حدن هقالِ ؿاهل هتي ،ؿکلّاً ،وَداسّا ٍ خذٍلّا  20صفحِ اػت.
 -4هقالِ تایذ تِطَس دقیق تشاػاع ػاختاس ٍ ػٌاٍیي صیش تاؿذ:
عٌَاى ،چکیذُ ،هقذهِ ،پیطیٌۀ پژٍّص ،رٍش ضٌبسی پژٍّص ،یبفتِّبی پژٍّصً ،تیجِگیری ٍ پیطٌْبدّب ،فْرست هٌبثع
ٍ چکیذُ اًگلیسی.
تجصرُ  :2هـخصات ًَیؼٌذًَُ/یؼٌذگاى تِ خض دس صفحِ اٍلً ،ثایذ دس ّیچ قؼوت دیگشی اص هقالِ رکش ؿَد.
تجصرُ  :3اصطالحات خاسخی تا هؼادلّای دقیق ٍ سػا دس صتاى فاسػی ٍ ًام کاهل ٍاطُ ٍ ػثاستّعای اختصعاسی تعِکعاس سفتعِ دس

هتي ،تِ صیشًَیغ اسخاع ؿًَذ.
تجصرُ ً :4وَداسّا ،اؿکال ٍ خذاٍل تِصَست ػیاُ ٍ ػفیذ ٍ تا کاسکشد هحتَایی هٌاػة تْیِ ؿَد.
 -5حشٍف چیٌی هقالِ تایذ دس تشًاهة  ٍ Wordتا سػایت حاؿیِ  4/5ػاًتی هتش دس ّش طشف ٍ فاصلِ  5/35ػاًتی هتش اص تاال ٍ
پاییي دس صفحِ  A4صَست گیشد .دس هتي فاسػی اص قلن () )B Mitraهیتشا ًاصک ٍ )13دس هتي التعیي اص قلعن
(( )Times New Romanتایوض  )11اػتفادُ ؿَد.
 -6تشای هٌثغ دّی اص سٍؽ اػتاًذاسد  APAاػتفادُ ؿَد .هیتَاى تشای افضایؾ تْشٍُسی ٍ ساحتی دس ایي کاس اص ًعشم افعضاس word
یا  Endnoteاػتفادُ کشد ،هٌثغ دّی دس داخل هتي تِ صتاى فاسػی اػت ٍ هٌاتغ فاسػی دس پایاى هتي تِ صتاى اًگلیؼی ٍ تعِ
سٍؽ ریل اًدام ؿَد.
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.

 -7ایي ًـشیِ حق سد یا قثَل ٍ ًیض ٍیشاػتاسی هقاالت سا تشای خَد هحفَظ هیداسد ٍ اص تاصگشداًذى هقاالت دسیافتی هؼزٍس اػت.
 -8هقاالت سد یا اًصشاف دادُ ؿذُ پغ اص یک هاُ اص هدوَػِ آسؿیَ هدلِ خاسج خَاّذ ؿذ ٍ هدلِ ّیچ گًَعِ هؼعوَلیتی دس
ایي صهیٌِ ًخَاّذ داؿت.

سخي سردثیر

پژٍّطگراى گراًقذر ،اسبتیذ هحترم ٍ داًطجَیبى عسیس
پیـشفت سٍصافضٍى داًؾ دس حَصُ حؼاتذاسی ٍ تشٍص هؼائل خذیذ ،ضشٍست اسائِ ًتعایح
حاصل اص پظٍّؾّا ٍ تحقیقات حؼاتذاسی سا تعشای اػعتفادُ هحققعاى ٍ ػالقعِهٌعذاى،
اهشی اختٌابًاپزیش ػاختِ اػت .تِػالٍُ تا گؼتشؽ سٍصافضٍى تحصیالت تکویلعی دس
حَصُ حؼاتذاسی ٍ افضایؾ قاتل تَخِ تؼذاد داًـدَیاى دس دٍسُّای کاسؿٌاػیاسؿعذ
ٍ دکتشی ٍ ًظش تِ اّویت ّوکاسیّعای ػلوعی هیعاى داًـعگاُّعا ٍ اًدوعيّعای ػلوعی
تخصصی هلی ٍ تیي الوللی ٍ تا ّذف سؿذ ٍ تَػؼِ پعظٍّؾّعای ػلوعی دس کـعَس گعشٍُ
حؼاتذاسی داًـگاُ خاتن تش آى ؿذ تا فصلٌاهِ «پعظٍّؾّعای ًعَیي دس حؼعاتذاسی ٍ
حؼاتشػی» سا تا سٍیکشد ػلوی-پظٍّـی ساُاًذاصی ًوایذ .دس ایي ساػتا ،چـناًذاص فصعلٌاهِ
قشاس گشفتي دس خایگاُ هدلِّای تشتش حؼعاتذاسی دس ػعطک کـعَس ٍ هٌطقعِ هعیتاؿعذ؛ ٍ
سػالت آى ،تَػؼِ داًؾ ٍ پعظٍّؾ دس هَضعَػات ًعَیي حؼعاتذاسی ٍ فعشاّن کعشدى
صهیٌِ گؼتشؽ استثاط ػلوی تیي اًذیـعوٌذاى ٍ صعاحثٌظشاى داًـعگاّی ٍ حشفعِای دس
کـَس ٍ پشداختي تِ هؼائل ٍ هـکالت سٍص حَصُ حؼاتذاسی ٍ حؼاتشػی اػت.
الثتِ تشای تذاٍم ٍ گؼتشؽ تَاى ٍ ظشفیت اسائِ ایي خذهات ٍ تؼویق ٍ استقاء ػطک
ایي هـاسکت اص ّیچ کَؿـی دسیغ ًخَاّین ًوَد .اها اًدام تْیٌِ ایي ٍظیفِ خطیعش،
تیتشدیذ هؼتلضم استقاء ػطک ػلوی فصلٌاهِ اػت کِ تشای تذاٍم ایي ساُ اص تواهی اػعاتیذ،
هحققاى ٍ داًـدَیاى ػشصِ حؼاتذاسی دػَت هیؿَد تا تا اسػال هقاالت ٍصیي خعَد
ها سا یاسی ًوایٌذ .اص داٍساى هحتشم کِ دس تذاٍم اًتـاس ٍ استقاء ػطک ػلوعی فصعلٌاهِ
ًقؾ اػاػی داؿتِ ٍ خَاٌّذ داؿت؛ دسخَاػت هیکٌن کِ تِ ّوکاسی اسصؿوٌذ خعَد تعا
فصلٌاهِ اداهِ دٌّذ ٍ اص آًاى تِخاطش صحوت فشاٍاى ٍ ّوت تلٌذؿاى تـکش ٍیظُ هیًواین.
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