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بسمهتعالی
فراخوان ارسال مقاله
کلیه دستگاههای اجرایی ،دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان

باسالم و احترام؛
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم در نظر دارد نشریه داخلی(دوماهنامه) با عنوان «:افق اقتصاد و
برنامه ریزی» را با عنایت به اهداف و وظایف و ماموریت های سازمان و همچنین نگاه ویژه به مسائل اقتصادی،
مدیریت و برنامه ریزی توسعه ای استان و کشور منتشر نماید.
لذا از اندیشمندان ،پژوهشگران و صاحبنظران علمی استان دعوت می شود به منظور ارتقای علمی و کیفی این
نشریه مقاالت خود را طبق راهنمای پیوست تنظیم و همراه با مشخصات خود(رزومه) و یک قطعه عکس به نشانی
اینترنتی

 mpo.ilam@mporg.irارسال نمایند.ضمنا دستور فرمایید نسبت به اطالع رسانی مناسب به

همکاران و نصب فراخوان در تابلوی اعالنات اقدام الزم را مبذول فرمایند.

رحمت اله قیصوری
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان ایالم

ایالم .انتهای خیابان استقالل تلفن 08433332560:دورن گار 08433361095 :کد پستی6931688572 :

ش ش1839410 :

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم
فراخوان ارسال مقاله
راهنمای تنظیم مقاالت
 -1نشریه فقط مقاالتی را میپذیرد که در زمینۀ موضوعات اقتصادی ،مدیریت و برنامه ریزی توسعه ای
استان و کشور و حاصل پژوهش نویسنده /نویسندگان باشد .و همچنین دارای ساختار علمی باشد.
 -2مقاله به ترتیب شامل :چکیده (بین  150تا  250کلمه ،بر اساس معیارهای صحیح چکیدهنویسی)،
کلمات کلیدی (بین  4تا  6کلمه) ،مقدمه ،پیشینه ،روششناسی ،بحث و بررسی ،نتیجهگیری و پیشنهادها
بوده و کل متن مقاله ارسالی باید بین  6تا  8هزار کلمه باشد.
 -3مشخصات نویسنده /نویسندگان (نام و نام خانوادگی ،مرتبۀ علمی ،نام مؤسسۀ متبوع ،پست
الکترونیکی ،تلفن و دورنگار) در صفحۀ جداگانهای ذکر شود.
 -4مقالۀ تایپشده با قلم لوتوس  14در برنامۀ  Word 2007و مطابق با معیارهای مندرج در این
راهنما ،لزوماً از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان به نشانی  mpo.ilam@mporg.irارسال شود.
ضمناً الزم است نویسندۀ مسئول یک نسخه از پرینت مقاله را به دفتر نشریه :به نشانی چهارراه پیام نور،
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری ،گروه پژوهش ارسال نماید.
 -5ارسال چکیدۀ انگلیسی (بین  150تا  250کلمه) در صفحهای جداگانه ،شامل :عنوان مقاله ،نام
نویسنده/نویسندگان ،پست الکترونیکی و مؤسسه/مؤسسات متبوع الزامی است .عنوان مقاله باید کوتاه و
گویای موضوع تحقیق بوده و از  15کلمه تجاوز ننماید.
 -6منابع مورد استفاده ،در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده به شرح زیر
آورده شود:
* کتاب :نام خانوادگی ،نام ؛ (سال انتشار) ،نام کتاب (ایتالیک) ،نام مترجم ،محل نشر :نام ناشر.
* مقاله  :نام خانوادگی ،نام؛ (سال انتشار) ،عنوان مقاله (داخل گیومه) ،نام نشریه (ایتالیک) ،دوره/سال،
شماره ،شمارۀ صفحات مقاله.
* پایاننامه :نام خانوادگی ،نام؛ (سال) ،عنوان پایاننامه (ایتالیک) ،مقطع تحصیلی ،دانشگاه.
* مجموعهها :نام خانوادگی ،نام؛ (سال انتشار) ،عنوان مقاله (داخل گیومه) ،نام ویراستار یا گردآورنده،
نام مجموعه مقاالت (ایتالیک) ،محل نشر.
* سایتهای اینترنتی :نام خانوادگی ،نام نویسنده ،آخرین تاریخ بهروزرسانی( ،عنوان موضوع) ،نام و
نشانی سایت اینترنتی به صورت ایتالیک.
 -7ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام خانوادگی مؤلف ،سال انتشار :شمارۀ صفحه) نوشته شود .در

نقلقولهای مستقیم بیش از  5سطر به صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم سانتیمتر) از دو طرف درج
شود.

 -8در صورت ارجاع به منابع التین الزم است به روش  APAعمل شود و معادل التین اعالم و واژگان
تخصصی در پایین صفحه بیاید.
 -9مقاله باید بر اساس شیوهنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود .نشریه در ویراستاری ادبی
مقاله ،بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
 -10پس از دریافت و بررسی ،نتیجۀ داوری و ارزیابی مقاله به اطالع نویسنده /نویسندگان خواهد رسید.
در صورت نیاز به بازنگری ،نویسندۀ مسئول موظف به انجام اصالحات و ارائۀ توضیحات الزم به سردبیر
میباشد.
 .11مقاله نباید در سایتها ،نشریات علمی و پژوهشی یا همایشهای دیگر ،ارائه یا به چاپ رسیده باشد
و برای اولین بار ارائه گردد.
 -12مقالههای برگرفته از پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری تنها در صورت قید نام استاد راهنما و
مشاور در کنار نام نویسنده مورد بررسی قرار میگیرند.
 -13نشریه از پذیرش مقاالتی که بر اساس معیارهای ذکرشده تنظیم نشده باشد ،معذور است .و در
صورت عدم رعایت موارد مذکور به مقاالت ارسالی ترتیب اثر داده نمی شود.
 -14مهلت ارسال آثار تا پایان پانزدهم هر ماه می باشد.
 -15در صورت هرگونه سوال یا ابهام می توانید با شماره ( )32243632تماس حاصل فرمایید.
 -16الزم به ذکر است سازمان در بررسی ،تخلیص ،ویرایش مطالب ،رد و تایید مقاالت مختار می باشد.
 -17از آمار ،داده ها و اطالعات بروز استفاده شود.
 -18مطالب مندرج در مقاالت به معنی دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم نیست و
مسئولیت محتوای مقاالت به عهده نویسنده مسئول است.
 -19مقاالت دریافتی ،نرم افزارها و  .....در صورت تایید بازگرانده نمی شود.
 -20عالئم اختصاری در انتهای مقاله شرح داده شود.

