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ین اشده باشند در غیرینتدویرزنگارش يراهنمامطابق یدبافصلنامهدو ینابه یارساليهامقالهرساند میگرامیبه اطالع پژوهشگران 
مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.مقاله صورت 
 مهمنکات

ارسال شـده باشـند. بـدیهی اسـت     زمانهمبه صورت چاپ و یا یخارجو یداخليهاکنفرانسیاو هامجلهنباید در یارساليهامقاله.1
یسندگان خواهد بود.نوعواقب عدم رعایت این موضوع متوجه 

پذیر نیست.ن مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکاارسال پس از .2
یار یا استاد) وجود داشته باشد.انشددر بین نویسندگان مقاالت ارسالی حتماً باید یک نویسنده با مرتبه دانشگاهی (استادیار، .3
منابع مورد استفاده در مقاله از منابع معتبر فارسی مرتبط تشکیل شده باشد.%30حداقل .4
شود.یمنامه پذیرش صرفاً پس از انجام اصالحات مورد نظر داوران توسط نویسنده(گان) و تایید دفتر نشریه صادر  .5
روز کد 10ی که پس از صورتدر .شودیمانجام futures@tolouemehr.ac.irیکی نالکتروپست یقطردریافت مقاله صرفاً از .6

مقاله به آدرس پست الکترونیکی نویسنده ارسال کننده مقاله ارسال نشد، مراتب را از دفتر مجله پیگیري نمایید.
تر نشریه نویسنده مسئول تلقـی خواهـد   در صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوي نویسندگان، نویسنده ارسال کننده مقاله به دف.7

شد.
ها، آزاد است.مقالهمطالب در ویرایشفصلنامه.8

25، حداکثر در متریسانت5و راست4، چپ7یینپا، 3باال یا باالتر با حاشیه2010نسخه Wordافزارنرممقاله در -1
با فاصله خطوط ) و چکیده انگلیسییمضمابدون در نظر گرفتن نابع ميانتهاتا -یفارسیدهکچعنوان و -صفحه دوم يابتدااز صفحه (
Single.تایپ شود
.باشدAPAمنبع نویسی درون متنی و انتهاي متن باید به شیوه -2
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1986پورتر ()، یا 1986پورتر،(یانمشتريبراشرکتارائهقابل يهاارزش: مزیت رقابتی عبارت است منبع نویسی درون متنینمونه (
.می داندنیامشتريقابل ارائه شرکت برايهاارزشبه معنايمزیت رقابتی را 

خودداري نمایید.آنها معادل انگلیسی زیرنویس کردن شده و از به فارسی نوشته خارجیاسامی نویسندگان
نیست)گذاري(نیازي به شمارهمنظم شودیخارجو سپس منابع یفارسابتدا منابع ،حروف الفبایبترتبه انتهاي مقاله فهرست منابع .
3-
4-.
صفحه اول:

(تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد)عنوان کامل مقاله-
تخصصرتبه علمی، ، نوشته شود)»ولئنویسنده مس«روبروي نام نویسنده مسوول واژه()گان(نویسندهینام خانوادگونام -
لفن (همراه و شامل: نشانی پستی، شماره ت)گان(نویسندهبراي تماس کاملمشخصاتمؤسسه محل اشتغال و /نام دانشگاه-

پست الکترونیک. ثابت)،
واژه).6(حداکثر هایدواژهکلکلمه) و 200مقاله به زبان فارسی (حداکثر یدهچکو عنوان-
صفحه دوم:

انگلیسیيهاواژهکلید و چکیده،عنوان-
نوشته "Corresponding Author"ول واژهئروبروي نام نویسنده مس()گان(نویسندهیخانوادگنام و(نام یسندگاننومشخصات -

.به انگلیسی)مؤسسه محل اشتغال/، نام دانشگاهتخصص)، رتبه علمی، شود
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انگلیسی.به زبان هایدواژهکلمقاله یدهچکو عنوان-
 تا انتهاي مقالهسومصفحه

شده و به ترتیب زیر باشد.بدنه اصلی مقاله به صورت شماره گذاري 
.شوندیهارایکدیگرو در ادامه /شمارهیترتهمه موارد بدون. پژوهشیا سوالهاي و اهداف موضوع، اهمیت مسألهیانب: شامل مقدمه-1
که ياگونهمرتبط به یخارجو یداخليهاپژوهشبیان کافی چکیدهتعاریف ضروري، ارایه : پژوهشپیشینه مبانی نظري و -2

باشد.پژوهشیمفهومو مدل هایهفرضکننده نییباپشت
(داخلی و خارجی) که مستقیم یا پژوهش: در این قسمت از مقاله منتخبی از پیشینه یمفهومالگوي و هایهفرضتوسعه -3

ها یهفرضدر انتهاي توسعه متن فرضیه مربوط نوشته شود.،غیرمستقیم پشتیبانی کننده هر فرضیه است ارایه شده و در انتهاي همان
مفهومی پژوهش خود را ارایه نمایید.الگويتوانید الگوي نموداري یم

مکنون یرهايمتغیهکليبرایاییپایبضر(ر ابزایاییپاو ییرواها، ، ابزار و روش گردآوري دادهپژوهشطرح نوع : یشناسروش -4
.یريگنمونهوش جامعه آماري، حجم نمونه و رگزارش شود)، یینهانمونه يمبناجداگانه و بر 

مدل و يآمارهايیلتحلیجنتاو سپسیبررسنمونه مورد یشناختیتجمعمشخصات ابتدا : ژوهشهاي پیافتهو هادادهیلتحل-5
و غیر رنگییفیتکو... به صورت عکس با Lisrel, AMOSانند:مییافزارهانرم نموداريیخروجشود.گزارشپژوهشهايیهفرض

شود.یهارادر متن 
یشنهادهايپمرتبط، يهاپژوهشهايیافتهبا پژوهشیجنتامقابله و مقایسه ،پژوهشیاصلهايیافتهارایه : گیريیجهنتبحث و -6

شوند).یهارایکدیگرو در ادامه یبترتبه یترتموارد بدون یهکل(پژوهشهايیتمحدودآتی، يهاپژوهشیشنهادپ، يکاربرد
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نوع و اندازه قلمحالت قلمنوع نوشته

Bold(Bپررنگ(هاي اصلیعنوان  Lotuse14
Bold(Bپررنگ (عنوان هاي فرعی Lotuse13

Regular(Bمعمولی(متن فارسی Lotuse14
Regular(Times13لی(معموالتینمتن 

Regular(Times12معمولی(منابع التین
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