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راهنماي تدوين و نگارش مقاالت
 .1برای هر مقاله دو فایل پیوست باید ارسال شود (این دو فایل باید طبق قالبندی الگوی مجله که در سایت موجود است باشد):
الف) مشخصات نویسندگان (شامل نام ،نام خانوادگی ،رتبة علمی ،دانشگاه ،دانشکده و شهر)
ب) فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)
 .2حجم هر مقاله ،بر اساس فایل قالببندی مجله ،حداقل هشت صفحه و حداکثر  22صفحه باشد( .حاشیه سفید صفحات از باا 5/5
و پایین  6و از سمت چپ و راست  4سانتیمتر است .همچنین ،هر صفحه حداقل سه پاراگراف دارد).
 .3متن اصلی حتماً باید فارسی بوده و در صورت نیاز به عبارتهاای ییار فارسای ،ترجماة فارسای نهاا در ماتن و عباارت اصالی
ییرفارسی در پاورقی ورده شود.
 .4برای مشخص کردن قسمت های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند فصل ،بخش و ...استفاده نشود ،بلکه برای مشخص کاردن
نها ،از سایز قلمهای مختلف برای تیترها استفاده شود .به این منظور ،تیترهای اصلی با قلم شماره  12پررنا ،،زیار تیتار باا قلام
شماره  11پررن ،و بعد از ن با قلم شماره  12پررن ،نوشته شود.
 .5در متن مقاله عبارتهایی که بیانگر خصوصیتی است و نویسنده توجه بیش تری را از خواننده طلب میکند ،همانند اسامی خاا،،
ماده قانون ،ترجمهای از یک عبارت ییرفارسی و جز ن با این عالمت «» بیان شود.
 .6نقل قولهای مستقیم با عالمت گیومه «» و نقل قولهای ییرمستقیم از پاراگرافی جدید یاز شود .بدیهی است در پایان نقل قولها،
نشانی بر اساس سیستم درون متنی ،ورده خواهد شد( .نقل قولها اگر از دو صفحة پشت سر هم استفاده شده ،شمارة صافحات باا
حرف واو عطف میشود و اگر از چند صفحه استفاده شده بین صفحات اول و خر عالمت – گذاشته میشود).
 .7ارجاع های مربوط به منابع درون متن ،بالفاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به این صورت ذکر شود( :نام صاحباثر ،سال انتشار
منبع ،شمارة صفحه) .تأکید میشود ارجاعات دارای هر سه عنصر نام ،تاریخ و شمارة صفحه باشد.
 .8ارجاعات به منابع تین به صورت تین و ارجاعات به منابع فارسی به صورت فارسی تایپ شود.
 مثال( :الوانی)25-27، ،1336 ، ()Abran & Buglione, 2003, pp.233-237 .3چکیدة فارسی و انگلیسی مقاله هر یک در  122کلمه (شامل موضوع ،ساختار و نتاای مقالاه) هماراه باا کلیادواگگان ،حاداقل  3و
حداکثر  5واگه ضمیمه شود (این واگگان با عالمت کاما «  » ،از یکدیگر جدا شوند).
 .12فهرست مآخذ ،به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان ،در انتهای مقاله به شرح ذیل درج شود:
 کتابها :نام نویسنده (تاریخ انتشار) .عنوان کتاب .شمارة جلد ،نام مترجم یا مصحح ،محل انتشار ،نام ناشر. مثال :الوانی ،سیدمهدی ( .)1363تصمیمگیری و تعیین خطمشی دولتی .تهران ،سمت. مقالهها :نام نویسنده (تاریخ انتشار) .عنوان کامل مقاله .نام نشریه با قلم ایتالیک ،شماره و مشخصات نشریه ،شمارة صفحههاییاز و پایان مقاله.
 مثال :رضایی ،محسن ( .)1385روش توسعه تجربی .فرهن ،مدیریت ،سال  ،4شمارة  ،12صفحات .151-172 .11مقاله فقط از طریق سامانه نشریه به درس زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
/https://jscm.ut.ac.ir -

رويکرد موضوعی و خطمشی نشريه
مبتنی بر پژوهشهای انجام گرفته ،در شرایط پیچیده امروزی سرمایههای اقتصادی و انسانی برای موفقیت و کسب مزیت رقاابتی
کافی نیستند و سازمانها از طریق مدیریت صحیح ،برنامههای موزشی ،ساختار سازمانی مناسب ،فرهن ،سازمانی ،زندگی کاری
و بسیاری از پدیدههای دیگر به تروی و توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان میپردازند .دین مبین اسالم تأکید بسایاری بار ایان
مقوله دارد و شاید بتوان گفت یکی از اهداف وا در نظام اسالمی تقویت سرمایه اجتماعی است .از طرفی ،بر اساس پژوهشها،
سرمایه اجتماعی در ایران در حال افت است ،لذا سیب شناسی این مهم یکی از اهداف این مجله است .اهم مسائل و محورهاای
پژوهشی مجله حاضر عبارتاند از:
-

تبیین ماهیت سرمایه اجتماعی به ویژه از نگاه دین مبین اسالم؛

-

سیبشناسی سرمایه اجتماعی و بررسی علل افت ن در جامعه و سازمانها؛

-

شناسایی ماهیت ،ابعاد و مؤلفههای سرمایه اجتماعی در حوزههای مختلف؛

-

بررسی نقش نهادهای اجتماعی (سازمانها ،مدارس ،مساجد ،دانشگاهها ،مهاد کاود هاا ،خاانوادههاا و جاز ن) در
ایجاد و ارتقا و مدیریت سرمایه اجتماعی؛

-

بررسی نقش دین و موزههای دینی -اعتقادی در ایجاد ،ارتقا و مدیریت سرمایه اجتماعی؛

-

طرح راهکارهایی برای توسعه سرمایه اجتماعی در خانواده ،سازمانها ،جامعه و جز ن؛

-

بررسی پیامدهای سرمایه اجتماعی در موفقیت ،تولید و بهرهوری ،شادی و نشاط ،ساالمتی جسامی و روانشاناختی،
تخلف و جرم ،فساد و جز ن؛

لذا ،خوانندگان و پژوهشگران می توانند در محورهای یادشده و مباحث مهم دیگر در این حوزه ،ضمن بهکاارگیری مقاا ت
مجله ،پژوهش های خود را در حوزه سرمایه اجتماعی با خوانندگان و پژوهشگران دیگر به اشترا گذارند .در نهایات ،یااد وری
میشود که از پذیرش مقا ت کمی ضعیف معذوریم و اولویت پذیرش با مقا تی است که به صورت کیفی و میخته حرف تاازه
و بدیعی در این حوزه داشته باشند.
امید است انتشار این مجله گامی برای توسعه و بهبود عملی و نظری در این حوزه پژوهشی باشد.
و من اهلل توفیق
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