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 از پيش را زير موارد داريم درخواست ايد، برگزيده خود مقاله چاپ و ارسال براي را حسابرس مجله اينكه از فراوان سپاسو  سالم با

 .بگيريد نظر در ما براي مطلب ارسال

 توسعه مجله، هدف .كند مي دنبال را كشور حسابداري جامعه كل هاي عالقه و منافع كه است مستقل اي نشريه حسابرس دوماهنامه

 رسيدن براي و است حرفه اعتالي و انسجام از اي رسانه پشتيباني و حسابرسي و حسابداري حرفه كاربردي-علمي ادبيات و فرهنگ

 چاپ به حسابرس نشريه در معمول طور به كه هايي مقاله. كند مي استقبال انديشه، و قلم صاحبان از مقاله دريافت از هدف اين به

 :دهد مي تشكيل را زير اصلي گروه دو رسد مي

 در ها مقاله نوع اين. حسابرسي و حسابداري كاربردي و علمي جديد تحوالت درباره: (اصلي)دانشگاهيوعلميهايمقاله -1

 .باشد داشته همخواني حسابرس شده تعين پيش از محوري موضوعهاي با آن موضوع كه رسيد خواهد چاپ به مجله از اي ه شمار

 منتشر را دانشپژوهان پژوهشهاي و تحقيقها نتايج كه دانشگاهي پژوهشي -علمي هاي نشريه تعدد به توجه با كه است ذكر درخور

 .ندارد قرار حسابرس مجله كار برنامه در ‹دانشگاهي هاي نامه پايان چكيده› چاپ كنند، مي

. آسيا منطقه بر كيدتأ با جهان و ايران در روز اي حرفه رويدادهاي و تحوالت با مرتبط: (ویژه)انتقاديوتحليليهايمقاله -2

-مقاله از 1931 سال در حسابرس نشريه .شود مي چاپ و ارزيابي پذيرش، نوبت رعايت بدون آنها اهميت دليل به ها مقاله نوع اين

 صنعت تخصصي حسابرسي ،(Performance Management) عملكرد مديريت رويدادهاي و تحوالت با مرتبط هاي

 .كندمي استقبال (Ethic Auditing) اخالق حسابرسي و ،...( و گاز، و نفت بانكها، بيمه، شركتهاي حسابرسي)

 حسابرسنشریه4931سالمحوريموضوعهاي

 :استاز پيش تعيين كرده  حسابرس نشريه آينده هاي شماره براي را زير محوري موضوعهاي حسابرس نشريه مديريت شوراي

 عمل تا حرف از عمومي؛ منافع به حرفه تعهد: 49 ارديبهشت ـ67 شماره• 

  عمومي بخش حسابداري استانداردهاي: 49 تير ـ66 شماره •

 داخلي كنترلهاي اثربخشي گزارشگري: 49 شهريور ـ67 شماره •

 متوسطوكوچک واحدهاي حسابرسي و حسابداري: 49 آبان ـ64 شماره •

 مالي گزارشگري الملليبين استانداردهاي كارگيري به چالشهاي و ضرورت اهميت،: 49 دي ـ78 شماره •

 الملليبين سطح در حرفه نيازهاي با انطباق در حسابرسي و حسابداري آموزش نظام در بازنگري ضرورت: 49 اسفند ـ78 شماره •

 آنها از استفاده اندازچشم و مالي نوين ابزار: 49 ارديبهشت ـ78 شماره •

حسابرسمجلهالخطرسم
 :بخشدمي سرعت نيز را مقاله چاپ و سازيآماده پذيرش، فرايند زير، نكات به توجه

 ،(pdf) افديپي يا( MS Word) ورد فرمت در صفحه 8 در مقاله تنظيم •

 انگليسي، و فارسي به مقاله عنوان درج •

 :نظير مورد، حسب بر مقاله متن در انگليسي يا فارسي به اصلي منابع به عطف •

(Kaplan, 2004 )(1931 ،نژادسجادي) يا 

 :نظير الفبا، ترتيب به مقاله انتهاي در متن، در شدهدرج منابع كامل مشخصات درج •

 1981 اول، چاپ حسابرسي، سازمان: تهران حسابداري، اصطالحات فرهنگ اكبري، ااهللفضل حسن، نژادسجادي

Kaplan Robert, David Norton, Balanced Scorecard, 2nd Ed., Mc. Graw‐Hill, 2111 



 :نظير انگليسي، و فارسي به مقاله متن در خارجي اسامي درج •

 (Kaisen) كايزن يا و( Enron) انرون

 ،(شوند عنوان تاندرمقاله برجسته طوربه هستيد مايل و جمله يک  حداكثر كه عباراتي) فرعي تيتر چهار ساختن مشخص •

 .پانويس صورتبه مهم هايواژه براي انگليسي به نامهواژه درج و هاجمله ميان در انگليسي هايواژه كارگيريبه از پرهيز •

 پديدآورندگان تمامي وسيله به كه مقاله چاپ درخواست فرم همراه به را خودمقاله بررسي، فرايند آغاز و پرونده تكميل منظوربه -1

 .كنيد ارسال ما براي ،مقاله تهيه مبناي اصلي منبع مهمترين از نسخه يک و باشد شده امضا

 از بعد كه هاييمقاله .دارد نياز انتشار تاريخ از پيش زمان ماه سه به حداقل شماره هر براي مقاله سازيآماده و پذيرش فرايند -1

 .شوندنمي داده قرار پذيرش مسير در شوند ارسال يادشده مهلت

 شده تنظيم راهنما استاد همراهي با و محوري موضوعهاي با همسو كه دهدمي قرار اولويت در را هاييمقاله حسابرس مجله -6

 .باشند

 كنيدشود ثبت مقاله خود را كه از طريق سيستم اعالم مي پيگيري كدرساني حسابرس، پس از ارسال مقاله از طريق مركز اطالع -7

داشتن اين كد براي برقراري ارتباط و اطالع يافتن از وضعيت استفاده نماييد.  مجلهدفتر و از آن براي پيگيريهاي بعدي و مكاتبه با 

از وضعيت  پيگيري كدو با وارد كردن  مقاله ارسالدر صفحه  مقاله رهگيريتوانيد با واردشدن به بخش مقاله الزامي است. شما مي

 .پيدا كنيدمقاله خود اطالع 

 

                                                              

  



 مقالهچاپدرخواستفرم

 :تاريخ                                                                                                                                                

 : فارسي به مقاله عنوان

 :انگليسي به مقاله عنوان

 :مجله شماره دارد؟ همخواني مجله آينده هاي شماره محوري موضوعهاي از كداميک با شما مقاله

 ................................. O     گرداوري    O         ترجمه O       تاليف O: مقاله نوع

 (:باشند نفر چند پديدآورندگان كه صورتي در) مجله با كننده هماهنگ و مكاتبات مسئول يا پديدآورنده مشخصات

  خانوادگي نام و نام

  براي مكاتبه پستي آدرس

  تلفن تماس 

  كار محلسازمان  آدرس

  كار محل تلفن

  عنوان شغلي 

  دانشگاهي مدرك آخرين

 :تقدم ترتيب به مقاله پديدآورندگان مشخصات

 الكترونيكي نامه آدرس تماس تلفن انگليسي به نام فارسي به نام رديف

1     

2     

9     

 .نيست چاپ دست در و نرسيده چاپ به ديگري نشريه در مقاله اين كه داريم مي اعالم اينجانبان/ اينجانب

 .كنيممي معرفيمكاتبات  مسئول نويسنده عنوان به را..................................................................................  خانم/آقاي همچنين

 امضا نام رديف

1   

2   

9   

 .بفرستيد ما براي مقاله تهيهمبناي  اصلي منبع مهمترين از نسخه يک و مقاله همراه به و كنيد تكميل را آن. بگيريد چاپ را فرم اين

 


