دانشپژوه گرامي
با سالم و سپاس فراوان از اينكه مجله حسابرس را براي ارسال و چاپ مقاله خود برگزيدهايد ،درخواست داريم پيش از ارسال مطلب
براي ما ،موارد زير را در نظر بگيريد.
 -1دوماهنامه حسابرس نشريهاي مستقل است كه منافع و عالقههاي كل جامعه حسابداري كشور را دنبال ميكند .هدف مجله،
پشتيباني فرهنگي از ،و كمک به ،افزايش مستمر سطح دانش تخصصي حسابداري و حسابرسي كشور است و در راستاي رسيدن به
اين هدف از دريافت مقاله به قلم صاحبان انديشه ،استقبال ميكند.
مقالههاي دريافتي كه موضوع آنها با موضوعهاي محوري ازپيشتعينشده حسابرس همخواني داشته باشند ،مورد بررسي و ارزيابي
قرار گرفته و پس از گذراندن ويرايشهاي الزم ،ضمن هماهنگي با نويسنده و تهيهكننده مطلب ،در مجله به چاپ خواهند رسيد.
درخور ذكر است ،با توجه به تعدد نشريههاي علمي-پژوهشي دانشگاهي كه نتايج تحقيقها و پژوهشهاي دانشپژوهان را منتشر
ميكنند ،چاپ ‹چكيده پاياننامههاي دانشگاهي› در برنامه كار مجله حسابرس قرار ندارد .به همين ترتيب ،مقالههايي كه در حوزه
تخصصي ديگر نشريههاي حسابداري كشور قرار دارند نيز در مجله حسابرس به چاپ نميرسند.
رسمالخط مجله حسابرس
 -2توجه به نكات زير و رعايت آن از سوي ارسالكنندگان محترم مطلب ،فرايند پذيرش ،آمادهسازي و چاپ مقاله را سرعت خواهد
بخشيد:
• تنظيم مقاله در  8صفحه در فرمت ورد ) (MS Wordيا پيدياف ) (PDFبا اندازه قلم ،11
• درج عنوان مقاله به فارسي و انگليسي،
• عطف به منابع اصلي به فارسي يا انگليسي در متن مقاله بر حسب مورد و تطبيق كامل با منابع پاياني ،مانند:
( )Kaplan, 2004يا (سجادينژاد)1731 ،
• آوردن مشخصات كامل منابعي كه در متن درج شدهاند ،در انتهاي مقاله به ترتيب حروف الفبا ،مانند:
سجادينژاد حسن ،فضلااهلل اكبري ،فرهنگ اصطالحات حسابداري ،تهران :سازمان حسابرسي ،چاپ اول1781 ،
Kaplan Robert, David Norton, Balanced Scorecard, 2nd Ed., Mc. Graw‐Hill, 2004
• اسامي خارجي كه در متن مقاله آورده شدهاند به فارسي و انگليسي نوشته شوند .مانند:
انرون ) (Enronو يا كايزن )(Kaisen
• مشخص ساختن چهار تيتر فرعي (سوتيتر) (عباراتي كه حداكثر يک جمله كامل باشند و تمايل داشته باشيد كه بهطور برجسته
درمقالهتان عنوان شوند)،
• از بهكارگيري واژههاي انگليسي در ميان جملهها خودداري فرماييد و براي واژههاي مهم واژهنامه را به انگليسي بهصورت پانويس
درج نماييد.
 -1بهمنظور تشكيل پرونده و آغاز فرايند بررسي ،مقاله خود را به همراه فرم درخواست چاپ مقاله كه بهوسيله تمامي
پديدآورندگان امضا شده باشد و يک نسخه از مهمترين منبع اصلي مبناي تهيه مقاله ،براي ما ارسال كنيد.
 -1فرايند پذيرش و آمادهسازي مقاله براي هر شماره حداقل به چهار ماه زمان پيش از تاريخ انتشار هر شماره از مجله ،نياز دارد.
مقالههايي كه بعد از مهلت يادشده ارسال شوند ،متأسفانه پذيرش نخواهند شد.
 -6مقالههاي دانشجويان و دانشپژوهان در صورتي در اولويت قرار خواهد گرفت كه موضوع آن مطابق با موضوعهاي محوري بوده و
با همراهي استاد راهنما تنظيم شده باشند.

 -3پس از ارسال مقاله بهوسيله مركز اطالعرساني حسابرس ،لطفا كد پيگيري مقاله خود را كه از طريق سيستم به شما اعالم
خواهد شد ثبت كنيد و از آن براي پيگيريهاي بعدي و مكاتبه با دفتر مجله استفاده فرماييد .داشتن اين كد براي برقراري ارتباط و
اطالع يافتن از وضعيت مقاله الزامي است .شما ميتوانيد با ورود به بخش رهگيري مقاله در صفحه ارسال مقاله و با وارد كردن كد
پيگيري از وضعيت مقاله خود اطالع پيدا كنيد.
همكاري شما در رعايت موارد برشمرده ،موجب تسريع در فرايند پذيرش و پاسخگويي به شما خواهد بود.
همراه سپاس

فرم درخواست چاپ مقاله
تاريخ:
عنوان مقاله به فارسي:
عنوان مقاله به انگليسي:
مقاله شما با كداميک از موضوعهاي محوري شمارههاي آينده مجله همخواني دارد؟ شماره مجله:
نوع مقاله O :تاليف

 Oترجمه

................................. O

 Oگرداوري

مشخصات پديدآورنده يا مسئول مكاتبات و هماهنگكننده با مجله (در صورتي كه پديدآورندگان چند نفر باشند):
نام و نام خانوادگي
آدرس پستي براي مكاتبه
تلفن تماس (همراه)
نام سازمان محل كار
تلفن محل كار
عنوان شغلي
آخرين مدرك دانشگاهي
مشخصات پديدآورندگان مقاله به ترتيب تقدم:
رديف

نام به فارسي

نام به انگليسي

تلفن تماس

آدرس نامه الكترونيكي

1
2
7
اينجانب /اينجانبان اعالم ميداريم كه مقاله ارسالي ،پيش از اين در نشريه ديگري به چاپ نرسيده و هماكنون نيز در مجله ديگري ،در دست چاپ نيست.
همچنين آقاي/خانم  ..................................................................................را بهعنوان نويسنده مسئول مكاتبات معرفي ميكنيم.
رديف

نام

امضا

1
2
7
لطفا اين فرم را چاپ گرفته ،آن را تكميل كنيد و بههمراه مقاله و يک نسخه از مهمترين منبع اصلي مبناي تهيه مقاله براي ما بفرستيد.

