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نقل . استمقاالت گویای آرا و نظرات نویسندگان محترم 
 .مجله با ذکر مأخذ مانعی ندارد مطالب

 

 



 نگارش مقاالت راهنمای تدوین و

 

 .برای مجله ارسال کنند jomc.ut.ac.ir نویسندگان محترم مقالة خود را فقط از طریق سامانة مجله به آدرس  .1

 .(:موجود است باشدبندی الگوی مجله که در سایت بفایل باید طبق قالدو این )فایل پیوست باید ارسال شود  دو برای مقاله .2

ترتیب اسامی نویسندگان در این ) (شامل نام، نام خانوادگی، رتبة علمی، دانشگاه، دانشکده و شهر)مشخصات نویسندگان ( الف

 (.یکسان باشد حتماً بر روی سامانه فایل و

 (بدون مشخصات نویسندگان)فایل اصلی مقاله ( ب

حاشیه سففید صففحات از بفا  و    ). صفحه باشد 22حداقل هشت صفحه و حداکثر بندی مجله، حجم هر مقاله، بر اساس فایل قالب .3

بفا   BLotus سانتی متر تنظیم شود، قلفم مفتن  1فاصله بین سطر ها همچنین، . متر استسانتی 5/4و از سمت چپ و راست  5ن پایی

 .(باشد 5/12سایز 

ها در متن و عبارت اصلی غیرفارسی  فارسی، ترجمة فارسی آنهای غیرمتن اصلی حتماً باید فارسی بوده و در صورت نیاز به عبارت .4

 .در پاورقی آورده شود

کردن صف استفاده نشفود، بلکفه بفرای مشخ   ... های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند فصل، بخش و کردن قسمت برای مشخص .5

پررنف،، زیفر تیتفر بفا قلفم       12اصلی با قلم شمارة  به این منظور، تیترهای. های مختلف برای تیترها استفاده شود ها، از سایز قلم آن

 .پررن، نوشته شود 12پررن، و بعد از آن با قلم شمارة  11شمارة 

کند، هماننفد اسفامی خفا ،     گر خصوصیتی است و نویسنده توجه بیشتری را از خواننده طلب میهایی که بیان در متن مقاله عبارت .6

 .بیان شود»« رسی و جز آن با این عالمت ای از یک عبارت غیرفا مادة قانون، ترجمه

ها،  بدیهی است در پایان نقل قول. های غیرمستقیم از پاراگرافی جدید آغاز شود و نقل قول»« های مستقیم با عالمت گیومه  نقل قول .7

مارة صففحات بفا   ها اگر از دو صفحة پشت سر هم استفاده شده، ش نقل قول. )نشانی بر اساس سیستم درون متنی، آورده خواهد شد

 .(شود گذاشته می –شود و اگر از چند صفحه استفاده شده بین صفحات اول و آخر عالمت  حرف واو عطف می

اثر، سال انتشار  نام صاحب: )های مربوط به منابع درون متن، بالفاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به این صورت ذکر شود ارجاع .8

 .ارجاعات دارای هر سه عنصر نام، تاریخ و شمارة صفحه باشد شود تأکید می(. منبع، شمارة صفحه

 .ارجاعات به منابع  تین به صورت  تین و ارجاعات به منابع فارسی به صورت فارسی تایپ شود .9

 (25-27،  1396الوانی، : )مثال -

- (Abran & Buglione, 2003, pp.233-237) 

واژه  5همراه با واژگان کلیدی، حداکثر ( شامل موضوع، ساختار و نتایج مقاله)ه کلم 122چکیدة فارسی و انگلیسی مقاله هر یک در  .12

 (.این واژگان با، از یکدیگر جدا شوند)ضمیمه شود 

 :فهرست مآخذ، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، در انتهای مقاله به شرح ذیل آورده شود  .11

 .جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشرشمارة . کتابعنوان (. تاریخ انتشار)نام نویسنده : ها کتاب -

 .سمت تهران،. مشی دولتی گیری و تعیین خط تصمیم. (1369)الوانی، سیدمهدی : مثال -

های  ه، شماره و مشخصات مجله، شمارة صفحنام مجله با قلم ایتالیک. «عنوان کامل مقاله» (. تاریخ انتشار)نام نویسنده : ها مقاله -

 .آغاز و پایان مقاله

 .151-172، سال چهارم، شمارة دوازدهم، صفحات فرهن، مدیریت. «روش توسعة تجربی»، (1385)رضایی، محسن : مثال -



 فهرست مطالب

 339 ........ (بهمن گروه يخودروساز عيصنا: مطالعه مورد) تیموفق یاتیح عوامل کرديرو با دانش تيريمد ستمیس ياجرا نةیبه مدل یطراح

 محسن کرمی، سیدمهدی الوانی، مهدی خیراندیش، حمید زارع

(تهران شهر 7 منطقة شهروندان مطالعة) یمل انسجام و یعموم اعتماد ،یاسیس کتمشار بر یاسیس یابيبازار مدرن يابزارها ریتأث مطالعة
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 داریوش طهماسبی آقبالغی یاشار دیندار، عباس نرگسیان،

 4243 .................... یمیت يها مهارت و يفرد يریادگي یانجیم نقش با تیمی يیافزا هم توسعة بر حورم عمل تیمی رهبري يها مؤلفه ریتأث

 محمدرضا اردالن، اصغر اسکندری

 4214 ........................................................................................................... دیتول ندةيآ بر مؤثر يدیکل عوامل از یمدل یطراح

 مهاجری آیدا خزایی، سعید زاده، حسن ضاحمیدر

(انتهر بهادار اوراق بورس در شده رفتهيپذ محورِ يتکنولوژ يها شرکت: مطالعه مورد) شرکت عملکرد بر کياستراتژ يرهبر ریتأث یبررس
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 محسن یاراحمدی سعید صحت،

 4234 ........................................................................... رانيا در یپژوهش و یعلم مقاالت يمبنا بر ینيکارآفر دانش نقشة میترس

 عاطفه ذوالفقاری، ابوالفضل کالنکی، سمیرا رازی راغب، فاطمه دلبری مرتضی اکبری،

 4449 .............. (رجندیب دانشگاه یعلم ئتیه ياعضا: مطالعه مورد) يکار یزندگ تیفیک با  آن رابطة و یشغل يزا استرس عوامل يیشناسا

 پور سیدمحمد میرکمالی، ابراهیم مزاری، کبری خباره، سودابه ذوقی

 4495 ................................................... تهران استان يا هحرف و یفن يها آموزشکده در کارکنان يور بهره زانیم بر یسازمان جو نقش

 سمیرا حسینیرمضان جهانیان، 

 4453 ...................................................................... معنوي و مداراخالق فرهنگ ايجاد در سازمانی روايتگري تأثیر تبیین و بررسی

 ، اکبر بهمنیمحمدحسین مقدسان، محمدعلی سرلک، آسیه اندیشمان

 4433 .......... (دانشگاهی جهاد مرکزي دفتر: مطالعه مورد) سازمانی يادگیري نديفرا بر رهدفمندیغ و هدفمند یسازمان یفراموش اثر بررسی

 عاطفه پورحاتمی، حسن زارعی متین، بهزاد حیاتی، مهدی عطایی
 مدل اساس بر متخد ضمن آموزش یشناسبیآس

OEM (قم استان وپرورش آموزش ینواح: مطالعه مورد) .................................. 4124 

 سادات حسینی، معصومه شامی، حسین خنیفر مرضیه
 4119 ....................................................... (رشت يشهردار: مطالعه مورد) ینسازما لتیفض بر یسازمان عدالت ریتأث نییتب و یبررس

 حسن نیکرو احمدگورابی ،ثمرین زاده حسن تورج

 4115 ..............................................................................یسازمان یتواندوسوی اتیح نقش: عملکرد و دوسوتوان یسازمان فرهنگ

 کیخسرو یاکیده، فاطمه مدنی ،محمود مرادی

 4173 ............................................ (تهران 7 منطقة وپرورش آموزش ادارة: مطالعه مورد)ی شغل عملکرد بر يمعنو هوش ریتأث یبررس

 ، حانیه بذرافشانیعلی خسرو، پور هدی علیم ،محمدرضا یکتایی


