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راهنماي تدوین و شرایط پذیرش مقاالت

با مجوز از وزارت علوم، تحقیقات ترویجیاي است با درجه علمی مجلهو حسابرسی حسابداري مطالعات
ه دانش حسابداري در کشور، شناسایی مسائل حسابداري سازمان هاي ایران و فناوري که با رسالت توسع

هاي ارسال شده پس از داوري یابی براي آن، به انتشار تحقیقات مرتبط مبادرت می نماید. مقالهحلو راه
چاپ  می رسد. از کلیه استادان و پژوهشگران گرامی که و در صورت تائید هیات تحریریه، به*تخصصی

:شود به نکات زیر نیز توجه فرماینددارند تقاضا میهاي خود را جهت چاپ به این مجله ارسال میمقاله

سانتی متر) 5و  راست 4، چپ 5/6، پایین 4، (حاشیه ها از باال WORDمقاله در محیط نرم افزار-1
مقاله صفحه تایپ شود و دو نسخه از20حداکثر (single)1و فاصله خطوط BZar 13با فونت

.به آدرس مجله ارسال شودفایل ورد،CDبه همراه 

:مقاله هاي ارسالی باید داراي بخش هاي زیر باشد-2

در صفحه جلد مقاله فقط عنوان کامل مقاله، نام نویسنده (نویسندگان)، رتبه علمی و نام موسسه - 2-1
یا دانشگاه و یا محل اشتغال و آدرس و تلفن نویسنده.

انی پستی، شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیکی.مکاتبات شامل : نش
صفحه اول مقاله شامل عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی شامل: موضوع مقاله، روش تحقیق، - 2-2

واژه).5و حداکثر 3کلمه) و واژه هاي کلیدي(حداقل 250طرح بحث و نتیجه گیري (
(شامل: بیان مساله و اهمیت آن، **صفحه سوم تا انتهاي مقاله شامل مقدمه، بحث و بررسی- 2-3

مروري بر پیشینه تحقیق، ادبیات و چارچوب نظري، پرسش ها و  فرضیه هاي پژوهش، روش 
تحقیق، تحلیل اطالعات و بحث در یافته هاي پژوهش)، نتیجه گیري و ارائه پیشنهادها، فهرست 

.منابع و ماخذ

اي جداگانه، با عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه چکیده انگلیسی برروي صفحه- 2-4
.علمی و مؤسسه، دانشگاه یا محل اشتغال، همراه مقاله ارسال شود



راهنماي تدوین و شرایط پذیرش مقاالت
شیوه منبع دهی باید به صورت عددي در متن مقاله مشخص شود. ابتدا در فهرست منابع، منابع -3

باي فارسی و منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفباي انگلیسی ذکر و فارسی و به ترتیب حروف الف
شماره گذاري شوند و شماره ها داخل متن مقاله به صورت [ ] درج شود. ضمنا منابع به شکل ذیل 

:آورده شوند

، نام مترجم، محل انتشار، نام Boldکتاب: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). نام کتاب با حروف- 3-1
.انتشارات

اگر بیش از یک نویسنده وجود داشته باشد، باید بین نام هر یک از آنها از ویرگول (،) استفاده -نکته
.نمود

،Boldنام نشریه با حروف”. عنوان مقاله داخل گیومه“مقاله: نام خانوادگی، نام.(تاریخ انتشار).- 3-2
.دوره (جلد)، محل انتشار، شماره صفحات

.نابع نیز اطالعات کافی و کامل ارائه شوددر مورد گزارش ها و سایر م- 3-3

هاي فارسی زبان داخل و خارج کشور چاپ شده باشد. مقاله هاي فرستاده شده نباید در مجله-4
.همچنین نباید به صورت همزمان به مجله دیگري ارسال شده باشد

.ها، بدون تغییر در محتواي آن، آزاد استمجله در ویرایش مقاله-5

قاالتی که موارد شکلی و ساختاري یاد شده در راهنما رعایت نشده باشد معذور مجله از پذیرش م-6
.است

.مقاالت رسیده عودت داده نمی شود-7

_____________________________________________________________
اله، داوري مقاله ها بر اساس شاخص هایی چون میزان اهمیت موضوع و نیاز جامعه علمی به مطالب مق*

میزان ارائه نظریه ها، مدل ها و فرضیه هاي بدیع در مقاله، انسجام کلی در نگارش و نظم منطقی 
ساختار مقاله، قدرت استدالل علمی نویسنده در طرح موضوع و اخذ نتیجه، تناسب روش تحقیق و فنون 

شده در مقاله، تحلیل آماري با ماهیت موضوع و فرضیه ها، کیفیت پیشنهاد ها و راه حل هاي ارائه
میزان استفاده از منابع و مآخذ معتبر، مرتبط و کافی در ارتباط با موضوع و سهم مقاله در توسعه دانش 
حسابداري یا حل مسایل مالی سازمان هاي ایران صورت می گیرد. مقاله هاي غیر مرتبط با موضوع و 

.داوري قرار نمی گیردهدف فصلنامه  و نیز مقاله هاي ترجمه شده اساساً مورد پذیرش و
.ساختار مقاله در بخش بحث و بررسی متناسب با نوع مقاله تغییراتی خواهد کرد**



24، شماره 1396زمستانات حسابداري و حسابرسی، مطالع

فهرست

یحسابداریدکتریدورهینحوه برگزاریقیتطبیبررس
ایبرتر دنیھاو دانشگاهرانیدر ا

22 -5

یعباس صاحبقرانریام،یثقفیدکتر عل
ھا، شرکتیاجتماعتیمسئولنیبیرابطھیبررس

بازار ییسود ھر سھم و کاراینیبشیطرفانھ بودن پیب
سھام

38 -23

فرمانبردارمیمر، دکتر احمد احمدپور
تیریبر مدیحسابرسۀتیکمیھایژگیوریتأثیبررس

یاقالم تعھدقیسود از طر
52 -39

زادهیجواد رجبعل،یجواد اوراد،رزادهیدکتر فرزانھ نص
در یاعتبارسکیو ریابطھ اطالعات حسابدارریبررس

شده در بورس اوراق بھادار تھرانرفتھیپذیھاشرکت
68-53

یبخشرهین، ھایدکتر زھره حاج
69-84حسابرسرییتغیامدھایو پھاھیفرض

یگلستانیالھ آتشحجت، یآبادحیدکتر ابوالقاسم مس
یشابر افیحسابرستھیکمیھایژگیوریتاثیبررس

داوطلبانھ
96 -85

عبدهللا پاکدلدکتر ، یقیھوشنگ صد
بر ینقدیھاانیسود و جرینگیشینقش بیبررس
شرکت ینقدیھاانیسود و جرینسبیاطالعاتیمحتوا

شده در بورس اوراق بھادار تھرانرفتھیپذیھا
114-97

دیدکتر سع، اریدکتر افسانھ سروش، مراتبمھیفھ
یاحمدیعل


