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  مقاله نگارش يراهنما  و فراخوان

  يپژوهش - يعلم نامه فصل

  »نفت صنعت در يانسان منابع تيريمد«

  

  

  و محورهاي اولويت دار  نامه فصل يمعرف

ي ده سال انتشار مرتب و نامه مديريت منابع انساني در صنعت نفت با داشتن سابقهفصل

نظران دانش مديريت و منابع انساني، در  منظم و با استفاده از دانش استادان و صاحب

هاي علمي در صنعت نفت، مقاله هاي جديد و مرتبط با حوزه تخصصي منابع انسانيموضوع

رساند.  از نوع پژوهشي و به ندرت مروري را پس از تائيد حداقل دو داور به چاپ مي

د هاي ارسالي بايد از دو ويژگي اصالت و ابداع برخوردار باشند و با هدف پيشبر مقاله

ه باشند. انساني در صنعت نفت تنظيم شدمرزهاي علم و فناوري به ويژه در مديريت منابع

در شرايط خاص به منظور استفاده صنعت نفت از مطالب نوين و درخشان اگر مقاله اي 

خارج از حيطه اين صنعت ارائه شود كه در آن موضوع جالب و جديدي در حوزه منابع 

انساني باشد، پس از اخذ نظر هيات تحريريه و با تاييد داوران آن مقاله پذيرش خواهد شد. 

گاز، پتروشيمي و   ست كه منظور از صنعت نفت كليه صنايع مربوط به نفت،الزم به توضيح ا

شود. در حال حاضر موضوع هاي  پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي را شامل مي

  پيشنهادي كه در اولويت چاپ قرار خواهند گرفت به اين شرح هستند:

  نفتي برتر جهانانساني صنعت نفت ايران با شركت هاي مقايسه تطبيفي مديريت منابع � 

  مديريت استراتژيك منابع انساني صنعت نفت ايران با رويكرد بازارگرايي �

  تحوالت منابع انساني در بازار انرژي جهان و تاثير آن بر استراتژي مديريت منابع انساني � 

  هاي مديريت منابع انساني در شرايط محيط متغير بازار انرژياستراتژي �

 ثبات اقتصاديانساني در شرايط محيط بيرويكردهاي مديريت منابع  �

 رويكردهاي نوين مديريت منابع انساني در دنياي ديجيتال در صنعت نفت �



 تاثير رباتيك شدن صنايع نفتي بر مديريت و راهبري منابع انساني �

 نظريه جامع مديريت منابع انساني در صنعت نفت �

ثير پيشرفت هاي شيوه هاي جديد راهبري منابع انساني در صنعت نفت تحت تا �

 فناوري اطالعات و ارتباطات 

 هاي مديريت منابع انساني در صنعت نفتمهندسي مجدد زير سيستم �

  شيوه هاي نوين توسعه سرمايه انساني در صنعت نفت �

  

   



 مقاله نگارش راهنماي

 عملي و نظري دانش ارتقاي منظور به نامه فصل هاي سياست با متناسب بايد ها مقاله .1

 معضالت حل به، مشخص عملي راهكارهاي طرح با و باشند نفت صنعت حوزه در

 مجموعه يا ديگر اتينشر در نبايد ها مقاله. كنند كمك حوزه اين در كشور مديريت

 صيتشخ به. باشند شده ارسال هدف اين براي يا شده چاپ يكنفرانس يها مقاله

 استثناء صورت به ،يانسان منابع حوزه با مرتبط هاي همقال از يبرخ ،هيريتحر اتيه

 . شود مي يبررس نفت صنعت حوزه از خارج در

 سامانه قيطر از 2010 ويرايش WORD افزار نرم با شده تايپ صورت به ها مقاله .2

 هاي مقاله و 13 نازك B Nazanin فونت از استفاده با فارسي هاي مقاله. گردد ارسال

 هر از سانتيمتر 2,5 حاشيه با 11 نازك نرمال Times New Roman فونت با التين

 . گردد تايپ صفحه طرف

، نويسنده مشخصات فرم شامل( صفحه 20 از بيش نبايد ها مقاله هاي صفحه تعداد .3

 . باشد) ها پيوست و ها شكل، جداول، منابع فهرست و نوشت پي، چكيده

. شود خودداري، دارد وجود فارسي معادلها  آن يبرا كه غيرفارسي واژگان ذكر از .4

 از. شود سيرنويز آن التين معادل، باشد نداشته وجود فارسي معادل واژه چنانچه

، است روشن يعلم جامعه يبراها  آن نيالت معادل كه هايي واژه كردن سيرنويز

 . شود يخوددار

 محرمانه طور به داورانتوسط ، هياول طيشرا وجود صورت در ارسالي هاي مقاله .5

، انتخاب در نامه . فصلرسيد خواهد نويسندگان اطالع به جهينت و شد خواهد داوري

 . است آزاد دريافتي هاي مقاله اصالح و ويرايش

 از پس رايز. گردد ثبت كافي دقت با نويسندگان مشخصات، مقاله ارسال هنگام در .6

 . بود نخواهد پذير امكان نويسندگان مشخصات و اسامي تغيير آن

 آدرس به نامه فصل سامانه در نام ثبت قيطر از فقط ها مقاله يبررس و افتيدر .7

www.iieshrm.ir ثبت سامانه در مسئول سندهينو است الزم لذا. است پذير امكان 

    . دينما اقدام مقاله ارسال به نسبت سامانه در مندرج يراهنما مطابق و نام



  شامل:، مقاله اول صفحه

  مقاله عنوان

  :نويسندگان يا نويسنده كامل مشخصات

   خانوادگي نام و نام

   تحصيل محل دانشگاه، يليتحص شيگرا و رشته، يليتحص مقطع نيآخر

 كشور، شهر)، سازمان دانشگاه/( خدمت محل، سازماني سمت، يعلم رتبه

 همراه و ثابت تلفن شماره

 الكترونيك پست آدرس

  

 يادآوري)، *( ستاره عالمت با مسئول نويسنده نمودن مشخص بر تاكيد ضمن :1نكته

 از بعد آن تغيير امكان رايز. شود دقت نويسندگان اسامي ترتيب درج در كه شود مي

  . داشت نخواهد وجود نامه فصل سامانه در مقاله بارگذاري

  . شود هيته يسيانگل و يفارس زبان دو به مقاله اول صفحه :2 نكته

 صفحه نيا، سامانه در سندگانينو نام بدون ليفا ليفا يبارگذار قسمت در :3 نكته

) اول صفحه شامل( مقاله صفحات هيكل ياصل ليفا يبارگذار قسمت در و شود حذف

  . شود يبارگذار

 

 شامل:، مقاله دوم صفحه

  ) اضافه حروف و ربط حرف احتساب بدون كلمه 12 حداكثر( مقاله عنوان

 نمونه و جامعه، تحقيق روش، هدف برگيرنده در كه) كلمه 150 حداكثر( مقاله چكيده

  . باشد تحقيق نتايج و ها يافته، گيري نمونه روش و يآمار

   يديكل واژگان

 . شود هيته انگليسي و فارسي زبان دو هر به باال در شده درخواست مورد سه هر :نكته

  

  

 

 شامل:، مقاله انتهاي تا بعد به سوم صفحه



. يابد مي خاتمه گيري نتيجه با و دشو مي شروع مسئله بيان و مقدمه با كه مقاله اصلي متن

 شرح نيا به مقاله اصلي ساختار در مندرج جزئيات و محتوا مورد درتر  بيش توضيحات

 است:

 پيشينه و نظري مباني، موضوع هدف و اهميت و ضرورت، مساله بيان :مقدمه •

 ينظر چارچوب بر يمبتن حيتوض ذكر با قيتحق هاي هيفرض اي تسؤاال، تحقيق

 . پژوهش

 و گيري اندازه ابزار، گيري نمونه روش و نمونه و جامعه، تحقيق روش :شناسي روش •

 . گيري اندازه ابزار ييايپا و ييروا، آن به مربوط آماري هاي آزمون

 مورد نمودارهاي و ها شكل، ها جدول از استفاده با تحقيق هاي يافته ارايه :ها يافته •

 . يفيك اي يكم نياز

 هاي يافته مقايسه، كلي گيري نتيجه و نتايج خالصه ارايه :گيري نتيجه و بحث •

 ذكر لزوم صورت در و تحقيق پيشينه در موجود هاي پژوهش ساير با تحقيق

 . پژوهش هاي افتهي از حاصل يشنهادهايپ

 به منابع درباره مهم نكات يبرخ. شود ذكر متني درون صورت به بايد منابع منابع: •

 است: شرح نيا

 در. شود استفاده) نشر تاريخ، نويسنده( روش از متن داخل منابع ذكر براي -

 مترجم نام با همراه فارسي صورت به، باشد شده ترجمه، منبع كه صورتي

 . شود ذكر

ذكر اسامي تمامي نويسندگان در بار اول الزامي است. اگر تعداد نويسندگان  -

و "بيشتر از سه نفر باشد، از بار دوم به بعد اسم نفر اول به همراه واژه 

 گليسي كافي است.نا منابعبراي  ".et al "فارسي و  منابعبراي  "همكاران

ر باشد، نام سه در شرايط بسيار نادر كه تعداد نويسندگان بيش از شش نف -

 نويسنده اول به همراه نوينسده آخر (پس از نقطه چين) ذكر مي شود.

 هاي مستقيم داخل گيومه قرار گيرد.  قول  نقل -

  برخي نكات مهم براي تنظيم فهرست منابع به اين شرح است:

حروف  يتمقاله با رعا ياند در انتها كه در مقاله استفاده شده يفهرست منابع -

  درج شوند. APAبا استفاده از روش  يگذار الفبا و بدون شماره



در ذيل تيتر منابع، ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي به ترتيب و  -

 بدون تيتر جداگانه درج شود.

ذكر اسامي تمامي نويسندگان در منابع پاياني الزامي است. براي بخش  -

كامل و در بخش انگليسي، نام به صورت  گانفارسي، نام كوچك نويسند

 كوچك نويسندگان  به صورت مخفف آورده شود.

  

  فارسي منابع

  

   شده: تأليف كتاب

 محل، چاپ نوبت)، كيتاليا فونت با( كتاب عنوان). انتشار سال( نام، نويسنده خانوادگي نام

 . ناشر نام، انتشار

  :مثال

 انتشارات تهران:. كمي و ستيب چاپ، يانسان منابع تيريمد). 1395( ارياسفند، سعادت

  . سمت

  

   شده: ترجمه كتاب

 نام، چاپ نوبت)، كيتاليا فونت با( كتاب عنوان). انتشار سال( نام، نويسنده خانوادگي نام

 . ناشر نام، انتشار محل، مترجم كامل

   :مثال

 و اعرابي سيدمحمد مترجمان:، نهم چاپ، انساني منابع مديريت مباني). 1391گري ( ،دسلر

  . فرهنگي هاي پژوهش دفتر تهران:، پارساييان علي

  

  :فارسي مقاله

)، كيتاليا فونت با( هينشر نام، مقاله عنوان). مقاله انتشار سال( نام، نويسنده خانوادگي نام

 . مقاله اتفحص شماره، مجله شماره، مجله انتشار دوره اي سال

   مثال:



 رابطه بررسي). 1391( عبدالرضا، نيا بيگي و صادق، مهاجر همتي، مهدي سيد، الواني

، 3 سال. نفت صنعت در انساني منابع مديريت. سازماني هوش با سازماني ساختار

 . 25- 54 صص، 11 شماره

  

  انگليسي منابع

 

Basic Format for Books  
Last name, First Initial. (Year). Book title: Subtitle. (Edition) [if other than the 

1st]. Place: Publisher.  

 

One Author  

Brader, T. (2006). Campaigning for hearts and minds: How emotional appeals 

in political ads work. Chicago: University of Chicago Press.  

 

Two Authors  

Elder, L. & Paul, R. (2006). The miniature guide to the art of asking essential 

questions. Dillon Beach, CA: Foundation for Critical Thinking.  

 

Three Authors  

Miller, T. E., Bender, B. E., & Schuh, J. H. (2005). Promoting reasonable 

expectations: Aligning student and institutional views of the college 

experience. San Francisco, CA: Jossey-Bass.  

 

Basic Format for Periodical Articles  

Last name, First Initial. (Year). Article title. Magazine/Journal Title. Volume 

number (Issue number**), Page numbers, inclusive (the page numbers of 

the entire article).  

**You only need the issue number for journals in which each issue is paged 

separately.  

 

Journal Article, with All Issues for a Volume Paged Consecutively  

Newman, J. L., Fuqua, D. R., Gray, E. A., & Simpson, D. B. (2006). Gender 

differences in the relationship of anger and depression in a clinical sample. 

Journal of Counseling & Development, 84, 157-161.  

 

Journal Article, with Each Issue Paged Separately (Include Issue Number)  



Knotts, H. G. & Haspel, M. (2006). The impact of gentrification on voter 

turnout. Social Science Quarterly, 87 (1), 110-121.  

   



 


