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 راهنماي نگارش مقاله

نامه به منظور ارتقاي دانش نظري و عملي در حوزه صنعت نفت باشند و با  هاي فصل ها بايد متناسب با سياست مقاله

ها نبايد در نشريات  طرح راهكارهاي عملي مشخص، به حل معضالت مديريت كشور در اين حوزه كمك كنند. مقاله

چاپ شده يا براي اين هدف ارسال شده باشند. به تشخيص هيات تحريريه برخي ها كنفرانس  ديگر يا مجموعه مقاله

 شود.  مرتبط با حوزه منابع انساني به صورت استثناء در خارج از حوزه صنعت نفت بررسي ميهاي  هاز مقال

فارسي با بخش هاي از طريق سامانه ارسال گردد.  2010ويرايش  WORDافزار  ها به صورت تايپ شده با نرم مقاله

با حاشيه  11نرمال نازك  Times New Romanالتين با فونت بخش هاي و  13نازك  B Nazaninاستفاده از فونت 

 سانتيمتر از هر طرف صفحه تايپ گردد.  2,5

نوشت و فهرست منابع،  صفحه (شامل فرم مشخصات نويسنده، چكيده، پي 20ها نبايد بيش از  هاي مقاله تعداد صفحه

 ها و پيوست ها) باشد.  شكل جداول،

ها معادل فارسي وجود دارد، خودداري شود. چنانچه واژه معادل فارسي وجود  از ذكر واژگان غيرفارسي كه براي آن

ها براي جامعه علمي  هايي كه معادل التين آن نداشته باشد، معادل التين آن زيرنويس شود. از زيرنويس كردن واژه

 روشن است، خودداري شود. 

به طور محرمانه داوري خواهند كرد و نتيجه به  در صورت وجود شرايط اوليهداوران نامه را  هاي ارسالي به فصل مقاله

 هاي دريافتي آزاد است.  نامه در انتخاب، ويرايش و اصالح مقاله اطالع نويسندگان خواهد رسيد. فصل

پذير است. لذا  امكان www.iieshrm.irنامه به آدرس  ها فقط از طريق ثبت نام در سامانه فصل دريافت و بررسي مقاله

  بت به ارسال مقاله اقدام نمايد.نام و مطابق راهنماي مندرج در سامانه نس الزم است نويسنده مسئول در سامانه ثبت

گردد. زيرا پس از آن تغيير اسامي و مشخصات در هنگام ارسال مقاله، مشخصات نويسندگان با دقت كافي ثبت 

 پذير نخواهد بود.  نويسندگان امكان
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  تنظيم مقالهفرمت 

هاي ذيل را در  كه فقط بخش استاي  به گونهبه طور معمول چارچوب متن به صورت مقاله هاي علمي  در ارائه گزارش

توضيحات الزم در مورد جزئيات هر بخش در ادامه  .نيز بر طبق آن عمل شود مقالهكه انتظار مي رود در اين  داردبر

  آمده است. 

  عنوان •

  چكيده فارسي •

  كليد واژه فارسي •

  چكيده انگليسي •

 كليد واژه انگليسي •

  متن اصلي شامل: •

  مقدمه  �

  شناسي روش �

  ها يافته �

  گيري بحث و نتيجه �

  منابع فارسي •

  منابع انگليسي •
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به صورت بولد  16سايز   BNazaninكلمه با فونت 12عنوان مقاله در حداكثر 

  درج شود. باالي صفحهچين در  وسط

  

ذيل عنوان با يك خط  به ترتيب مد نظر تيم پژوهش در بولد  13سايز    BNazaninنام نويسنده ها با فونت 

توجه آورده شود.  زيرا فرمت و به صورت الگوي زير درج شود. مشخصات كامل نويسندگان در پاورقي ب فاصله

مالك عمل اطالعات ثبت شده در زمان ثبت  .باشد دوم نفر تواند مي مورد حسب مسئول نويسنده داشته باشيد كه

  مي باشد. فصلنامه نام مقاله در سايت

2نام نويسنده دوم   – 1نويسنده اول
  3نام نويسنده سوم   –

  

  چكيده

تنظيم شود. هدف، بيان و در يك پاراگراف كلمه  150 در حداكثرنرمال  13سايز   BNazaninبا فونت چكيده مقاله 

، مشخص و مساله، روش تحقيق، جامعه و نمونه، روش ها و ابزارهاي تحقيق و يافته ها در چكيده به صورت روان

  خوانا آورده شود. 

  

و با يك خط  كلمه با عالمت جداكننده ويرگول (،) در اين بخش 6: كلمات كليدي اصلي حداكثر واژگان كليدي

   .ايدفاصله بعد از چكيده بي

  

  چكيده انگليسي هم به همين ترتيب عمل شود.راي ب
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  مقدمه

 هاي فرضيه يا سؤاالت تحقيق، پيشينه و نظري مباني موضوع، هدف و اهميت و ضرورت مساله، بيان شامل مقدمه

  . مي باشد پژوهش نظري چارچوب بر مبتني توضيح ذكر با تحقيق

  از آوردن تيترهاي اضافه خودداري شود.

  پاراگراف بندي ها از تناسب الزم برخوردار باشد. كوتاه و يك خطي نباشد و در عين حال، خيلي طوالني نباشد.

  از چيدمان استفاده شده و سطر اول پاراگراف تورفتگي نداشته باشد.

 براي اسامي التين نيازي به درج زيرنويس نيست. منابع درون متني به زبان اصلي منبع ارجاع داده شود. 

 صورتي كه منبع، ترجمه شده باشد، به براي ذكر منابع داخل متن از روش (نويسنده، تاريخ نشر) استفاده شود. در

 صورت فارسي همراه با نام مترجم ذكر شود. 

 هاي مستقيم داخل گيومه قرار گيرد.  قول  نقل

 واژه دارد، براي بار اول اسم تمام نويسندگان بيايد و براي دفعات بعدي مي توانيد از از دو نويسنده بيش منبعي اگر

"et al."  بفرماييد : توجهزير مثال هاي به  توضيح بيشتربراي  استفاده نماييد. "و همكاران "يا  

  )1395 ،صدرياحمدي و (

  )1397، ، اصغري و رفيعيسعادت(

(Smith & Dell, 2016) 

(Robbinz, Barron, & David, 2018) 

  

همچنين، منابع فارسي اول در اين حالت ارجاع داده مي شود، ترتيب الفبايي رعايت شود.  منبعاگر همزمان به چند 

  بيايد و بعد منابع التين درج شود.

  پايان اين بخش حتما جمع بندي در حد يك پاراگراف داشته باشد.

  

  روش شناسي

جامعه و نمونه، روش تجزيه روايي و پايايي ابزار،  گردآوري اطالعات،در اين بخش روش شناسي پژوهش، معرفي ابزار 

  و تحليل اطالعات و موارد مرتبط با آن آورده شود.

  

  يافته ها

  يافته هاي تحقيق بطور مرتب ، دقيق و جامع در اين بخش آورده شود. 

  .باشد ها و نمودارهاي مورد نياز كمي يا كيفي ها، شكل يق با استفاده از جدولهاي تحق ارايه يافته

  از درج تيترهاي اضافه خودداري شود.

  .، تنظيم شودشد خواهد اشارهطبق دستورالعملي كه در ادامه به آنها جدول ها و نمودارها خوانا باشد و 
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  بحث و نتيجه گيري 

و در صورت لزوم ذكر پيشنهادهاي حاصل از نتيجه گيري  ،مقايسه نتايج تحقيق با تحقيقات پيشين  ،خالصه يافته ها

  .در اين بخش آورده شود. هاي پژوهش يافته

  

   منابع

با استفاده از گذاري  اند در انتهاي مقاله با رعايت حروف الفبا و بدون شماره فهرست منابعي كه در مقاله استفاده شده

نمونه  رعايت شود.حتما ترتيب الفبايي  ده وانگليسي درج ش منابع بعد ابتدا منابع فارسي ودرج شوند.  APAروش 

  آورده شده است: ادامهنظيم منابع در ت

  شارات سمت. ، چاپ بيست و يكم. تهران: انتمديريت منابع انساني). 1395سعادت، اسفنديار (

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

  فرهنگي. هاي  دفتر پژوهش

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

  . 25- 54، صص 11، شماره 3. سال مديريت منابع انساني در صنعت نفتسازماني. 
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  مقاله عبارتند از:چارچوب كلي نكات ويرايشي و نگارشي به منظور تنظيم 

 2,5و با حاشيه   A4ه مطابق با همين فايل تنظيم شود، يعني : بر روي كاغذ حاشيه هاي مورد استفاد •

فاصله  0ptتنظيم شود. قبل و بعد هر پاراگرف  singleسانتي متراز هر طرف ، فاصله خطوط روي گزينه 

براي تفكيك  فقط قبل از تيترهاي اصلي رعايت يك خط فاصله ضروري است. (بدون فاصله) رعايت شود.

 به اندازه يك خط فاصله رعايت شود. از آنقبل و بعد و جدول و نمودار از متن اصلي،  بهتر شكل

و كلمات و واژه هاي التين مورد  نرمال 13سايز    BNazaninفونت مورد استفاده در متن اصلي تحقيق  •

 تنظيم شود.نرمال  11سايز   TimesNewRomanاستفاده در متن با فونت 

 آن و كلمات و واژه هاي التين مورد استفاده درنرمال  11سايز    BNazanin جدولفونت مورد استفاده در  •

 تنظيم شود. نرمال 10سايز   TimesNewRomanبا فونت 

و كلمات و واژه هاي بولد  11سايز    BNazanin عنوان جدول، شكل و نمودارهابراي فونت مورد استفاده  •

 تنظيم شود. بولد 10سايز   TimesNewRomanبا فونت  آنالتين مورد استفاده در 

) �ر صورت نياز به طبقه بندي يا شمارش گزينه هاي مختلف براي يك موضوع در داخل متن از بولت (د •

 يكساني از نظر شكل و تورفتگي نوشته ها و شبيه به همين متن استفاده شود. 

 .2باشد 1از فرمت يكساني استفاده شود و شمارش آن در هر صفحه از عدد  1براي درج پاورقي •

نوشته هاي شكل به زبان نمودارها ترجيحا از تصاوير خوانا و قابل ويرايش استفاده شود.  و براي شكل ها •

 فارسي و خوانا باشد.

 .(مشابه همين متن) صفحه در پايين صفحه به صورت وسط چين درج شودشماره  •

 متن دقت بفرماييد كه با زبان متن همخواني داشته باشد. نوشتن اعداد در وسطدر  •

شامل مطالب  محتواي آن اگردهي مناسب داشته باشند.  منبع تمامي شكل ها، جدول ها و نمودارها •

 "تنظيم از پژوهشگران "منبع نوشته شود  برايمقاله باشد، توسط نويسندگان  و دسته بندي شده گردآوري

منبع:  "شود نوشته  براي منبع باشد،مطالعه فعلي پژوهش و تحليل هاي آماري هاي  هو اگر مربوط به يافت

 "يافته هاي پژوهش

در صورتي كه يك جدول بيش از يك صفحه مي باشد، سرتيتر جدول در باالي تمام صفحات بعدي تكرار  •

 براي جدول فعال باشد. Repeat Header Rowsشود . گزينه 

 شماره جدول در باالي جدول و شماره شكل و نمودار در زير آن درج شود. •

ر مي رود خوانا و شكيل باشند، الزم است از ها، جدول ها و نمودارها در عين حال كه انتظا تمامي شكل •

از گزينه وسط  مطابق الگوي زير برخوردار باشند. و يكنواختي در كل مقاله و عنوان و شماره گذاري مناسب

  چين استفاده شود.

                                                           

 درج پاورقي نمونه . 1

2 . sample 
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در متن ارجاع دهي مناسب داشته باشد. براي اين منظور از روش زير  ها، جدول ها و نمودارها تمامي شكل •

 براي درج شماره آنها  استفاده كنيد:

  :1مثال

 ارائه شده است....براي خالقيت  متنوعي) نشان مي دهد، تعريف هاي 1همچنانكه جدول شماره (

 

 )پژوهشگران از تنظيم( خالقيت براي شده ارائه هاي تعريف - 1 جدول

  منبع  تعريف خالقيت  رديف

      

      

      

  

 )منبع: يافته هاي پژوهش(  ..... آزموننتيجه  – 2 جدول

  نتيجه آزمون  سطح معناداري  راف معيارانح  ميانگين  هامتغير  رديف

            

            

            

  

  :2مثال 

  ) مدل مفهومي تحقيق را نشان مي دهد. همچنانكه مشخص شده است ....1شكل (

 
  ( تنظيم از پژوهشگران)مدل مفهومي تحقيق - 1 شكل
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  ساير نكات و توضيحات مفيد براي نويسندگان:

ترين شكل ممكن، محتواي مقاله را  عنوان مقاله بايد كوتاه و گويا باشد. هنر نويسنده در اين است كه بتواند در كوتاه

نامه يا رساله دكتري است، الزم نيست همان عنوان  به نمايش گذارد. اگر مقاله بر گرفته از طرح پژوهشي يا پايان

تر تغيير داد. الزم نيست محل اجراي پژوهش يا جامعه  نواني كوتاهتوان آن را با ع پژوهشي قيد شود. در اينجا مي

چنين الزم نيست روش آماري پژوهش (به  هاي ديگر) ذكر شود. هم آماري (به عنوان مثال شركت ملي نفت يا شركت

  عنوان مثال با استفاده از معادالت ساختاري يا روش فازي يا...) در عنوان مقاله بيايد. 

شناسي، جامعه آماري يا محل اجراي پژوهش، نمونه آماري،  ه طور مشخص هدف اصلي پژوهش، روشچكيده مقاله ب

هاي پژوهشي (تا حد ممكن به صورت كمي) در بر دارد. الزم نيست به مباحثي هم چون  گيري و يافته روش نمونه

كلمه مطالب مورد نظر  150ضرورت تحقيق يا تبيين مسئله يا شرح مقدماتي تحقيق پرداخته شود. سعي شود در 

بيان شود. چكيده انگليسي ترجمه لفظ به لفظ چكيده فارسي نيست، بلكه از نگاه فردي كه خود بومي كشوري 

  انگليسي زبان است، نگاشته شود. 

اي است كه بتوان با جستجوي آن واژه به سرعت به عنوان يا متن مقاله دست  واژگان كليدي بين سه تا پنج واژه

ها  و مانند آن "مديريت"، "پژوهشكده"، "روش"، "رويكرد"، "سازمان"يافت. بنابراين از ذكر واژگان كلي هم چون 

  خوداري شود. 

هاي تحقيق (سؤاالت،  ها، بيان گزاره بررسي پيشينه، منطق فرضيه مقدمه مقاله شامل زمينه مسئله، بيان مسئله،

آيد) و اهميت مطالعه  شناسي مي ها يا اهداف خاص)، تعريف مفهومي متغيرها (تعريف عملياتي در بخش روش فرضيه

  است. 

بايد براي  در بيان زمينه مسئله، بايد خواننده را با موضوع بحث آشنا كرد. بايد محدوده تحقيق را مشخص كرد.

حل مسائل  هايي مغفول مانده است و پژوهش حاضر براي ارائه راه خواننده روشن كرد در مطالعات پيشين چه جنبه

  حل نشده پيشين انجام شده است. 

هايي براي آن ارائه نشده است، پرداخته  در بيان مسئله به ذكر مواردي كه در تحقيقات پيشين يافت نشده يا راه

  توان به كاربردهايي از پژوهش در محل اجراي آن اشاره داشت.  ين ميچن شود. هم مي

شود. هدف از پيشينه تحقيق، آشنايي خواننده با موضوع  پس از طرح زمينه و بيان مسئله، پيشينه تحقيق تشريح مي

ا سؤاالت ها ي تحقيق، مفهوم متغيرهاي تحقيق و فراهم كردن چارچوب تجربي يا نظري يا هر دو براي بيان فرضيه

ارتباط  ها يا سؤاالت تحقيق بي پژوهشي است. در اين قسمت بايد از بيان مطالبي كه به متغيرهاي تحقيق يا فرضيه

  است، به طور جدي خودداري كرد. 

ها يا سؤاالت يا هر دو است و  دهي فرضيه نكته مهم ديگر در طرح پيشينه تحقيق اين است كه هدف اصلي از آن نظم

هدف كه نشان از مطالعات پراكنده  هاي بي نگارش شده گذشتگان اصل نيست. به عبارت ديگر مطلبهاي  خود متن

شود كه مرتبط با  هايي كه در گذشته انجام شده است، در صورتي بيان مي نويسندگان دارد ضرورتي ندارد. پژوهش

  است خودداري شود.  ارتباط اي كه با متغيرهاي تحقيق بي پژوهش حاضر باشد و از بيان مطالب حاشيه
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شود. در منطق هر فرضيه يا هر سؤال از  پيش از ذكر هر فرضيه يا هر سؤال، منطق آن فرضيه يا سؤال تبيين مي

شود و سپس فرضيه يا سؤال  بندي مي شود و آنچه كه در پيشينه ذكر شده است جمع پيشينه تحقيق كمك گرفته مي

   شود. بندي صورت گرفته بيان مي بر اساس جمع

اي دست  سو نباشد، به تبع آن پژوهشگر به فرضيه هاي تحقيقات پيشين هم توجه به اين نكته مهم است كه اگر يافته

شود. اگر بتوان بين متغيرها، ارتباط علي برقرار  يابد. در آن صورت روابط بين متغيرها به صورت سؤال مطرح مي نمي

شود. نويسنده در بيان اهميت  ن ارتباط را نشان دهد ترسيم ميها، يا سؤاالت، مدلي كه اي كرد، در پايان فرضيه

  كند.  هاي نظري و عملي نتيجه حاصل از پژوهش را تبيين مي مطالعه، ارزش جنبه

آيد، اما در عين  نكته مهم در تدوين بخش مقدمه اين است كه تمامي مطالب بدون ذكر عنوان فرعي پشت سر هم مي

هاي فرعي مرسوم نيست و بايد از آن  گي الزم برخوردار است. بنابراين ذكر عنوانحال مطالب از انسجام و هماهن

  شود.  صفحه از مقاله را شامل مي 10- 12خودداري كرد. تمامي اين مطالب در حدود 

هاي روش  دارد. الزم نيست به مطالبي كه در كتاب شناسي، محقق ابتدا طرح تحقيق خود را بيان مي در بخش روش

شده است، براي تبيين روش تحقيق ارجاع داده شود. فرض بر اين است كه خوانندگان از اين مطالب  تحقيق ذكر

گيري،  ها، روش تحليل آماري، روايي و پايايي ابزار اندازه هاي تحقيق آشنايي دارند. گردآوري داده آگاهند و با روش

تغيرها و ساير مطالبي از اين دست، در بخش ها، تعريف عملياتي م گيري، تعداد نمونه جامعه آماري، روش نمونه

  شود.  شناسي تبيين مي روش

هاي مربوط به هر فرضيه يا سؤال بر اساس تحليل آماري انجام شده و  هاي تحقيق، الزم است يافته در بخش يافته

كيفي نيز ها يا نمودارهاي حاصل از تحليل آماري ذكر شود. الزم به ذكر است كه در تحقيقات  متناسب با جدول

  هاي تحقيق ضرورت دارد.  بندي كردن و نمايش كمي يافته جدول

ها و نمودارهاي  اي بايد اجتناب كرد و بايد از ترسيم جدول افزارهاي رايانه هاي خروجي نرم در اين بخش از ارائه جدول

  ي كرد. تكراري (به عنوان مثال ذكر يافته يك بار با رسم جدول و يك بار با رسم نمودار) خوددار

گيرد. در اين  هاي تحقيق مورد بحث و بررسي قرار مي گيري، يافته ها در بخش بحث و نتيجه پس از پايان تحليل يافته

هاي پيشين مقايسه  شود و با نتايج تحقيق هاي حاصل از تحقيق تفسير مي ها، نتيجه بخش ضمن بيان خالصه يافته

هاي  هاي كاربردي حاصل از يافته توان توصيه شود. در اين بخش مي پردازي انجام مي شود. در صورت لزوم نظريه مي

  تر مطرح كرد.  توان پيشنهادهايي براي تحقيقات بيش چنين مي پژوهشي را ارائه داد. هم

شود  ضروري است. به نويسندگان توصيه مي APAدر بخش منابع فارسي و انگليسي توجه به استفاده كامل از روش 

نامه برخي از نكات مهم با ذكر  روش را همواره مورد توجه قرار دهند. در شيوه نامه اين فصلآخرين ويرايش اين 

  هايي از روش فهرست نويسي منابع آمده است.  مثال

شود كه در صورت وجود هرگونه نقد و نقطه نظراصالحي، با مطرح كردن آن ما را در  در پايان بار ديگر تاكيد مي

  امه ياري فرماييد. ن مسير بهبود و توسعه فصل

  


