راهنماي نويسندگان

اهداف نشريه
.1

ترويج دستاوردها و اطالعات علمي در زمينههاي مختلف اقتصادي به لحاظ نظري و عملي،

.2

ايجاد بستر الزم براي نقد سالم و بررسي سياستهاي اقتصادي ،به ويژه پولي و ارزي،

.3

گسترش ارتباط علمي ميان مراکز آموزشي و پژوهشي (نظير دانشگاهها) و نظام بانکي،

.4

ايجاد انگيزههاي علمي در پژوهشگران اقتصادي و کارشناسان نظام بانکي،

.5

اطالعرساني و بازتاب نتايج فعاليت ها و دستاوردهاي نظام اقتصادي ،به ويژه نظام بانکي در قالب ارايبه گبزارشهبا و
آمارهاي اقتصادي،

.6

ارزيابي آثار و عملکرد سياستهاي اقتصاد کالن با تأکيد بر سياستهاي پولي ،بانکي و ارزي.

شرايط پذيرش مقاله
.1

در راستاي اهداف نشريه تدوين شده باشد.

.2

به لحاظ محتوا در زمينه علوم اقتصادي و آمار (با تجزيه و تحليل اقتصادي) و با تأکيد بر سياستهباي پبولي ،ارزي و
بانکي (اعتباري و نظارتي) ،در راستاي اهداف و وظايف قانوني بانک مرکزي و با هدف بررسبي مسبا ل و مشبکالت روز
اقتصاد کشور ،تهيه و نگارش شده و تا حد امکان از نظر موضوع جديد بوده و توصيههباي سياسبتي و ابعباد کباربردي
داشته باشد.

.3

پيش از اين ،در هيچ نشريه داخلي يا خارجي چاپ نشده و يا همزمان در مجالت ديگر در دست بررسي نباشد.

.4

حجم مقاله حداکثر تا بيست صفحه بوده و در سه نسخه  A4در محيط  Word 2007ببا قلبم نبازنين  12تنظبيم و ببه
همراه نسخه الکترونيکي ارسال شود.

.5

در سازماندهي مقاله به ترتي عنوان مقاله ،اسامي نويسندگان (همراه ببا مرتببه علمبي ،وابسبتگي سبازماني و پسبت
الکترونيک در زيرنويس صفحه اول) ،چکيده ،طبقهبندي  ، JELواژگان کليدي ،مقدمه ،مبتن ،نتيجبهگيبري ،منبابو و
پيوستها همراه با شمارهگذاري بخشهاي مختلف درج شود.

.6

چکيده انگليسي در صفحهاي جداگانه همراه مقاله ارسال شود.

.7

مقالههاي ترجمه شده با نسخهاي از متن اصلي همراه باشد.

.8

چکيده مقاله در حدود  151کلمه به زبان فارسي و واژگان کليدي فارسي (حداکثر پنج واژه) باشد.

.9

معادل التين اسامي خاص و اصطالحات تخصصي داخل متن تنها يکبار با ذکر عدد مربوط در قسبمت زيرنبويس درج
شود .همچنين ،الزم است اين اسامي به فارسي در گيومه قرارگرفته و شمارهگذاري پاورقي هر صفحه از عدد  1شبروع
شود.

 .11شکل ها و تصويرها طوري ترسيم يا تهيه شوند که به طور مستقيم براي چاپ مناس باشبد (از پبذيرفتن مقالبههبايي
که فرمول ،نمودار و يا جدول اسکن شده دارند ،معذوريم).
 .11فرمولها به صورت غيرايتاليک درج و به ترتي شمارهگذاري شود.
 .12جدولها به ترتيبي که در متن ميآيد ،شمارهگذاري شود و عنوان و نوع کميت ،همبراه ببا واحبد مرببوط بباالي هبر
ستون نوشته و منابو آن در زير جدول ارا ه شود.

 .13در متن مقاله ،منابو فارسي و التين مورد استفاده در پاورقي ارجاع داده شود:
(نامخانوادگي ،سال نشر ،شماره صفحه)
در صورت تکرار پي در پي منابو به شکل متوالي ميتوان از کلمة همبان مأخبذ داخبل پرانتبز ببه شبکل ايرانيبک و در
صورت لزوم از کلمه همان همراه با شماره صفحه جديد استفاده شود .در ذکر منابو التين به جاي کلمه همان ،از کلمبة
 Ibidبه شکل ايتاليک همراه با شماره صفحه در پايان جمله يا پاراگراف استفاده شود.
در مورد منابو تکراري در صفحات غيرمتوالي ،استفاده از کلمه پيشين به شکل ايرانيک به همراه نام و نبام خبانوادگي و
شماره صفحات داخل پرانتز در انتهاي متن يا پاراگراف ضروري است ،مانند :نيما شهابي ،پيشين ،ص .21
 .14منابو مورد استفاده ،در قسمت پينوشت و کتابنامه (در انتهاي مقاله) به شکل زير تنظيم شود:
الف) براي کتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده( .تاريخ انتشار) .نام کتاب .نام مترجم در صورت لزوم .محل نشر .نام ناشر.
ب) براي مقاله :نام خانوادگي ،نام نويسنده( .ماه و سال داخل پرانتز) .عنوان مقاله .نام نشريه .شماره مجله.
 .15براي سازماندهي منابو انگليسي در قسمت پي نوشت يا کتابنامه به مثال زير توجه شود:
الف) براي کتاب:
Bill, James. (1976). American Involvement in Vietnams. New York: McGraw-Hill.
ب) براي مقاله:
Bajio, R. and Simon, S. (1994). An Econometric Analysis of Foreign Direct Investment.
Southern and Economic Journal. Vol. 1, No. 2.

 .16منابو اينترنتي بهصورت زير آورده ميشود:
http://www.cbi.ir/section/1376.aspx
 .17فصلنامه حق رد يا پذيرش و نيز ويرايش مقالهها را براي خود محفوظ مبيدارد و از بازگردانبدن مقالبههباي دريبافتي
معذور است.
ضوابط نهايي پذيرش مقاله براي چاپ
مقاله هاي ارسالي ،حداقل توسط دو داور به انتخاب هيأت تحريريه ،ارزيابيشده و پبذيرش نهبايي ببا توجبه ببه اظهبار نظبر
داوران ،به موافقت قطعي هيأت تحريريه منوط ميشود.
نحوه ارسال مقاله
خواهشمند است مقالههاي خود را با رعايت موارد يادشده همراه با نامهاي با ذکبر نبام و نبام خبانوادگي ،ميبزان تحصبيالت،
مرتبة علمي و يا سازماني ،محل اشتغال ،نشاني ،پست الکترونيک و شماره تلفن نويسنده مسبوول مکاتببات ،ببا ذکبر تباريخ
تهيه مقاله به آدرس ايميل  ravand@cbi.irارسال فرماييد.
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