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 اهداف فصلنامه تحلیلی – پژوهشی پژوهش ها و سیاست های توسعه پایدار
1- اشاعه و نشر یافته های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط با اقتصاد، توسعه و مدیریت و تالش جهت رفع 

نیازهای علمی و تحقیقاتی استان. 
2- فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطالعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استان در زمینه مسائل راهبردی 

علم اقتصاد.
و  صاحبنظران  دانشجویان،  کارشناسان،  مدیران،  علمی  دانش  سطح  ارتقاء  جهت  پژوهشی  بسترسازی   -3

پژوهشگران استان.
4- ارتقاي سطح مطالعات و پژوهش هاي کاربردی اقتصادي در زمینه موضوعات مورد نیاز استان.

شرایط پذیرش مقاله ها و نحوه ارسال آن
 1- در مقاله از آخرین آمارها و اطالعات که متناسب با عنوان مقاله باشد، استفاده شود. 

2-  مقاله در سایر نشریات داخلی و خارجی چاپ نشده باشد.
3- تعداد صفحات مقاالت 15-25 صفحه بیشتر نباشد.

4- فرمول ها، جداول، نمودارها عکس نباشد همچنین فرمول ها در نرم افزار تایپ شود.
نشـانی  بـه  پایـدار  توسـعه  سیاسـت های  و  پژوهش هـا  فصلنامـه  سـایت  طریـق  از  مقـاالت   -5

  www.skeq.ir و یا به ایمیل فصلنامه به آدرس dabir@skeq.ir ارسال گردد.
 

راهنمای تدوین مقاالت
ادبیات موضوع، روش تحقیق، تجزیه و . 1 مقاالت حتی االمکان دارای بخشهای چکیده، مقدمه، پیشینه و 

تحلیل داده ها و یا برازش مدل، نتیجه گیري و پیشنهادات و در نهایت منابع و مآخذ باشد.
در پانوشت اولین صفحه مقاله )صفحه عنوان و چکیده( تحصیالت، سمت علمی، دانشگاه محل تحصیل و . 2

آدرس ایمیل نگارندگان قید گردد.
متن فارسی مقاله قلم Mitra فونت 13 در برنامه word 2010 تایپ شود. معادالت و نماد متغیرهای . 3

انگلیسی با قلم Times New Roman غیر ایتالیک و با فونت 11 و زیرنویس های انگلیسی با قلم 
Times new Roman و با فونت 10 تایپ شود.

تهیه چکیده با حداکثر 300 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی به همراه حداکثر 5 واژه کلیدی.. 4



تعیین طبقه بندی JEL پیش از کلید واژه فارسی و انگلیسی.. 1
عنوان ها و زیر نویس ها کوتاه باشند و منابع در صفحه مستقل و در انتهای مقاله ذکر شوند.. 2
مأخذ داده ها به طور دقیق بیان گردد و در صورت نیاز داوران یک نسخه از آن به دفتر مجله ارسال گردد.. 3
فرمول ها و معادالت مقاله به صورت پیاپی در سمت راست به فارسی شماره گذاری شوند. . 4
ذکر معادل انگلیسی واژه های تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صفحه ارائه شود.. 5
اندازه آن . 6 تغییر  امکان اصالحات جزئی و  تا  ارائه شوند  ضرورت دارد فایل جداول و نمودارها به گونه ای 

امکان پذیر باشد. یادآوری می شود جداول وسط چین، فارسی و دارای عنوان و مأخذ باشند. مقیاس ها در 
باالی جدول و در سمت چپ آن قید شود. در صورت تنوع مقیاس ها، پیشنهاد می شود هریک از آنها در 
باالی ستون مربوطه ذکر شود. عالوه بر این، عنوان نمودارها در زیر آنها قید شود و واحدها مشخص باشند.

اعداد داخل جداول فارسی )قلم BMitra10( باشد و برای ارقام اعشاری از ممیز استفاده شود.. 7
مقاالت ارسالی حتمًا دارای چکیده انگلیسی باشد. . 8
منابع مقاله اعم از کتاب یا مقاله، به ترتیب الفبایی بر حسب نام خانوادگی نویسندگان مطابق با نمونه های . 9
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