ارسالکنندگان محترم مقاالت ،براي تسريع در بررسي و انتشار به موقع نشريه ،به نکات زير
توجه فرمايند:
1ـ دوفصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه در رشتههاي علوم اجتماعي مقاله ميپذيرد.
2ـ مقاله ارسالي قبالً در جاي ديگري چاپ نگرديده يا براي چاپ ارسال نشده باشد.
3ـ نام و نامخانوادگي نويسنده(گان) ،همراه با رتبه علمي ،محل اشتغال ،نشاني کامل ،شماره
تلفن ،نمابر و نشاني پست الکترونيکي در صفحه جداگانهاي به فارسي و انگليسي ارسال شود.
4ـ در تايپ مقاله رسمالخط فرهنگستان زبان و ادب فارسي (کتاب «دستور خط فارسي» چاپ
دوم )1331 ،مراعات شود.
1ـ مقاله در صفحه  A4با نرمافزار  Word 2007و حداکثر در  21صفحه تايپ و همراه با
چکيده فارسي و انگليسي تنظيم شده و از طريق سامانه نشريات الکترونيکي دانشگاه تبريز
ارسال شود .فونت انگليسي نيز  Times New Romanبه اندازه  11است.
6ـ فونت متن فارسي مقاله  Mitra-13و عنوانهاي اصلي ( Mitra-Bold 12برجسته) و
عنوانهاي فرعي  Mitra-Bold 11باشد.
7ـ فاصله سطرها بهصورت  ،Singleحاشيه از سمت راست کاغذ  ، 1سمت چپ  1و از باال  6و
پايين  6سانتيمتر باشد.
3ـ ساختار مقاله بايد به ترتيب شامل عنوان ،چکيده فارسي و واژگان کليدي ،مقدمه ،متن اصلي،
نتيجهگيري ،فهرست منابع ،پيوستها (در صورت نياز) و چکيده انگليسي باشد.
9ـ چکيده حداکثر در  333کلمه و شامل موضوع ،طرح مسأله و نتايج اصلي تحقيق باشد .اندازه
فونت چکيده بايد  12باشد.

13ـ مقدمه شامل طرح مسأله ،سواالت پيشينه ،روش و هدف تحقيق باشد.
11ـ ارجاعات داخل متن بين دو کمانک شامل نامخانوادگي نويسنده ،سال انتشار و صفحه
خواهد بود .مثال( :عليجاني .)12 :1377 ،در صورت تعدد نويسنـدگان بعد از نام خانوادگي
نويسنده اول ،حسب مورد کلمه هـمکار يا هـمکاران اضافه ميشود ،ولي در فهرست منابع نام و
نامخانوادگي تمامي نويسندگان نوشته شود .ارجاعات مربوط به منابع غيرفارسي به همان زبان
اصلي نوشته شود ،مگر اينکه ترجمه آنها مورد استفاده قرار گرفته باشد.
12ـ معادل انگليسي اسامي يا کلمات خارجي در صورت لزوم در پانوشت ذکر شود.
13ـ منابع مورد استفاده در پايان مقاله ،براساس ترتيب الفبايي نامخانوادگي نويسنده و با تفکيک
منابع فارسي از منابع خارجي به شرح زير ذکر شود:
13ـ1ـ کتاب :نامخانوادگي نويسنده(گان)( ،سال)،

 ،نام و نامخانوادگي مترجم يا

مصحح ،تعداد مجلدات ،نوبت چاپ ،محل نشر ،ناشر.
13ـ2ـ مقاله از نشريات يا مجالت ادواري :نامخانوادگي ،نام نويسنده(گان) عنوان مقاله،
 ،شماره ،سال ،صص.
13ـ3ـ مقاله از مجموعه مقاالت همايشها و کنفرانسها :نامخانوادگي ،نام نويسنده(گان)،
(سال) ،عنوان مقاله ،نام و نامخانوادگي گردآورنده(گان)،

 ،محل نشر،

ناشر.
13ـ4ـ در مورد نشريات الکترونيکي حتياالمکان مشخصات مذکور برحسب مورد قيد و در
آخر نشاني سايت اينترنتي اضافه گردد.
13ـ1ـ رساله يا پاياننامه :نامخانوادگي ،نام پژوهشگر ،سال،
دانشکده و دانشگاه مربوطه.

 ،نام

14ـ عناوين مربوط به جدولها در باال و توضيحات مربوط به نقشهها و نمودارها و اشکال در
زير آن با فونت متن با يک شماره قلم کوچکتر از متن اصلي و بهصورت سياه و پرحجم (بولد)
قيد شود.
11ـ جداول ،درون متن و در جاي خود قرار گرفته و با رعايت اندازه حاشيه صفحات درج شوند.
در رسم جداول از ترسيم خطوط عمودي و افقي غيرضروري خودداري شود ،مثال:
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