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اهداف نشريه
.1

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

.2

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

.3

گسترش ارتباط علمي ميان مراكز آموزشي و پژوهشي )نظير دانشگاهها( و نظام بانكي،

.4

ايجاد انگيزههاي علمي در پژوهشگران اقتصادي و كارشناسان نظام بانكي،

.5

اطﻼعرساني و بازتاب نتايج فعاليتها و دستاوردهاي نظام اقتصادي ،به ويژه نظام بـانكي در قالـب ارايـه گزارشهـا و
آمارهاي اقتصادي،

.6

ارزيابي آثار و عملكرد سياستهاي اقتصاد كﻼن با تأكيد بر سياستهاي پولي ،بانكي 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 تأكيد بر سياسـتهاي پـولي ،ارزي و
بانكي )اعتباري و نظارتي( ،در راستاي اهداف و وظايف قانوني بانك مركزي و با هدف بررسـي مسـائل و مشـكﻼت روز
اقتصاد كشور ،تهيه و نگارش شده و تا حد امكان از نظر موضوع جديد بوده و توصـيههاي سياسـتي و ابعـاد كـاربردي
داشته باشد.

.3

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

.4

حجم مقاله حداكثر تا بيست صفحه بوده و در سه نسخه  A4در محيط  Word 2007بـا قلـم نـازنين  12تنظـيم و بـه
همراه نسخه الكترونيكي ارسال شود.

.5

در سازماندهي مقاله به ترتيب عنوان مقاله ،اسامي نويسندگان )همراه بـا مرتبـه علمـي ،وابسـتگي سـازماني و پسـت
الكترونيك در زيرنويس صفحه اول( ،چكيده ،طبقهبندي  ، JELواژگان كليدي ،مقدمـه ،مـتن ،نتيجـهگيري ،منـابع و
پيوستها همراه با شمارهگذاري بخشهاي مختلف درج شود.

.6

چكيده انگليسي در صفحهاي جداگانه همراه مقاله ارسال شود.

.7

مقالههاي ترجمه شده با نسخهاي از متن اصلي همراه باشد.

.8

چكيده مقاله در حدود  15٠كلمه به زبان فارسي و واژگان كليدي فارسي )حداكثر پنج واژه( باشد.

.9

معادل ﻻتين اسامي خاص و اصطﻼحات تخصصي داخل متن تنها يكبار با ذكر عدد مربوط در قسـمت زيرنـويس درج
شود .همچنين ،ﻻزم است اين اسامي به فارسي در گيومه قرارگرفته و شمارهگذاري پاورقي هر صفحه از عدد  1شـروع
شود.

 .1٠شكل ها و تصويرها طوري ترسيم يا تهيه شوند كه به طور مستقيم براي چاپ مناسـب باشـد )از پـذيرفتن مقالـههايي
كه فرمول ،نمودار و يا جدول اسكن شده دارند ،معذوريم(.
 .11فرمولها به صورت غيرايتاليك درج و به ترتيب شمارهگذاري شود.
 .12جدولها به ترتيبي كه در متن ميآيد ،شمارهگذاري شود و عنوان و نوع كميت ،همـراه بـا واحـد مربـوط بـاﻻي هـر
ستون نوشته و منابع آن در زير جدول ارائه شود.

 .13در متن مقاله ،منابع فارسي و ﻻتين مورد استفاده در پاورقي ارجاع داده شود:
)نامخانوادگي ،سال نشر ،شماره صفحه(
در صورت تكرار پي در پي منابع به شكل متوالي ميتوان از كلمة همـان مأخـذ داخـل پرانتـز بـه شـكل ايرانيـك و در
صورت لزوم از كلمه همان همراه با شماره صفحه جديد استفاده شود .در ذكر منابع ﻻتين به جاي كلمه همان ،از كلمـة
 Ibidبه شكل ايتاليك همراه با شماره صفحه در پايان جمله يا پاراگراف استفاده شود.
در مورد منابع تكراري در صفحات غيرمتوالي ،استفاده از كلمه پيشين به شكل ايرانيك به همراه نام و نـام خـانوادگي و
شماره صفحات داخل پرانتز در انتهاي متن يا پاراگراف ضروري است ،مانند :نيما شهابي ،پيشين ،ص .2٠
 .14منابع مورد استفاده ،در قسمت پينوشت و كتابنامه )در انتهاي مقاله( به شكل زير تنظيم شود:
الف( براي كتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده) .تاريخ انتشار( .نام كتاب .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 منابع انگليسي در قسمت پي نوشت يا كتابنامه به مثال زير توجه شود:
الف( براي كتاب:
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.
 .16منابع اينترنتي بهصورت زير آورده ميشود:
http://www.cbi.ir/section/1376.aspx
 .17فصلنامه حق رد يا پذيرش و نيز ويرايش مقالهها را براي خود محفـوظ مـيدارد و از بازگردانـدن مقالـههاي دريـافتي
معذور است.
ضوابط نهايي پذيرش مقاله براي چاپ
مقالههاي ارسالي ،حداقل توسط دو داور به انتخاب هيأت تحريريه ،ارزيابيشده و پـذيرش نهـايي بـا توجـه بـه اظهـار نظـر
داوران ،به موافقت قطعي هيأت تحريريه منوط ميشود.
نحوه ارسال مقاله
خواهشمند است مقالههاي خود را با رعايت موارد يادشده همراه با نامهاي با ذكـر نـام و نـام خـانوادگي ،ميـزان تحصـيﻼت،
مرتبة علمي و يا سازماني ،محل اشتغال ،نشاني ،پست الكترونيك و شماره تلفن نويسنده مسـئول مكاتبـات ،بـا ذكـر تـاريخ
تهيه مقاله به آدرس ايميل  ravand@cbi.irارسال فرماييد.
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