راهنماي نگارش مقاالت1396
فصلنامه علمي ـ پژوهشي "صنعت حمل ونقل دریایي"

RWI003/00

این مدرک تحت کنترل سيستم مدیریت کيفيت مرکز بررسيها و مطالعات راهبردي سازمان ميباشد .هرگونه روگرفت ،نسخهبرداري
و تغيير در این مدرک نياز به درخواست و اجازه کتبي مرکز دارد.
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 -1اهداف
هدف ایجاد یک سيستم واحد و یكپارچه براي تهيه و انتشار مقاالت علمي در مجله علمي ـ پژوهشي "صنعت حمل و نقل دریایي" به
صاحب امتيازي سازمان بنادر و دریانوردي ميباشد.

 -2دامنه کاربرد
دامنة انتشار مجله ،سازمان بنادر و دریانوردي و بنادر تابعه ،دانشگاهها ،مراکز تحقيقاتي ،نهادهاي آموزشي و کليه ذینفعان بندري و
دریایي ميباشد.

 -3مراجع
بند  3-2-4و  4-2-4استاندارد .ISO9001:2000

 -4مسئوليتها
مسئوليت بررسي ،رد و تاييد مقاالت بر عهده سردبير ،هيئت تحريريه و داورهاي منتخب هيئت تحريريه مجله ميباشد.

 -5فرمت مجله
در اين راهنما ،مشخصات يك مقاله قابل چاپ در مجله علمي ـ پژوهشي صنعت حمل و نقل دريايي بيان ميشود .مهمترين
مشخصات عبارت از ابعاد و حاشيههاي صفحه ،نحوه آماده كردن صفحه اول ،بخشهاي اصلي مقاله ،نحوه شمارهگذاريها ،شكلها،
جدولها ،فرمولها ،منابع ،و باالخره چگونگي نگارش متن مقاله ميباشد .الزم است نويسندگان محترم مقاالت با استفاده از اين سند
به عنوان الگوي نگارش مقاله ،تمام موارد ذكرشده را به طور دقيق رعايت كنند.

 -6سایر نكات
ارسال مقاالت بايد در هر دو قالب فايلهاي  Wordصورت پذيرد.
مؤلفين بايد مقاالت خود را حداكثر در  30صفحه تهيه نمايند.
نويسندگان ،مسئول نظراتي هستند كه در مقاالت خود بيان ميكنند.
تمامي نويسندگان به منظور تاييد محتواي مقاله بايد برگ مشخصات مقاله را امضا كنند.
هيئت تحريريه از پذيرش مقاالتي كه قبالً در ساير نشريات ،كنگرهها ،سمينارهاي داخلي و خارجي و سمپوزيومها ارايه و چاپ شده
و يا براي بررسي ارسال گرديده است ،معذور ميباشد.
هيئت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش مقاالت اختيار دارد.
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پيشگفتار
اين نوشتار روش آمادهكردن مقاالت مجله علمي ـ پژوهشي "صنعت حمل و نقل دريايي" را نشان ميدهد .براي نگارش مقاله از نرمافزار Microsoft

 Office Word 2007يا نگارش هاي بعدي آن استفاده شود .نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه تمام سبكهاي ( )Stylesمورد نياز براي
كليه قسمتهاي مقاله در اين سند تعريف شدهاند و تنها الزم است سبك مناسب را براي هر بخش انتخاب كنيد .براي تهيه مقاله به موارد زير توجه شود:
اندازه صفحات  A4و حاشيههاي باال ،پايين ،چپ و راست هر صفحه به ترتيب برابر با  ،2 ،2/5 ،2/5و  2سانتيمتر انتخاب شود .مقاله علمي ـ پژوهشي
حداكثر بايد  30صفحه و مشتمل بر يك سخن تازه و نظرية بديع باشد ،صرف تدوين و جمعبندي كافي نيست .مقاالت بايد به صورت تك ستوني تهيه شود .اندازه
و نوع قلمهاي فارسي مورد استفاده براي هر يك از بخشهاي مقاله در جدول ( )1آورده شده است .براي قلم التين همواره از  Times New Romanاستفاده
شود و اندازه قلم التين بايد يك واحد كمتر از اندازه قلم فارسي در هر موقعيت باشد.
جدول ( :)1اندازه و نوع قلمهاي فارسي

اندازه
قلم
18
12
14
13
12
12
11
10
9
9
8
10
11

نام قلم

موقعيت استفاده

بي ميترا پررنگ
بي ميترا
بي ميترا پررنگ
بي ميترا پررنگ
بي ميترا پررنگ
بي ميترا پرزنگ
بي ميترا
بي ميترا
بي ميترا پررنگ
بي ميترا
بي ميترا
بي ميترا
بي ميترا

عنوان مقاله
نام نويسندگان
عناوين بخشهاي سطح 1
عناوين بخشهاي سطح 2
عناوين بخشهاي سطح 3
عنوان واژة كليدي
متن چكيده و كلمات كليدي
زيرنويس و آخرنويس
عناوين شكلها و جدولها
متن شكلها و جدولها
فرمولها
مراجع انتهاي مقاله
متن مقاله

صفحه اول مقاله ارسالي بايد كامالً مشابه فرمت پيشنهادي مندرج در صفحه ( ) 5اين راهنما باشد .تهيه و درج عنوان و چكيده مقاله به زبان انگليسي
ضروري ميباشد.

ساختار اصلي مقاله
هر مقاله بايد شامل اين بخشهاي اصلي باشد :عنــوان مقاله ،نام نويسندگان و مشخصات آنها ،چكيـده ،واژههاي كليدي -1 ،مقدمــه (شامل  -1-1بيان
مسئله -2-1 ،ضرورت و اهميت پژوهش -3-1 ،ادبيات تحقيق و تعريف متغيرها  -4-1پيشينه تحقيق)  -2روش تحقيق  -3تجزيه و تحليل دادهها -4
نتيجهگيري .در انتهاي مقاله مراجع و چكيده انگليسي آورده شود.

ویژگيهاي صفحه اول مقاله
نكته :در صفحه اول فقط عنوان مقاله ،مشخصات نویسندگان ،چكيده ،واژههاي کليدي در قالب نمونة صفحه  5آورده
شود.
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عنوان مقاله
عنوان مقاله بايد مفهوم اصلي پژوهش را نشان دهد .عنوان مقاله بايد كوتاه ،دقيق ،رسا و جذاب باشد .تعداد كلمات يـا حروف مورد استفاده در عنوان مقاله
حداكثر  12كلمه و با فونت بي ميتراي  18پررنگ و وسطچين باشد.

نام نویسندگان
در هنگام نوشتن نام نويسندگان از ذكر عناويني مثل استاد ،دكتر ،مهندس و غير آن خودداري شود .نام نويسندگان با فونت بي ميتراي 12نوشته شود
و وسطچين باشد .سِمت يا مرتبه علمي نويسنده ،نام دانشگاه يا محل اشتغال نويسنده به همراه نشاني ،تلفن تماس ،دورنما و آدرس پست الكترونيكي به
شكل زیرنویس وفونت بي ميتراي  10درج شود.
چكيده (عنوان چكيده با فونت بي ميتراي  13پررنگ)

در چكيدة مقاله الزم است هدف پژوهش ،پرسش اصلي پژوهش ،روش پژوهش و نتيجه پژوهش به طور بسيار مختصر ذكر شود .و از نقل قول يا ارجاعدهي
پرهيز شود .چكيده مقاله بايد به طور روشن ،موضوع و نتايج كار پژوهشي انجام شده را بيان كند .در چكيده تنها بايد به اصل موضوع مقاله توجه شود .از
ارجاعدهي ،جزييات كار ،شكلها ،جدولها ،فرمولها ،و مراجع خودداري شود .چكيده بايد شامل هدف ،روش بررسي ،تحليل دادهها و نتيجهگيري به صورت
اجمالي باشد .معموالً چكيده مقاالت از  150تا  250واژه تشكيل ميشود .با فونت بي ميتراي  11با فاصله خطوط  1/3تهيه شود.

واژههاي کليدي
براي هر مقاله حداكثر  5واژة كليدي انتخاب ،و با ويرگول از هم جدا شود در آخر واژههاي كليدي نقطه گذاشته شود .عنوان «واژههاي كليدي» با فونت
بيميتراي  12پررنگ و واژهها با فونت بي ميتراي 11نوشته شود.
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 .1فونت عنوان بي ميتراي پررنگ با سایز 18

ارائه مدلي امن و مقياسپذیر براي دورکاري کاربران
و ذينفعان سازمان براساس فناوري رایانش ابري
 .2سایز قلم بي ميتراي12
 .3نویسنده مسئول با ستاره مشخص شود.

عباس محمدي
تاريخ دريافت95/2/12 :

*1

*نويسنده مسئول

تاريخ پذيرش95/11/14 :

© نشريه صنعت حملونقل دريايي  ،1396تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حملونقل دريايي است.

 .4عنوان چكيده با قلم بي ميتراي پررنگ سایز 13
 .5متن چكيده بيميتراي 11

چكيده
با توجه به الزامات اسناد باالدستي ،سياستهاي كلي سازمان و استاندارد مديريت امنيت اطالعات ( ،)ISMS:ISO27001شناسايي و اجراي راهكار
الكترونيكي مناسب و امن كه دسترسي به منابع و خدمات مختلف سازمان را در خارج از سازمان براساس ميزان نياز و تقاضاي كاربران روي انواع دستگاههاي
رايانهاي بهگونهاي انعطافپذير ،مقياسپذير و امن ايجاد نمايد ،مسئلهاي ضروري ميباشد .از اين رو ،در پژوهش حاضر نخست نيازمنديها و وضعيت موجود شبكه
و فناوري اطالعات سازمان ،شناسايي شد و سپس معيارها و نقاط ضعف (معايب) و قوت (مزايا) فناوريهاي متداول رايانش ابري ،مطالعه ،استخراج ،جمعآوري و با
استفاده از متدولوژي فرآيند تحليل شبكهاي ( )ANPارزيابي شد .در نتيجه ،مدل رايانش ابر تركيبي به عنوان مدل مناسب براي سازمان انتخاب شد و مناسبترين
فناوري متداول براي الية زيرساخت به عنوان سرويس ( ،)IaaSفناوري  VMware VCloud Suiteتعيين شد و براي اليههاي پلتفرم به عنوان سرويس
( )PaaSو نرمافزار به عنوان سرويس ( ،)SaaSفناوري  Parallel RASlتعيين و انتخاب شد .در پايان مدل امن و مناسبي براي دوركاري كاربران و ذينفعان
سازمان بر روي انواع دستگاههاي رايانهاي همراه طراحي شد.
واژههاي کليدي :مقياسپذيري ،دوركاري ،فرآيند تحليل شبكه ( ،)ANPمدل رايانش ابري ،زيرساخت بهعنوان سرويس (.)IaaS

 .6اندازه عنوان واژههاي کليدي بي ميتراي  12پررنگ باشد.
 .7متن واژههاي کليدي با قلم بي ميتراي  11نوشته شود.
 .8واژههاي کليدي با ویرگول از همدیگر جدا شود و در آخر آن نقطه گذاشته شود.

 .9سایز قلم زیرنویس فارسي بيميتراي 10باشد
 .10متن زیرنویس انگليسي با فونت  Times New Romanسایز  9نوشته شود.
 .11تمام زیرنویسها باید از طریق ابزار  Referencمتعلق به خود  wordانجام شود.
.12

 .1كارشناس ارشد مديريت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي واحد الكترونيكي تهرانA.mohammadi_n@Yahoo.Com ،

5

ساختار متن اصلي مقاله
ساختار مقاله ،عنوانبندي مقاله ،شمارهگذاري و قالب جداول ،نحوة ارجاعدهي و غير آن ،بايد مطابق با اين راهنما تدوين و تنظيم شود .جداول و نمودارها
نبايد به صورت اسكرينشات باشد.

 -1مقدمه
مقدمه داراي شماره  1است و از ابتداي صفحه دوم شروع ميشود .در اين بخش ،مقدمهاي از تالش انجام گرفته در مقاله براي حل كاستيهاي موجود ذكر
شود .مقدمه بايد پاسخگوي اين سؤاالت باشد :هدف شما از پژوهش چه بوده و درصدد دستيابي به چه نتايجي بوديد؟ عالوه بر توضيح كلي در مورد مقاله ،موارد
زير در مقدمه ذكر شود.

 -1-1بيان مسئله
اين بخش شامل بيان مشكل و تعريف مسئله اي است كه محقق قصد بررسي و ارايه راهكار جهت رفع مشكل و مقابله با عوارض ناشي از آن را دارد .در
اين قسمت به طور مشخص وضعيت موجود (سازمان ،بندر ،منطقة) مورد مطالعه بيان شود و مسئلهاي كه اين پژوهش به دنبال حل آن ميباشد ،تشريح گردد.

 -2-1ضرورت انجام تحقيق
در اين بخش دالئلي كه موجب توجه نويسنده به انجام اين پژوهش شده است ،ذكر گردد .مزايا و منافع حاصل از انجام اين طرح براي سازمان بيان شود.

-3-1پيشينه پژوهش
در اين قسمت ابتدا به تشريح متغيرهاي پژوهش حاضر و مدلهاي نظري موجود پرداخته شود سپس پژوهشهاي داخلي و خارجي كه تا كنون در بارة
موضوع مقاله انجام شده مطرح ،بررسي و نقد شود و دستآخر افزودههاي پژوهش حاضر به پژوهشهاي پيشين بهطور مشخص بيان شود.

-2روش تحقيق (ویژگيهاي مواد و روشها)
بخـش روش ،قلب پژوهشنامه و مقاله اسـت .در اينجا با اين سؤاالت روبرو ميشــويد :از چه روشي استفاده كرديد و چه كرديد؟ بخش روشها بايد با يك
توالي منطقي شرح دهد كه يك مطالعه چگونه طرحريزي و اجرا شده است و دادهها چگونه تحليل شدهاند .در اين قسمت ،روش مورد استفاده در پژوهش ،ابزار
پژوهش ،روايي ،پايايي ابزار پژوهش ،جامعه پژوهش ،روشهاي آماري و نرمافزارهاي مورد استفاده به صورت مختصر و مفيد بيان شود و از ذكر مباحث اضافي
مربوط به انواع روشها خودداري شود.

 -3تجزیه و تحليل دادهها
در اين قسمت براساس دادههاي به دست آمده و با توجه به روشهاي آماري مناسب به تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيههاي پژوهش پرداخته ميشود.
در اين بخش آزمونهاي آماري بكار رفته و تحليلهاي مربوط به جداول به طور كامل آورده شود .از آوردن جداول مربوط به جنسيت ،سن ،ميزان تحصيالت
پاسخدهندهگان در صورتي كه در تحليل نهايي دادهها و استنباط نتيجه استفاده نشده است ،خودداري شود .الزم است در باره هر يك از آزمونهاي آماري بكار
رفته ،اطالعات مورد نياز داده شود.

-4نتيجهگيري
در اين بخش نتيجه بهدست آمده از پژوهش و پيشنهادهاي پژوهشگر براي حل مسئله حداکثر در  20سطر به طور مختصر بيان شود .در بخش
نتيجهگيري از ذكر نتايج پژوهش هاي ديگران و جداول و تصاوير خودداري گردد.

مراجع
در بخش مراجع ،فهرست آثار و اسنادي كه در متن مقاله به آنها اشاره شده است ،ميآيد .ابتدا مراجع فارسي و سپس مراجع انگليسي ذكر شود .منابع به
ترتيب حروف الفباي اول نام خانوادگي نويسنده اصلي مقاله آورده شود .در ضمن ،تمام مراجع بايد در متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند.الزم است .همچنين
رعايت فرمت  APAبراي ارجاعدهي درونمتني و بخش مراجع ،براي ارجاعات مربوط به متون فارسي و التين ضروري ميباشد .براي ارجاعدهي درونمتني به
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اين صورت عمل شود :يك نويسنده (آذر )1383 ،يا ( )Harlow, 1983دو نويسنده (آذر و احمدي )1389 ،يا ( )Arkin &Harlow, 1963و بيش از دو
نويسنده (آذر و همكاران )1383 ،يا (.)Harlow et, al., 2015
ارجاعدهي در انتهاي مقاله مطابق نمونههاي ذیل باشد:
کتاب
یک نویسنده :ساروخاني ،باقر .)1382( .روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي .تهران :انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اقتصادي ،چاپ هشتم ،جلد
دوم ،ص .10
Schlenberg, T.R. (1971). Modern Archives, Principle and Techniques. Chicago, The University of Chicago
Press, p. 23.
دو نویسنده :آذر ،عادل؛ مومني منصور .)1384( .آمار و كاربرد آن در مديريت .تهران :انتشارات سمت ،چاپ سوم ،جلد سوم ،ص.22 -10
Arkin, T.J., Keefe, K. (1995). Friends' Influence on adolescents' adjustment to school. The University of
Harvard Press, pp. 25-45.
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چكيده به زبان انگليسي
چكيده مقاله و واژههاي كليدي به زبان انگليسي بايد ترجمة كامل فارسي آن باشد .بخش چكيده به زبان انگليسي داراي شماره نيست بنابراين اين بخش (در
قالب فرمت صفحه التين مقاله مندرج در صفحه 9اين راهنما ) نوشته شود و در آخر مقاله قرار گيرد .براي نوشتن چكيده انگليسي و واژههاي كليدي از همان
سبكهاي بخش چكيده زبان فارسي استفاده شود .در صورتي كه در چكيده يا واژه هاي كليدي از عالمت اختصاري استفاده شده است ،بايد شكل كامل آن در
داخل يك جفت پرانتز () آورده شود.
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owadays, maritime transportation companies are finding themselves in a very competitive environment like in
other industries. Not only are they competing with the competitors, but also they are faced with constant threat

from new entrants and potential alternative solutions and powerful service-providers on the international level. The
21st century notion places the emphasis of the success of entities on embracing development in all aspects relying on
the knowledge of its experts together with new technologies. We are witnessing developments in many areas of
maritime transportation and this has brought to point the need for knowledge maritimers.
In this article we try to define the “knowledge-based society”, incentives for innovation, learning businesses and the
place knowledge in the business, we will try to identify the effective factors in developing knowledge maritimers, so
that managers can identify, and therefore, to enhance and manage those qualities, they can achieve increases in the
relative productivity of their respective businesses.

Keywords: Knowledge-Based Society, Learning Businesses, Knowledge Staff, Maritime Transportation System,
Competition, Knowledge Maritimers.
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عالوه بر رعایت چارچوب نگارش فوق الذكر رعایت نکات ذیل الزامی می باشد:
 -1شكلها و جدولها
شكلها ،نمودارها و جدولها بايد داراي عنوان باشند .عنوان شكلها و نمودارها در زير شكل و عنوان جدولها در باالي جدول قرار ميگيرند.
در صورتي كه از شكلها يا جدولهاي ساير منابع استفاده ميكنيد ،بايد حتماً شماره آن مرجع را در عنوان شكل يا جدول ذكر كنيد .عناوين اصلي
جدول ها با فونت پررنگ بيميتراي  9و فونت متن داخل جدولها بي ميتراي  9باشد (فونت قلم التين يك واحد كمتر از فونت فارسي باشد) .از
آوردن جدولها و نمودارها به صورت عكس خودداري شود.
جدل ( :)1مؤلفههاي تراز آب خزر در سال 1393
تراز
ميانگين
كمينه
بيشينه

نام ایستگاه
نوشهر

انزلي

اميرآباد

کل خزر

-26/68
-26/88
-26/46

-26/57
-26/73
-26/32

-26/68
-26/86
-26/51

-26/64
-26/82
-26/43

 -2فرمولها و عبارات ریاضي
براي نوشتن فرمولها و عبارات رياضي از ابزار  MathTypeاستفاده شود .براي هر فرمول بايد يك شماره در نظر گرفته شود .اين شماره را
در داخل يك جفت هاللين و به صورت راستچين قرار دهيد .تمام متغيرها ،پارامترها ،و نمادهاي يك عبارت رياضي الزم است توضيح داده شوند.
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