بسمه تعالی

اهداف و ضوابط پذیرش فصلنامه

فصلنامه "اکو کاسپین" یک نشریه تخصصی در زمینه علوم اقتصادی با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با شماره
ثبت  72408با صاحب امتیازی وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد .در این نشریه تخصصی به تحلیل مباحث اقتصادی،
بررسی چالشها ،نقاط ضعف و معرفی فرصت ها و نقاط قوت اقتصادی با محوریت استان گیالن جهت مطالعه و بهرهبرداری
سرمایهگذاران ،فعاالن اقتصادی ،دانشجویان ،اساتید دانشگاه ،مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی پرداخته میشود .فایل
تمام متن مقاالت به صورت  pdfدر سایت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیالن قرار خواهد گرفت و مراجعه کنندگان
میتوانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.
از عالقمندان جهت مشارکت در تهیه مقاالت و افزودن غنای علمی فصلنامه تخصصی اکو کاسپین دعوت به عمل میآید.

اهداف فصلنامه تخصصی اکو کاسپین
 -1نشر یافتههای علمی ،تخصصی و تحقیقاتی مرتبط با اقتصاد جهت رفع نیازها و چالشهای استان و ارائه فرصتها.
 -0فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطالعات در زمینه مسایل علوم اقتصادی.
 -3ایجاد انگیزه در نیروهای پژوهشگر درون سازمانی و برون سازمانی در جهت تواناییهای پژوهشی در زمینه مسائل
اقتصادی.
 -4ارتقای سطح مطالعات در زمینه موضوعات مورد نیاز استان.
ضوابط پذیرش مقاله در فصلنامه
 -1مقاالت ارسالی در جهت اهداف فصلنامه باشد.
 -0کلیه مقاالت باید با رعایت راهنمای تدوین مقاله تهیه و تنظیم شوند ،در غیر اینصورت از نظر فصلنامه رد و غیر قابل
چاپ میباشد.
 -3مقاالتی مورد پذیرش نهایی قرار میگیرند که قبال به چاپ نرسیده باشند.
راهنمای تنظیم مقاالت در فصلنامه
 -1ساختار مقاله باید به لحاظ علمی شامل :چکیده ،واژههای کلیدی ،مقدمه ،متن ،نتیجهگیری و پیشنهادات ،منابع و
ضمائم باشد .ضمائم صرفاً جهت ارزیابی مقاله مورد استفاده قرار میگیرد و نباید در متن به آن اشاره شود.
 -0نام و نام خانوادگی نویسندگان مقاله باید در زیر عنوان مقاله به ترتیب نویسنده مسئول و سایر نویسندگان قید شود و
میزان تحصیالت ،مرتبه علمی یا عنوان شغلی ،نشانی پست الکترونیک در همان صفحه در پانویس آورده شود.
 -3تعداد صفحات مقاالت  02-11صفحه بیشتر نباشد.
 -4فرمولها ،جداول ،نمودارها عکس نباشد .ضمناً فرمولها در نرم افزار تایپ شود.
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 -1متن فارسی مقاله قلم  Mitraفونت  13در برنامه  word 2013تایپ شود .معادالت و نماد متغیرها و زیر نویسهای
انگلیسی با قلم  Times New Romanغیر ایتالیک و با فونت  12و زیر نویسهای فارسی غیر ایتالیک با قلم Mitra
و با فونت  11تایپ شود.
 -6تهیه چکیده با حداکثر  102کلمه به زبان فارسی به همراه حداکثر  1واژه کلیدی.
 -8کلیه اعداد و عبارات داخل جداول و نمودارها و پاورقیها با فونت  12نوشته شود .ضمناً برای ارقام اعشاری از ممیز
استفاده شود .همچنین اعداد بزرگ سه رقم سه رقم جدا شود.
 -7صفحات مقاله در اندازه  16/1در  03/1سانتی متر تنظیم شود.
 -9کلیه بخشهای مقاله غیر از چکیده حداکثر در  12بند شماره گذاری شود .به عنوان مثال )1 :مقدمه و چنانچه زیر
بخشهایی نیز وجود دارد نیز شمارهگذاری و از سیستم اتوماتیک نرم افزار  Wordاستفاده شود.
 -12کلیه فرمولها ،معادالت ،جداول ،شکلها و نمودارها به صورت پیاپی باید شمارهگذاری شوند و عنوان جداول و نمودارها
در باال و به صورت (جدول /نمودار  )..... :1و مآخذ جداول و نمودارها در سمت راست و پایین ذکر شود.
 -11ضرورت دارد فایل جداول و نمودارها به گونهای ارائه شوند تا امکان اصالحات جزئی و تغییر اندازه آن امکان پذیر باشد.
 -10نقشهها ،خروجیهای کامپیوتری ،پرسشنامهها و  ...به عنوان ضمائم مقاله ارائه شود.
 -13معادل فارسی لغات و اصطالحات در متن نوشته شود و عنوان التین آنها در پاورقی با شمارهگذاری صفحات مستقل
انجام شود.
 -14کلیه منابع به ترتیب منابع فارسی ،التین و وب سایتها در زیر عنوان فهرست منابع به صورت پیاپی شمارهگذاری
شوند.
 -11در حروفچینی کلمات مرکب ،جهت جداسازی به صورت نیم فاصله از کاراکتر  Optional Hyphenاستفاده نشود.
 -16عنوانها و زیرنویسها کوتاه باشند.
نحوه مرجع نویسی در متن
 -1مرجع کتاب :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (سال نشر) ،عنوان کتاب ،محل انتشار ،ناشر.
 -0مرجع ترجمه :نام خانوادگی نویسنده  ،نام نویسنده (تاریخ تالیف) ،عنوان کتاب به فارسی ،نام و نام خانودگی مترجم،
ناشر ،تاریخ ترجمه.
 -3مرجع مقاله :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (سال) ،عنوان مقاله ،عنوان مجله ،شماره مجله ،محل نشر ،از صفحه
تا صفحه.
 -4مرجع پایان نامه کار شناسی ارشد و دکترا :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده ،عنوان ،سال ،نام خانوادگی و نام استاد
راهنما ،عنوان دانشگاه ،گروه مربوطه.
محورهای تخصصی فصلنامه
-

توسعه دریا محور

-

اقتصاد فناوری اطالعات

-

مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی

-

آبزی پروری

-

سیاست ها و استراتژیهای تجاری ،صنعتی و فناوری

-

توسعه صادرات غیر نفتی
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-

حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی استان

-

اقتصاد بازیافت استان

-

اقتصاد سالمت استان

-

خوشه های صنعتی برتر استان

-

نقد برنامه های توسعه استان

-

نهادهای تامین مالی و نقش آنها در فرآیند توسعه استان

-

تجارت بینالملل

-

صنعت و معدن

-

کسب و کار هوشمند

-

صنایع تبدیلی

-

فرصتهای سرمایهگذاری

-

تامین منابع مالی و سرمایهگذاری داخلی و خارجی

-

کاربرد فناوریهای نوین در بخشهای مختلف اقتصادی

-

اشتغال زایی و کارآفرینی در صنعت ،معدن و تجارت

-

هابهای تجاری

-

اقتصاد کشاورزی و جنگلداری

-

اقتصاد گردشگری

-

اقتصاد دیجیتالی

-

آثار سیاستهای پولی ،مالی و ارزی بر بخشهای اقتصادی

-

بازاریابی و بازارهای هدف کاالهای صادراتی
نحوه ارسال مقاالت

-

مقاالت به نشانی الکترونیکی  ecocaspian@yahoo.comارسال گردد.
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