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مجله مهندسی فرآیندها (که عنوان آن از بهبود روش ها به مهندسی فرآیندها تغییر یافته است) به عنوان نشریه
علمی ترویجی به منظور گسترش و نشر فعالیتهای پژوهشی محققان داخل و خارج کشور به زبان فارسی در
زمینه ی مهندسی کلیه فرآیندهای سازمانی و برگرفته از یافته های پژوهشی که در هیچ مجله داخلی و
خارجی چاپ نشده باشد فعالیت می نماید .مخاطبان این نشریه کارکنان هیئت علمی و غیر هیئت علمی،
دانشگاهها ،سازمانهای دولتی و غیر دولتی می باشند .این مجله به صورت هر سه ماه به چاپ می رسد .
مقاله باید در هیچ یک از نشریات داخلی یا خارجی یا مجموعه مقاالت  ،سمینارها و مجامع علمی به چاپ
نرسیده یا به طور همزمان برای سایر نشریات ارسال نشده باشد.
مسئولیت صحت و سقم مطالب هر مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان آن می باشد.
این مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محوو می دارد و در هر صورت مقاله
ارسالی مسترد نمی شود.
مجله در مقاله های مشترک ارسال شده ،فرد نویسنده مسئول را جهت انجام مکاتبات خود در نظر میگیرد.
مقاالت باید روی صوحه با سایز (پهنای  17و ارتواع ) 23.5مطابق آئین نگارش حاضر با نرم افزار متن
نویس ورد word 2007-2010و یک ستونی تایپ شوند.
مقاله کامل باید در حداقل  6و حداکثر  12صوحه تهیه شود به صورتی که حاشیه متنها از باال ،پایین ،چپ و
راست صوحه 25میلیمتر فاصله داشته باشد.
تمامی صوحات بجز صوحه اول باید شماره صوحه داشته باشند.
چکیده فارسی و انگلیسی به ترتیب در حداکثر  200تا  250واژه شامل عنوان ،زمینه و هدف ،مواد و روش-
ها ،یافته ها ،بحث و نتیجهگیری و واژههای کلیدی و در یک صوحه تنظیم شود.
واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی متناسب با عنوان مقاله حداقل  3و حداکثر  7کلمه باید باشد.
قلم مقاالت  :عنوان اصلی مقاله با فونت Bzar 14 Boldو عنوان های داخل متن Bold Bzar- 12و در
سراسر متن فارسی بیزر سایز  B zar 12) ) 12است و رعایت آیین نگارش در سراسر متن.
نویسنده مسئول ) (corresponding authorبا عالمت * متمایز شود و به زیر نویس صوحه اول ارجاع
گردد.
اسم کامل با مدرک علمی نویسنده به صورت MSc, BS,PhD,M.Dو  ...در جلوی نام نویسنده یا نویسندگان
عنوان گردد.
در صوحه اول درجه و رتبه تحصیلی و اطالعات علمی مربوط به نویسندگان بطور کامل همراه نشانی پست
الکترونیکی  ،تلون و فاکس نویسنده زیر نویس گردد.
بقیه عناوین Times New
چکیده انگلیسی مقاله با فونت – Times New Roman 12 bold
 Roman 11 boldمحتوی چکیده  Times New Roman 11و در صوحه آخر مقاله آورده شود.مقدمه باید معرف مساله ،مبانی نظری ،پیشینه ،هدف( ها) ،پرسش(ها) و فرضیه (ها)ی پژوهش باشد.
روش باید به ترتیب و بدون درج تیترهای فرعی شامل شرح دقیقی از نوع پژوهش ،جامعهی آماری ،روش
نمونهبرداری ،ابزار (با ذکر شناسنامه) و روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و ذکر موروضههای استواده از این
روشهای آماری باشد.
یافتهها معرف نتایج آماری ،جدولها ( شماره و عنوان در باال) و نمودارها ( شماره و عنوان در پایین) باشد.
بحث و نتیجهگیری نشاندهندهی ترکیب و پیوند یافتههای پژوهش با پیشینهها و تبیین علل ،بیان محدودیتها و
پیشنهادها باشد.

ارسال مقاالت میتواند به یکی از دو روش متداول پستی و یا پست الکترونیکی یا آناالین انجام پذیرد .مقاالت باید به
آدرس :ساری – میدان امام خمینی (ره)  -بزرگراه ولیعصر(عج) -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
مازندران – معاونت توسعه مدیریت و منابع  -مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی – گروه مهندسی سازمان و گروه
تحول اداری ،یا به آدرس الکترونیکی مجله به صورت آنالین  ، http://JPE.mazums.ac.irیا پست الکترونیکی
 JPE@mazums.ac.irبه دفتر مجله ارسال شود .تلون دفتر مجله011-33044143 :
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