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 راهنماى تنظیم و ارسال مقاالت

مجالت  گریزمان به دچاپ و منتشر نشده و هم یرجاخ و یداخل یۀنشر چیدر ه نیاز ا شیکه پ اندیقابل بررس ینها مقاالتت ▪
مقاله، حق  رشیاست پس از پذ یهینباشد. بد گرید یها در جامتعهد به نشر آن سندهیفرستاده نشده باشند و نو هاهینشر ایو 

 مجله محفوظ است.  یچاپ مقاله برا
 ارسال شود.  http://ethics.riqh.ir ینانشبه ، ارسال مقاالت ۀسامان قیمقاله از طر (pdf به همراه) word لیفا ▪
بندا بده تعدداد کلمدات بیشدتر، ( نباشدد  مقداالت بدا یاکلمه 300صفحه  ۲۵کلمه ) 7۵00از  شتریمقاله، بتعداد کلمات  ▪

 خواهند شد.  صیتلخ، هیریتحر ئتیه دیصالحد
 «مسدئول ۀسدندینو»ج عندوان در ابد یاصدلۀ سدندینو ، الزم اسدت تداداشته باشد سندهینو کیاز  شیکه مقاله ب یدر صورت ▪

 . شودمشخص  سندهینام نو یروروبه
 . علمی نویسندگان، ضروری است ۀعلمی برای درج رتب ئتیرسال حکم کارگزینی ها ▪
 میهدا و مفداهمفهوم مربوطه در پانوشت، درج شود و تلفد  نام ایکار رفته در متن، در کنار نام ها و اصطالحات مهجور بهنام ▪

 ( آورده شود. یصوت ی)الفبا یگارتفاده از آوانسا ناآشنا با
واژه(  ۵کم )دسدت هادواژهیدهمراه کلکلمده(، بده۲00و حدداکرر  170)حداقل ، یسیو انگل یمقاله به دو زبان فارس ۀدیچک ▪

 شود.  وستیو پ میتنظ
 شود. برای مرال:  APA پیروی یمتندروناز شیوۀ  ها و ارجاعاتاستناددر درج   ▪

  (.MacIntyre, 1966: 219): نیمنبع الت     ׀ (   9۶۔9۵: 8، ج138۲، ییاباطب: )طیرسفا منبعدر 
 دیگریدکحروف الفبا پدس از سدال انتشدار، از درج باشد، با  افتهیاثر انتشار  کیاز  شیسال ب کیدر  یاسندهیچنانچه از نو ▪

 . (193، الف1383، یی)طباطبابرای مرال: شوند.  زیمتما
 به هنگام استناددهی استفاده نشود.  .ibidون همو، همان و ی چهایهاژبه هیچ وجه از و ▪
 خواهد بود.  APA یمتندرون وهیها، همانند متن مقاله به شارجاع و استناد در پانوشت ▪
سدنده، یو مشخصدات کامدل نو یو تازه با ذکر مشخصات منبع اصدل عیمقاالت ترجمه شده، در صورت دارا بودن نکات بد ▪

 . است( یبه همراه ترجمه ضرور ی)ارسال متن اصل هند داشتاخوامکان چاپ 
 ارائه شود: ریصورت زو بهمقاله  انیدر پاای دقیق و کامل به شیوهنامه( منابع و مآخذ )کتاب ییفهرست الفبا ▪

ندام و  :حیحصدت / ترجمده( )پاچد رهامش) (.جلد ۀشمار) .نام کتاب .)سال انتشار( .سندهینام نوسنده، ینو ینام خانوادگ کتاب: •
 ، محل انتشار: نام ناشر. ( مصّحح / جمترم ینام خانوادگ

. هینااام ن اا  .مقالددهعنددوان . )سددال انتشددار( .سددندهینددام نوسددنده، ینو ینددام خددانوادگ در مجااال : جردنااممقالااه  •
    (.doi) مقاله لایتیجد هسانش.  مقاله انیصفحه پا ۔صفحه آغاز  .ۀ پیاپی(شمار)ت اران هراشم نامه.فصلنامه/ماهنامه/هفته

 رد  .عندوان مقالده .)سدال انتشدار( .سندهینام نو .سندهینو ینام خانوادگ :هاالمعارفرةیدا ایمقاله مندرج در مجموعه مقاال   •
 محل انتشار: نام ناشر.  (.جلد ۀشمار) .کتاب نام .ویراستار یگداوانخ مان و امن

 .ۀ پیداپی(شدمار)ت ااران هراشام، هینام ن   .عنوان مقاله .)سال نشر( .سندهینو مناسنده، ینو ینام خانوادگ :ینترنتیا /مقاله برخط •
 . …ی نترنتیاز آدرس ا .سال( /ماه  /)روز خیشده در تاریابیباز .مقاله انیصفحه پا ۔صفحه آغاز 

 . ییادآور.

نظدر  ۀنددیت، تنهدا نمادر مقداال هشدمطرح یهادگاهید  ▪ها آزاد است. مقاله یو ادب یعلم شیرایدر اصالح و و هیریتحر ئتیه
نشدر و نقدل  ▪اسدت.   یو پژوهشد یاز حّد نصداب علمد یت منوط به برخورداراالمق رشیپذ ▪محترم آنهاست.   سندگانینو

 . اندیابیفصلنامه قابل مطالعه و باز تیدر سامانه و سا التمتن مقا ▪است.  زیمطالب تنها با ذکر منبع جا
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