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راهنماى تنظیم و ارسال مقاالت
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تنها مقاالتی قابل بررسیاند که پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی چاپ و منتشر نشده و همزمان به دیگر مجالت
و یا نشریهها فرستاده نشده باشند و نو یسنده متعهد به نشر آنها در جای دیگر نباشد .بدیهی است پس از پذیرش مقاله ،حق
چاپ مقاله برای مجله محفوظ است.
فایل ( wordبه همراه  )pdfمقاله از طریق سامانۀ ارسال مقاالت ،به نشانی  http://ethics.riqh.irارسال شود.
تعداد کلمات مقاله ،بیشتر از  7۵00کلمه ( ۲۵صفحه  300کلمهای) نباشدد مقداالت بدا تعدداد کلمدات بیشدتر ،بندا بده
صالحدید هیئت تحریریه ،تلخیص خواهند شد.
در صورتی که مقاله بیش از یک نو یسنده داشته باشد ،الزم اسدت تدا نو یسدندۀ اصدلی بدا درج عندوان «نو یسدندۀ مسدئول»
روبهروی نام نو یسنده مشخص شود.
ارسال حکم کارگزینی هیئت علمی برای درج رتبۀ علمی نویسندگان ،ضروری است.
نامها و اصطالحات مهجور بهکار رفته در متن ،در کنار نام یا مفهوم مربوطه در پانوشت ،درج شود و تلفد نامهدا و مفداهیم
ناآشنا با استفاده از آوانگاری (الفبای صوتی) آورده شود.
چکیدۀ مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی( ،حداقل  170و حدداکرر ۲00کلمده) ،بدههمراه کلیددواژهها (دسدتکم  ۵واژه)
تنظیم و پیوست شود.
در درج استنادها و ارجاعات از شیوۀ درونمتنی پیروی  APAشود .برای مرال:
در منبع فارسی( :طباطبایی ،138۲ ،ج9۵ :8۔ )9۶׀ منبع التین.)MacIntyre, 1966: 219( :
چنانچه از نو یسندهای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با درج حروف الفبا پدس از سدال انتشدار ،از یدکدیگر
متمایز شوند .برای مرال( :طباطبایی1383 ،الف.)193 ،
به هیچ وجه از واژههایی چون همو ،همان و  ibid.به هنگام استناددهی استفاده نشود.
ارجاع و استناد در پانوشتها ،همانند متن مقاله به شیوه درونمتنی  APAخواهد بود.
مقاالت ترجمه شده ،در صورت دارا بودن نکات بدیع و تازه با ذکر مشخصات منبع اصدلی و مشخصدات کامدل نو یسدنده،
امکان چاپ خواهند داشت (ارسال متن اصلی به همراه ترجمه ضروری است).
فهرست الفبایی منابع و مآخذ (کتابنامه) به شیوهای دقیق و کامل در پایان مقاله و بهصورت زیر ارائه شود:
• کتاب :نام خانوادگی نو یسنده ،نام نو یسنده( .سال انتشار) .نام کتاب( .شمارۀ جلد)( .شماره چداپ) (ترجمده  /تصدحیح :ندام و
نام خانوادگی مترجم ّ /
مصحح ) ،محل انتشار :نام ناشر.
• مقالااه مناادرج در مجااال  :نددام خددانوادگی نو یسددنده ،نددام نو یسددنده( .سددال انتشددار) .عنددوان مقالدده .نااام ن اا یه.
فصلنامه/ماهنامه/هفتهنامه .شماره انت ار(شمارۀ پیاپی) .صفحه آغاز ۔ صفحه پایان مقاله .شناسه دیجیتال مقاله ()doi.
• مقاله مندرج در مجموعه مقاال یا دایرةالمعارفها :نام خانوادگی نو یسنده .نام نو یسنده( .سدال انتشدار) .عندوان مقالده .در
نام و نام خانوادگی ویراستار .نام کتاب( .شمارۀ جلد) .محل انتشار :نام ناشر.
• مقاله برخط /اینترنتی :نام خانوادگی نو یسنده ،نام نو یسنده( .سال نشر) .عنوان مقاله .نام ن یه ،شاماره انت اار(شدمارۀ پیداپی).
صفحه آغاز ۔ صفحه پایان مقاله .بازیابیشده در تاریخ (روز /ماه  /سال) .از آدرس اینترنتی ….
.یادآوری .

هیئت تحریریه در اصالح و و یرایش علمی و ادبی مقالهها آزاد است ▪ .دیدگاههای مطرحشده در مقداالت ،تنهدا نماینددۀ نظدر
ّ
نو یسندگان محترم آنهاست ▪ .پذیرش مقاالت منوط به برخورداری از حد نصداب علمدی و پژوهشدی اسدت ▪ .نشدر و نقدل
مطالب تنها با ذکر منبع جایز است ▪ .متن مقاالت در سامانه و سایت فصلنامه قابل مطالعه و بازیابیاند.
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