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استناد  هفتمین جلسۀ شورای اعطای مجّوزها و امتیازهای علمی، بهودر َنود پژوهیاخالقشریه ن
 .گردیدپژوهشی  ۔ علمیهای علمیه، حائز رتبۀ شورای عالی حوزه ۵۸۵مصّوبۀ 

 

  ۶۶۴۴ -0۴۶3شاپا: 



 

 
 

 

 راهنماى تنظیم و ارسال مقاالت

 مجالت  گریمان به دزمچاپ و منتشر نشده و ه یو خارج یداخل یۀنشر چادر ه نیاز ا شاکه پ ندایرابل بررس ینها مقاالتت
یق ، همقال رشیاست پس از پذ یهیبد. نباشد گرید یدر جا اهن متعهد به نشر  سندهیفرستاده نشده باشند و نو اههینشر ایو 

 . مجله محفوظ است یچاپ مقاله برا
 لیفا word (به همراه pdf) یبه نشان، تارسال مقاال ۀنساما قیمقاله از طر http://ethics. riqh. ir ارسال شود . 
  بنیا بیه ، رتعیداد کلمیات باشیتمقیاالت بیا ؛ نباشید (یاهکلم 000صفحه  ۵7)کلمه  ۵700از  شتراب، همقالتعداد کلمات

 . خواهند شد صاتلخ، هیریتحر ئتاه دیصالید
 مسیئول ۀسیندینو»بیا در  عنیوان  یاصیلۀ سیندینو الزم اسیت تیا، دداشته باش سندهینو کیاز  شاکه مقاله ب یدر صورت» 

 . شودمشخص  سندهینام نو یورهروب
 ضروری است، نعلمی نویسندگا ۀعلمی برای در  رتب ئتارسال یکم کارگزینی ها . 
 ماا و مفیاههیمدر  شود و تلفظ نیا، تنوشمفهوم مربوطه در پا ایدر کنار نام ، نار رفته در متکها و اصطالیات مهجور بهمنا 

 .  ورده شود (یصوت ی)الفبا یفاده از  وانگارا استنا شنا ب
 واژه( 7م کیت)دسی اهیهدواژایمیراه کلههب، (کلمه۵00و یداکثر  7۵0)یدارل ، یساو انگل یمقاله به دو زبان فارس ۀداچک 

 . شود وستاو پ ماتنظ
   لمثا برای. پاروی شود یتنمندرواز شاوۀ  ها و ارجاعاتاستناددر در،  : 

 . (MacIntyre, 1966, p. 219): نامنبع الت     ׀    (۵۹-۵7 ، ص1 ،  701۵، یی)طباطبا: یفارس منبعدر 
 یگردکییاز ، ریروف الفبا پیس از سیال انتشیادر  با ، دباش افتهیاثر انتشار  کیاز  شاسال ب کیدر  یاهسندیچنانچه از نو 

 .  (7۵0، فال7010، یی)طباطبا: ،لمثا برای. شوند زیمتما
 همان و ، وایی چون همههبه هاچ وجه از واژibid .به هنگام استناددهی استفاده نشود  . 
 خواهد بود یمتنندرو وهاهمانند متن مقاله به ش، هاتارجاع و استناد در پانوش  . 
 هسیندیو مشخصیات کامیل نو یو تازه با ذکر مشخصات منبع اصیل عینکات بدبودن  صورت دارا در، همقاالت ترجمه شد ،

 . است( یبه همراه ترجمه ضرور ی)ارسال متن اصلامکان چاپ خواهند داشت 
 ارائه شود: ریورت زصهمقاله و ب انیدر پای دراق و کامل اهبه شاو امه(نب)کتامنابع و مآخذ  ییفهرست الفبا 

 ینیام و نیام خیانوادگ) )چیاپ اول(. (جلید ۀشیمار). نام کتاا . )سال انتشار(. سندهینام نو، هسندینو ینام خانوادگ :کتاب 
 .  محل انتشار: نام ناشر، (مترجم/ مصّحح

 : هینااام ن اا . عنییوان مقالییه. )سییال انتشییار(. سییندهینییام نو، هسییندینو ینییام خییانوادگ مقالااه مناادر  در م ااال .
     :doi. . مقاله انیصفحه پا ۔صفحه  غاز . ۀ پااپی(شمار)ه ینشر ۀدور. امهنهفصلنامه/ماهنامه/هفت

   ناام . عنیوان مقالیه، ()سال انتشار. سندهینام نو. سندهینو ینام خانوادگ:اهفلمعار اةر یدا ایمقاله مندر  در م موعه مقاال
 .  محل انتشار: نام ناشر. راستاریو نام خانوادگی و نام. (جلد ۀشمار). کتا 

 صیفحه  غیاز ، هشیمار، هدور، هیناام ن ا « عنوان مقاله» )سال نشر( سندهینام نو، هسندینو ینام خانوادگ :ینترنتیا/ مقاله برخط
 .  …ی نترنتیاز  درس ا. سال(/ماه  /)روز خیده در تارشیابیباز. مقاله انیصفحه پا - مقاله

  . ییادآور .

نظیر  ۀنیدیتنهیا نما، تده در مقیاالشحمطر یاههدگاید  ▪. ا  زاد استههمقال یو ادب یعلم شیرایدر اصالح و و هیریتحر ئتاه
نشیر و نقیل  ▪. اسیت یو پژوهشی یاز ییّد نصیاب علمی یمقاالت منوط به برخوردار رشیپذ ▪. محترم  نهاست سندگانینو

 .  ندایابیفصلنامه رابل مطالعه و باز تیدر سامانه و سا التمتن مقا ▪. است زیا ذکر منبع جامطالب تنها ب
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