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هفتمین جلسۀ شورای اعطای مجّوزها و امتیازهای علمی، ودر َنود پژوهیاخالق ه  نشری
.گردید پژوهشی ۔ علمیهای علمیه، حائز رتبۀ شورای عالی حوزه ۵۸۵استناد مصّوبۀ  به



راهنماى تنظیم و ارسال مقاالت

مجـالت گریزمان به دچاپ و منتشر نشده و هم یخارج و یداخل یۀنشر چیدر ه نیاز ا شیکه پ اندیبررس قابل ینها مقاالتت§
حـِقّ، مقالـه رشیاست پس از پذ یهی. بدنباشد گرید یدر جا متعهد به نشر آنها سندهیفرستاده نشده باشند و نو هاهینشر ایو 

 . مجله محفوظ است یچاپ مقاله برا
 . ارسال شود http://ethics.riqh.ir یبه نشان، ارسال مقاالت ۀسامان قیمقاله از طر )pdf به همراه( word لیفا§
بنـا بـه تعـداد کلمـات بیشـتر، ) نباشـد؛ مقـاالت بـا یاکلمـه ۳۰۰صفحه  ۲۵کلمه ( ۷۵۰۰از  شتریب، مقالهتعداد کلمات §

 . خواهند شد صیتلخ، هیریتحر ئتیه دیصالحد
مشخص و درج شود. مقاله» مسئول ۀسندینو«، باید داشته باشد سندهینو کیاز  شیکه مقاله ب یدر صورت§
 . ضروری است، علمی نویسندگان ۀعلمی برای درج رتب ئتیهاعضای رسال حکم کارگزینی ا§
ناآشنا بـا اسـتفاده از  میها و مفاهدرج شود و تلفظ نام، در پانوشت، کار رفته در متنها و اصطالحات مهجور بهنامالزم است §

 . ) آورده شودیصوت ی(الفبا یآوانگار
واژه)  ۵کـم (دسـت هـادواژهیـهمـراه کلبه، کلمه)۲۰۰و حداکثر  ۱۷۰(حداقل ی، سیو انگل یمقاله به دو زبان فارس ۀدیچک§

 . شود وستیو پ میتنظ
 مثال،:  . برایپیروی شود یمتندروناز شیوۀ  ها و ارجاعاتاستناددر درج §

. )MacIntyre, 1966, pp. 201-202(  :نیمنبع الت    ׀    )۹۶۔۹۵ ، ص۸ ج، ۱۳۸۲طباطبایی،  عالمه(: یفارس منبعدر 
 دیگریـکاز ، حروف الفبا پس از سـال انتشـاردرج با ، باشد افتهیاثر انتشار  کیاز  شیسال ب کیدر  یاسندهیچنانچه از نو§

. )۱۹۳الف، ص ۱۳۸۳طباطبایی،  عالمه(مثال،  برای. شوند زیمتما

 . به هنگام استناددهی استفاده نشود »ibid«  و »همان«، »همو«هایی چون به هیچ وجه از واژه§
. خواهد بود یمتندرون وهیهمانند متن مقاله به ش، هاارجاع و استناد در پانوشت§
، سـندهیو مشخصـات کامـل نو یو تازه با ذکر مشخصات منبـع اصـل عیبودن نکات بد در صورت دارا، شدهترجمه مقاالِت §

 . است) یبه همراه ترجمه ضرور یسال متن اصلامکان چاپ خواهند داشت (ار

 ارائه شود:  ریصورت ز مقاله و به انیدر پاای دقیق و کامل به شیوهنامه) منابع و مآخذ (کتاب ییفهرست الفبا§

 ینـام و نـام خـانوادگ. (چـاپ اول) ()جلـد ۀشـمار. (نام کتاب. (سال انتشار). سندهینام نو، سندهینو ینام خانوادگکتاب: ·
 . محل انتشار: نام ناشر)، مصّحح  / مترجم

ــالت: · ــدرج در مج ــه من ــانوادگمقال ــام خ ــندهینو ین ــام نو، س ــندهین ــار). س ــال انتش ــه. (س ــوان مقال ــر. عن ــام نش . هین
   doi:  10.00000/000.00 .مقاله انیصفحه پا ۔. صفحه آغاز ۀ پیاپی)شمار(ه ینشر ۀدور. نامهفصلنامه/ماهنامه/هفته

. (سال انتشـار). عنـوان مقالـه. سندهینام نو. سندهینو ینام خانوادگ: هاالمعارفرةیدا ایاله مندرج در مجموعه مقاالت مق·
. محل انتشار: نام ناشر. راستاریو و نام خانوادگی نام. )جلد ۀشمار. (کتاب نام

. دوره. شـماره. صـفحه هینـام نشـر» عنوان مقاله«شر). . (سال نسندهینام نو، سندهینو ینام خانوادگ: ی)نترنتیا( مقاله برخط·
.  …ی نترنتیاز آدرس ا. سال) /ماه  /(روز خیشده در تاریابی. بازمقاله انیصفحه پا ۔ آغاز مقاله

 .يیادآور.

نظـر  ۀنـدینما تنهـا، شده در مقاالتمطرح یهادگاهید  ▪ .ها آزاد استمقاله یو ادب یعلم شیرایدر اصالح و و هیریتحر ئتیه
نشـر و نقـل   ▪ .اسـت یو پژوهشـ یاز حّد نصـاب علمـ یمقاالت منوط به برخوردار رشیپذ  ▪ .محترم آنهاست سندگانینو

 . اندیابیمطالعه و باز قابل ،فصلنامهتارنمای در سامانه و  التمتن مقا  ▪  .است زیمطالب تنها با ذکر منبع جا
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