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تنها مقاالتی رابل بررسیان) که پاش از این در هاچ نشریۀ داخلی و خارجی چاپ و منتشر نش)ه و همزماو به دیگر مجالت
و یا نشریهها فرستاده نش)ه باشن) و نو یسن)ه متعه) به نشر وها در جای دیگر نباش) .ب)یهی است پس از پذیرش مقاله ،یق
چاپ مقاله برای مجله محفوظ است.
فایل ( wordبه همراه  )pdfمقاله از طریق سامانۀ ارسال مقاالت ،به نشانی  http://ethics.riqh.irارسال شود.
تع)اد کلمات مقاله ،باشتر از  ۵700کلمه ( ۵7صفحه  000کلمهای) نباش)؛ مقیاالت بیا تعی)اد کلمیات باشیتر ،بنیا بیه
صالی)ی) هائت تحریریه ،تلخاص خواهن) ش).
در صورتی که مقاله باش از یک نو یسن)ه داشته باش) ،الزم است تیا نو یسین)ۀ اصیلی بیا در عنیواو «نو یسین)ۀ مسیئول»
روبهروی نام نو یسن)ه مشخص شود.
ارسال یکم کارگزینی هائت علمی برای در رتبۀ علمی نویسن)گاو ،ضروری است.
نامها و اصطالیات مهجور بهکار رفته در متن ،در کنار نام یا مفهوم مربوطه در پانوشت ،در شود و تلفظ نامها و مفیاهام
نا شنا با استفاده از وانگاری (الفبای صوتی) ورده شود.
چکا)ۀ مقاله به دو زباو فارسی و انگلاسی( ،ی)ارل  7۵0و ی)اکثر ۵00کلمه) ،بههمراه کلا)واژههیا (دسیتکیم  7واژه)
تنظام و پاوست شود.
در در استنادها و ارجاعات از شاوۀ دروومتنی پاروی شود .برای مثال:،
در منبع فارسی( :طباطبایی ،1 ،701۵ ،ص  )۵۹-۵7׀ منبع التان.)MacIntyre, 1966, p. 219( :
چنانچه از نو یسن)های در یک سال باش از یک اثر انتشار یافته باش) ،با در یروف الفبا پس از سیال انتشیار ،از ییکدیگر
متمایز شون) .برای مثال( :،طباطبایی7010 ،الف.)7۵0 ،
به هاچ وجه از واژههایی چوو همو ،هماو و  .ibidبه هنگام استناددهی استفاده نشود.
ارجاع و استناد در پانوشتها ،همانن) متن مقاله به شاوه دروومتنی خواه) بود.
مقاالت ترجمه ش)ه ،در صورت دارا بودو نکات ب)یع و تازه با ذکر مشخصات منبع اصلی و مشخصات کامیل نو یسین)ه،
امکاو چاپ خواهن) داشت (ارسال متن اصلی به همراه ترجمه ضروری است).
فهرست الفبایی منابع و مآخذ (کتابنامه) به شاوهای دراق و کامل در پایاو مقاله و بهصورت زیر ارائه شود:
 کتاب :نام خانوادگی نو یسن)ه ،نام نو یسن)ه( .سال انتشار) .نام کتاا ( .شمارۀ جل))( .چیاپ اول) (نیام و نیام خیانوادگی
ّ
مترجم /مصحح) ،محل انتشار :نام ناشر.
 مقالننه مننندر در م ننال  :نییام خییانوادگی نو یسیین)ه ،نییام نو یسیین)ه( .سییال انتشییار) .عنییواو مقالییه .نااام ن اا یه.
فصلنامه/ماهنامه/هفتهنامه .دورۀ نشریه (شمارۀ پااپی) .صفحه غاز ۔ صفحه پایاو مقالهdoi: .
 مقاله مندر در م موعه مقاال یا دایرةالمعارفها:نام خانوادگی نو یسن)ه .نام نو یسن)ه( .سال انتشار) ،عنواو مقاله .نام
کتا ( .شمارۀ جل)) .نام و نام خانوادگی و یراستار .محل انتشار :نام ناشر.
 مقاله برخط /اینترنتی :نام خانوادگی نو یسن)ه ،نام نو یسن)ه (سال نشر) «عنواو مقاله» نام ن یه ،دوره ،شماره ،صیفحه غیاز
مقاله  -صفحه پایاو مقاله .بازیابیش)ه در تاریخ (روز /ماه /سال) .از درس اینترنتی ….
 .یادآوری.

هائت تحریریه در اصالح و و یرایش علمی و ادبی مقالهها زاد است ▪ .دی)گاههای مطرحش)ه در مقاالت ،تنها نماینی)ۀ نظیر
ّ
نو یسن)گاو محترم نهاست ▪ .پذیرش مقاالت منوط به برخورداری از ی) نصیاب علمیی و پژوهشیی اسیت ▪ .نشیر و نقیل
مطالب تنها با ذکر منبع جایز است ▪ .متن مقاالت در سامانه و سایت فصلنامه رابل مطالعه و بازیابیان).

