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تنها یقاالت) رابل بررس)ان) که پاش از این در هاچ نشریۀ داخل) و خارج) چاپ و ینتشر نش)ه و همزیاو به دیگر یجمت
و یا نشریهها فرستاده نش)ه باشن) و نو یسن)ه یتعه) به نشر وها در جای دیگر نباش) .ب)یه) است پس از پذیرش یقاله ،یق
چاپ یقاله برای یجله یحفوظ است.
فایل ( wordبه همراه  pdfیقاله از طریق سایانۀ ارسال یقاالت ،به نشان)  http: //ethics.riqh.irارسال شود.
تع)اد کلمات یقاله ،باشتر از  7۵00کلمه ( ۲۵صفحه  300کلمهای نباشال)؛ یقالاالت بالا تعال)اد کلمالات باشالتر ،بنالا باله
صمی)ی) هائت تحریریه ،تلخاص خواهن) ش).
در صورت) که یقاله باش از یک نو یسن)ه داشته باش) ،الزم است تا نو یسن)ۀ اصل) با درج عنالواو «نو یسالن)ۀ یسالئول» روباله
روی نام نو یسن)ه یشخص شود.
ارسال یکم کارگزین) هائت علم) برای درج رتبۀ علم) نویسن)گاو ،ضروری است.
نامها و اصطمیات یهجور بهکار رفته در یتن ،در کنار نام یا یفهوم یربوطه در پانوشت ،درج شود و تلفظ نالامهالا و یفالاهام
نا شنا با استفاده از وانگاری (الفبای صوت) ورده شود.
چکا)ۀ یقاله به دو زباو فارس) و انگلاس)( ،ی)ارل  170و ی)اکثر ۲00کلمه  ،بههمالراه کلاال)واژههالا (دسالتکالم  ۵واژه
تنظام و پاوست شود.
در درج استنادها و ارجاعات از شاوۀ دروویتن) پاروی شود .برای یثال: ،
در ینبع فارس)( :عمیه طباطبای) ،138۲ ،ج  ،8ص 9۵۔ 9۶׀ ینبع التان. MacIntyre, 1966, p. 219( :
چنانچه از نو یسن)های در یک سال باش از یک اثر انتشار یافته باش) ،با درج یروف الفبا پالس از سالال انتشالار ،از یالکدیگر
یتمایز شون) .برای یثال( : ،عمیه طباطبای)1383 ،الف. 193 ،
به هاچ وجه از واژههای) چوو همو ،هماو و  .ibidبه هنگام استنادده) استفاده نشود.
ارجاع و استناد در پانوشتها ،همانن) یتن یقاله به شاوه دروویتن) خواه) بود.
یقاالت ترجمه ش)ه ،در صورت دارا بودو نکات ب)یع و تازه با ذکر یشخصات ینبع اصالل) و یشخصالات کایالل نو یسالن)ه،
ایکاو چاپ خواهن) داشت (ارسال یتن اصل) به همراه ترجمه ضروری است .
فهرست الفبای) ینابع و یآخذ (کتابنایه به شاوهای دراق و کایل در پایاو یقاله و بهصورت زیر ارائه شود:
 کتاب :نام خانوادگ) نو یسن)ه ،نام نو یسن)ه( .سال انتشار  .نام کتااب( .شالمارۀ جلال) ( .چالاپ اول (نالام و نالام خالانوادگ)
ّ
یترجم /یصحح  ،یحل انتشار :نام ناشر.
 مقالااه مناادر در م ااال  :نالالام خالالانوادگ) نو یسالالن)ه ،نالالام نو یسالالن)ه( .سالالال انتشالالار  .عنالالواو یقالالاله .نااام ن اا یه.
فصلنایه/یاهنایه/هفتهنایه .دورۀ نشریه (شمارۀ پااپ)  .صفحه غاز ۔ صفحه پایاو یقاله:doi .
 مقاله مندر در م موعه مقاال یا دایرةالمعارفها :نام خانوادگ) نو یسن)ه .نام نو یسن)ه( .سال انتشار  .عنالواو یقالاله .ناام
کتاب( .شمارۀ جل)  .نام و نام خانوادگ) و یراستار .یحل انتشار :نام ناشر.
 مقاله برخط /اینترنتی :نام خانوادگ) نو یسن)ه ،نام نو یسن)ه( .سال نشر « .عنواو یقالاله» ناام ن ا یه.دوره.شالماره .صالفحه غالاز
یقاله  -صفحه پایاو یقاله .بازیاب)ش)ه در تاریخ (روز /یاه /سال  .از درس اینترنت) ….
 .یادآوری.

هائت تحریریه در اصمح و و یرایش علم) و ادب) یقالهها زاد است ▪ .دی)گاههای یطرحش)ه در یقالاالت ،تنهالا نماینال)ۀ نظالر
ّ
نو یسن)گاو یحترم نهاست ▪ .پذیرش یقاالت ینوط به برخورداری از یال) نصالاب علمال) و پژوهشال) اسالت ▪ .نشالر و نقالل
یطالب تنها با ذکر ینبع جایز است ▪ .یتن یقاالت در سایانه و سایت فصلنایه رابل یطالعه و بازیاب)ان).

