راهنمای نویسندگان مقاالت
اهداف
تولید و توسعه دانش در گستره اخالق؛
ارایه و نقد مطالعات نظام مند اخالق پژوهان حوزه و دانشگاه؛
توسعه روش شناسی اخالق ،متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر؛
احیاء تراث در زمینه اخالق؛
طرح اخالق کاربردی.

فراخوان
از استادان ،محققان و دانش پژوهان حوزه و دانشگاه و مؤسسات و مراکز وابسته درخواست
میشود با ارسال مقاالت پژوهشی در موضوعات اخالق و دین و موضوعات مرتبط با فصلنامه،
ما را در تحقق اهداف فصلنامه یاری دهند.

راهنمای تنظیم مقاالت
با توجه به اینکه رویکرد فصلنامه ،ناظر به مباحث نظری اخالق است ،مقاالت پیمایشی
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در اولویت پذیرش نمیباشد.
ٔ
مقاله ارسالی باید پژوهشی ،گویای نوآوری در مسائل اخالق و حوزههای مرتبط به ویژه
اخالق اجتماعی و دارای ساختار زیر باشد:
ٔ
مسئله مقاله؛
 .1 -2عنوان :بیانگر

 .2 -2چکیدهٔ :
ٔ
فشرده بحث ،یافتهها و نتایج)؛
آینه تمامنمای مقاله (هدف ،روش،
 .3 -2واژگان کلیدی ؛
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 .4 -2مقدمه  :شرح روشن و متمایز مسئله و روش پژوهش؛
ٔ .5 -2
بدنه اصلی :جهت گیری انتقادی ،تحلیلی ،مستند و مستدل؛

 .6 -2نتیجه؛
 .7 -2کتابشناسی :تنظیم کتابنامه با ترتیب الفبائی.
ارجاعات مقاله ،بهصورت درونمتنی و به ٔ
شیوه زیر تنظیم شود:
(نام خانوادگی ،تاریخ نشر ،شماره جلد ،شماره صفحه)
برای نمونه( :زرینکوب ،1386 ،ج ،2ص)49-46
 .1-3چنانچه به دو یا چند منبع ارجاع داده شود ،هر منبع با ممیز ( )/از منبع دیگر جدا
میشود .برای نمونه( :زرینکوب ،1386 ،ج ،2ص/49-46سمیعی ،1383 ،ص/20ناظرزاده
کرمانی ،1386 ،ص.)260

 .2-3در ارجاعات درونمتنی ،چنانچه ارجاعی تکرار ارجاع قبلی باشد ،از ٔ
کلمه «همان»

استفاده میکنیم( :همان)؛ (همان ،ص.)20
 .3-3چنانچه پس از ارجاع به یک منبع ،با فاصلهای حداکثر سه صفحهای دوباره به آن
منبع ارجاع دهیم و البته منابع دیگری نیز از مؤلفان دیگر مورد اسناد قرار گرفته باشد ،میتوان
با حفظ جزء اول ارجاع درونمتنی ،یعنی «نام خانوادگی» مؤلف ،به جای اجزای تکراری،
از «پیشین» استفاده کنیم (زرینکوب ،پیشین)؛ (زرینکوب ،پیشین ،ص)6؛ (زرینکوب،
پیشین ،ج ،2ص.)47
برای تنظیم کتابنامه از ٔ
شیوه زیر پیروی فرمایید:

الف) مشخصات پدیدآورنده؛
ب) عنوان اثر؛

راهنمای نویسندگان مقاالت

مشخصات آثار و منابع علمی دارای چهار رکن اصلی است که به ترتیب زیر نوشته میشوند
ٔ
نشانه نقطه ویرگول استفاده میشود:
و در پایان هر رکن از

ج) مشخصات سایر افراد دخیل؛
د) نشانیهای شناسایی و مشخصات انتشاراتی اثر (تعداد جلد ،محل نشر :نام ناشر ،تاریخ
نشر).
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نمونه مشخصات کتاب:

ٔ
ٔ
ترجمه محمدپروین گنابادی؛
مقدمه ابنخلدون؛
ابنخلدون ،عبدالرحمنبنمحمد؛
ٔ
مجموعه ایران و اسالم2 ،ج ،چ ،4تهران :علمی و فرهنگی1362 ،ش.
نمونه مشخصات مقاله:

ٔ
ترجمه شهال شاهسوندی؛
دیلورث ،توماس؛ «دیوید جونز و تلفیق عینیات و ذهنیات»؛
ٔ
شماره ( 6شهریور و مهر  ،)1372ص .55-52
شعر ،سال اول،
ّ
اگر دو اثر از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد ،مانند( :مطهری،
« ،1377الف» ،ص )212و (مطهری« ،1377 ،ب» ،ص.)320
منابع التین هم به همین ترتیب و از چپ به راست معرفی شوند.
َ
معادل التین اعالم و اصطالحات بهصورت پاورقی درج شوند.
به منابع دست ّاول ارجاع داده شود.

شیوه بررسی و چاپ مقاالت
درج نام و نامخانوادگی ،میزان تحصیالت ،رتبه علمی ،نشانی ،پست الکترونیکی و شماره
تلفن نویسنده ضروری است.
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حجم مقاالت حداکثر  25صفحه  250کلمه ای باشد .از ارسال مقاالت دنباله دار بپرهیزید.
مقاالت رسیده پس از تأیید هیأت تحریریه و سپس ارزیابان علمی ،چاپ خواهد شد.
مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد و یا همزمان به مجله
دیگری ارسال شود.
هیأت تحریریه در رد یا قبول و نیز اصالح مقاالت آزاد است.
مقاالت را به صورت تایپ شده در محیط  2007 wordبه باال از طریق تارنمای
 http://akhlagh.morsalat.irارسال فرمایید.

