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 : هیریأت تحریه یاعضا
 (استاد دانشگاه تهران) احمد احمدی

 (دانشگاه قم )دانشیار دیلمی احمد
 (مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى )دانشیار امیر خواص

 (7باقر العلوم دانشیار دانشگاه) پارسانیا دحمی
 (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) علی شیروانی

 (استاد دانشگاه قم) جوادی محسن
 (مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى استاد) اشکوری فنایی محمد

 (فارابیپردیس ، دانشگاه تهران د)استا محمد محمدرضایی
 (استادیار پژوهشکده علوم وحیانی معارج) مرتضی واعظ جوادی

 (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) مسعود آذربایجانی
 
 

 .نشریاتمدیریت ، المللی علوم وحیانی إسراءبنیاد بین، متری شهید قدوسی ۰۳، متری عمار یاسر ۵۷، قم: نشانى
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 میالد ربیعیویراستار: 
  مهدی احمدییی: آراو صفحهامور فنی 

 

  ۱۳/۱۱/۷۰براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 
 .دیگردیه اخالق وحیانی اعطا به نشر پژوهشی رتبه علمی ـ



 

 نامۀ مقاالت و راهنماى نویسندگانشیوه
های اخـالق وحیـانی)در ادیـان از مقاالتی که در زمینـه یانیاخالق وحـ پژوهشی  علمیۀفصلنامدو

خالقـی جدیـد و تربیـ  های اچالش، تطبیقی، کاربردی، توصیفی اخالق، اخالق ۀفلسف، ابراهیمی(
اصول سـاختاری و ، کند. بایسته اس  در مقاالت ارسالیمی استقبال، انداخالقی تحقیق و تألیف شده

 :  نکات نگارشی زیر مراعات گردد
 ارسال شده باشد.براى چاپ به جایی یا شده چاپ  ترپیش. مقاالت نباید ۱
 .باشد کلمه ۶۷۳۳کلمه و بیش از  ۰۳۳۳تر از نباید کم، . حجم مقاالت۱
 :  های زیر باشدبخش دربردارندۀمقاالت ارسالی باید  .۰

 ها.هکلیدواژو ، کلمه( ۱۷۳ در حداکثرۀ فارسی )چکید، عنوان مقاله: صفحٔه نخس ألف. 
 فهرس  منابع. ، گیری و در پایاننتیجه، محتوا، ب. مقدمه

گـااری و بـا شـماره پـایین صـفحهدر ، های التین اصطالحات خاصو معادل های توضیحیپانوش . ۴
 ذکر شود. مستقل

بـا مشخصـات کامـل مقالـه فهرسـ  کامـل منـابع  باشـد ومتنـی ۀ درونشـیو بهباید ، . ارجاعات۷
 مقاله آورده شود. پایان الفبایی نام خانوادگی درحروف شناختی به ترتیب کتاب

 (صفحه /جلد: سال انتشار ،نویسندهنام خانوادگی ): شیوه مشخصات منبع در متن مقالهألف. 
 : فهرس  منابعمقاالت در ها و کتابشیوه و ترتیب مشخصات ب. 

نام ، مترجم در صورت ترجمه، عنوان کتاب، سنده )سال انتشار کتاب(ینام نو، نام خانوادگی: کتاب
 .انتشارنوب  ، محل نشر، رشنا

، نـام نشـریه، متـرجم، «عنوان مقاله»، (نام نویسنده )سال انتشار مقاله یا نشریه، ینام خانوادگ: مقاله
 .صفحات، انتشار ۀشمار، انتشار دورۀ

چنانچه از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر مورد ارجاع قرار گرفته اس  با حروف الـف بـام مشـخ  و ؛ ۱نکته
 .جلد/ صفحه(: ج و...[، ب، سال انتشار]الف، )نام خانوادگی نویسنده: تفکیک شوند

از ارجـاع درون مـتن بایـد حـاف « ر.ک»، اگر از محتوای منابع برای تهیه مقاله استفاده شده اسـ : «ر.ک»باره در؛ ۱نکته 
بایـد ، شود. اما اگر نویسنده فقط برای آشنایی و اطالع خواننده از آن استفاده کرده و محتوای منابع آن در متن نیامده اسـ 

 یاید واز بخش منابع پایانی مقاله هم حاف شود.اطالعات کتابشناختی کامل در پانویس )پاورقی( ب

 افزارهای معتبر استفاده شود. از نرم، برای ذکر متن آیات قرآن کریم و روایات .۶
 باشد. استاد راهنماو تأیید نام همراه با ، هانامه. مقاالت برگرفته از پایان۵
 اس .نشریه یه و داوران تأیید هیأت تحریررعای  نکات فوق و مشروط به ، مقاالتچاپ . ۹
 آزاد اس .، . فصلنامه در ویرایش و تلخی  مقاالت ارسالی۷
تنها از طریق مراجعه به سامانه نشریات پژوهشگاه معارج اخالق وحیانی  ارسال مقاله به فصلنامه .۱۳

 امکان پایر خواهد بود. Ethics.isramags.irبه نشانی
 است.« اخالق وحیانی»ان ارتباط با موضوع اصلی نشریه، ترتیب چینش مقاالت براساس میز :1یادآوری
ای دارای نویسهنداان مسهئول باشهد در نویسنده اول، نویسندۀ مسئول شناخته شده و چنانچه مقالهه هادر همۀ مقاله :2یادآوری

 شود.پانوشت مشخص می



 

 

 

 

 

 فهرست 

 5/یجواداهللتیآ شةیاند بر دیتأک با یطیحمستیز تیترب اهداف و یمبان
 یداود محمد

 یوجدان فاطمه

 92/یآمل یجواد اهللتیآ شةیاند بر دیتأک با اخالق و یشناسروان منظر از یبیخودفر

 زادهیعل یمهد

 یدنیفر یموریت اکبریعل

 55/ثیحد و قرآن در یاخالق یایقضا یقیحق سور کشف یکارهاراه

 ینور زادهعالم محمد

 76/ایح مفهوم در آن کاربست و یاخالق موضوعات یشناسمفهوم روش

 دهیپسند عباس

 اخالق بر دیتأک با معاصر اخالق فلسفة یهنجار اتینظر و رینصخواجه یاخالق ةینظر نسبت
 26/حمورلتیفض

 یگونیم مانیسل همعصوم

 مهر یدیسع محمد

 595/سینیف و ییطباطباعالمه شةیاند در یاخالق زشیانگ ابعاد یقیتطب یبررس

 دهقان میرح

 545/یجماز یفضا در حمتوا شیپاال و نگیلرتیف یاخالق یهاستهیبا

 یرحمت ینعلیحس

 یاریشهر دیحم

 572/املستخلفات


