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 : هیریأت تحریه یاعضا
 (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 )استاد محمد محمدرضایی

 (ار پژوهشکده علوم وحیانی معارجاستادی) مرتضی واعظ جوادی
 (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) مسعود آذربایجانی
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 علی کوچکیویراستار: 
  مهدی احمدییی: آراو صفحهنی امور ف

 

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



 

 نامۀ مقاالت و راهنماى نویسندگانشیوه
های اخالق وحیانی)در ادیان از مقاالتی که در زمینه یانیاخالق وحۀعلمی ـ پژوهشی فصلنامدو

قی جدید و تربیت های اخالکاربردی، تطبیقی، چالش، توصیفی اخالق، اخالق ۀابراهیمی(، فلسف
کند. بایسته است در مقاالت ارسالی، اصول ساختاری و می اند، استقبالاخالقی 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 باشد: بخش دربردارندۀمقاالت ارسالی باید  .۰

 ها.هکلیدواژ، و کلمه( ۱۷۳ در حداکثرۀ فارسی )چکید، صفحٔه نخست: عنوان مقالهألف. 
 گیری و در پایان، فهرست منابع. ب. مقدمه، محتوا، نتیجه

گـااری و بـا شـماره ین صـفحهدر پـایهای التین اصطالحات خاص، های توضیحی و معادلپانوشت. ۴
 مستقل ذکر شود.

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

 (صفحه /جلدل انتشار: نویسنده، سانام خانوادگی )شیوه مشخصات منبع در متن مقاله: ألف. 
  :فهرست منابعمقاالت در ها و کتابشیوه و ترتیب مشخصات ب. 

سنده )سال انتشار کتاب(، عنوان کتاب، مترجم در صورت ترجمه، نام ینام خانوادگی، نام نوکتاب: 
 .انتشارنوبت محل نشر، ر، شنا

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

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

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

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

 افزارهای معتبر استفاده شود. برای ذکر متن آیات قرآن کریم و روایات، از نرم .۶
 باشد. استاد راهنماو تأیید نام ها، همراه با نامه. مقاالت برگرفته از پایان۵
 است.نشریه و داوران تأیید هیأت تحریریه رعایت نکات فوق و مشروط به مقاالت، چاپ . ۹
 . فصلنامه در ویرایش و تلخی  مقاالت ارسالی، آزاد است.۷
ارسال مقاله به فصلنامه اخالق وحیانی تنها از طریق مراجعه به سامانه نشریات پژوهشگاه معارج  .۱۳

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

 شود.پانوشت مشخص می
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