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راهنمای تنظیم مقاله
ویژگیهای شکلی مقاله

حتماً با الگوی فصلنامه (مندرج در صفحه اول سامانه نشریه) تنظیم شده باشد؛
 .1حجم مقاله تایپشده همراه با چکیده و کتابنامه (حداکثر  7500کلمه) به آدرس سامانه
نشریه ارسال شود؛
 .2مقالهه در محههی  Wordبهها ونهوند ( DOCXبهها ملههم  Noorzarنهاک
 Times New Romanناک

 14بههرای مههت و

10برای انگلینی) حروفچینی گردد.

 .3شیوههای استناد باینتی به صورت درونمتنی بی ورانتز به شرح ذیل باشد:
 قرآن :آیات (همراه با ترجمه) داخل گیومه درج شده و سپس نام سهوره و شهماره آیهه
(داخل ورانتز) آورده شود .نمونه« :الحمهد ِ ل
لل َرِّ الاهال َمی ؛ سهتایخ مصصهوا خداونهدی
ه
َ
است که وروردگار جهانیان است» (حمد.)1 :


کتاب( :نهام خهانوادگی نوینهندها سهال انتشهار امهرا شهمارش جلهد :شهمارش صهفحهامثال:

منبههف فارسههی بهها صههفحات متنههاوِّ (م هههریا 1360ا ج :1ا )220-200و بهها صههفحات
متفاوت (امینیا 1387ا ج :1صص 200و )207؛ نکته :درج (حهرف ق) بهرای تهاری ممهری
الکم است.
منبف انگلینی با صفحات متناوِّ ( )Kant, 1788: p.224-288و با صفحات متفاوت Kant,
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).)1788: pp.44, 288


مقاله( :نام خانوادگیا سال انتشار امر :شمارش صفحه .مثال :یاسریا  :1385ا.)75

تذکر:

 اگر اک یک نوینندها بیخ اک یک امر در مقاله استفاده شودا در صورت اشهترا

کمهان

انتشار آنانا وس اک سال انتشارا با ذکهر حهروف الفبها در گیومهه اک یکهدیگر متمهایز شهوند.
مانند( :م هریا «1360الف»ا ا )200یا (م هریا »ِّ«1360ا ا.)145
 اگر مؤلفان یک امر بیش از سه نفر باشندا تنها نام خانوادگی یک نفر میآید و بها واهه
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«دیگران» به دیگر مؤلفان اشاره میشود.

 اگر به دو امر اک یک نوینندها بدون فاصله ارجاع داده شودا به جای تکرار نام نوینندها اک واهه
«همو» استفاده میشود و به جای تکرار منبف و سال «همان» درج شود .در ارجاع به منابع التین در
مت به جای واهه «همان» اک «»ibidا «همو» اک « »Idemو «ویشی » اک « »op.citاستفاده شود.
 .4ماادل التی کلمات غیرفارسهی و تلفهو واهگهان و اصه

حات مهجهور داخهل مهت و

ورانتز بیاید؛
 .5عبارات تکریمی :اک کلیشه به جای عبارات تکریمی استفاده شود .مانند:
(ا)؛

به جای (ع)؛

بهه جهای

به جای (ره) و  :به جای (علیهمالن م) و ...

 .6فهرست منابف و مآخذ (کتاِّنامه) در وایان مقاله به ترتیب حروف الفبها و بهه روز کیهر
تدوی و درج شود:


کتابها :نام خانوادگیا نام (سال انتشار)ا عنوان کتاِّ)ایرانیک)ا مترجما جلدا نوبهت

چاپا محل نشر :ناشر.


مقاالت :نام خانوادگیا نام (سال انتشار)ا «عنوان مقاله»ا نهام نشهریه (ایرانیهک)ا دوره و

شماره نشریها شماره صفحات مقاله.


منابع الکترونیکی :نام خانوادگیا نام (تاری مشاهده منبف در سایت یا وب گ)ا «عنوان

مقاله یا نوشته»ا آدرس دمیق اینترنتی یا دسترسی ( CDو .)...


پایاننامهها :نام خانوادگیا نام (سال دفاع اک رسهاله)ا عنهوان رسهالها مق هف تحصهیلیا

ویژگیهای محتوایی مقاله

الف) صفحه اول شامل.1 :عنوان کامل مقالها نام و نام خانوادگیا مرتبه علمی دانشگاهی و ونت
الکترونیکی ساکمانی نویننده یا نوینندگان؛ .2چکیده فارسی (حدامل  150و حداکثر  250کلمه)؛
 .3کلیدواههها ( 3تا  7کلمه) (ترجمه و ارسال تمامی موارد به التین الزامی است).


در صورتی که مقاله برگرفته اک وایاننامه باشد یا ساکمان و نهادی هزینه مالی وروهه را ورداخت

کرده باشد و یا تشکری الکم داشته باشد باید در واورمی صفحه اول (چکیده) درج شود.


فصلنامه
سخنعلیه وآهلوسلم)
اخالقايپمبر*(صلیاهللو
اصول ارتباط اجتماعی بازانن رباساس سيرۀ عملی

گروها نام دانشکدها دانشگاه.

مقاله ویختر یا همزمان به مجلههای دیگر ارایه نشده باشد و نویننده به نشر آن در جای

دیگر متاهد نباشد.
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اعضای هیأت علمیا اساتید و محققان مراکز آموکشی و وژوهشهی موففانهد در مقالهه

خود ونت الکترونیکی ساکمانی خود را وارد کنند.


در صورتی که مقاله مشتر

استا عنوان (نویننده منئول) در واورمی و در مقابل اسهم

او درج شود.
ب) صفحات دوم تا آخر شامل .1 :مقدمهه و رهرح منهئلها ویشهینه تحقیهقا روز تحقیهق و
گهردآوری ار عههات؛  .2تبیهی اباههاد منهئله بههه صهورت من قیشههده بها رعایههت اننههجام و
هماهنگی م الب در کیرمجموعهساکی اسهتاندارد (ویگیهری اک الگهوی عهددی یها حهرف و
عدد)؛  .3نتیجهگیری؛  .4وینوشتها (در صورت لزوم)؛ .5کتاِّنامه.
اهداف

تولید و توساۀ دانخ در گنترش اخ ق؛ با اولویت اخ ق خانواده
ارایه و نقد م الاات نظاممند اخ قوژوهان حوکه و دانشگاه؛
م الاات بی رشتهای و مضاف اخ می
توساۀ روزشناسی اخ قا متناسب با نیاکهای وژوهشی جهان مااصر؛
احیاء تراث در کمینۀ اخ ق؛
تولید و توساه اخ ق کاربردی و حرفهای.
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یادآوری
 .1باتوجهبه اینکه رویکرد فصلنامها نافر به مباحث نظری اخ ق اسهتا مقهاالت ویمایشهی
در اولویت وذیرز نینتند.
 .2مقالۀ ارسالی باید گویای نوآوری در منائل اخ ق و حوکهههای مهرتب بههویژه اخه ق
اجتماعی باشد.
 .3هیئت تحریریه در رد یا مبول و نیز اص ح مقاالت آکاد است.
 .4دیدگاههای م رح شده در مقاالت صرف ًا نشانگر نظر نوینندگان آنهاست.
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سخن فصلنامه
هوالمحبوب

مرارگرفت اخ ق در کنار عقاید و احکام در آموکههای اس میا بهر اهمیهت اخه ق و
دانخ اخ ق داللت میکند؛ اک ای روا دانخ اخ ق اک دیربهاکا ویوسهته در حهال توسهاه و
روکآمدی بوده است .در ایه میهانا دانشهمندان اسه می مکاتهب چهارگانهۀ اخ مهی را بها
دیدگاه های متفاوتی تأسیس کردند و به گنترز ای دانخ ورداختند .چهار مکتب اخ می:
فلنفیا نقلیا عرفانی و تلفیقی رویکردهای گوناگون اخ ق و دستاوردهای جدید آن را به
جاماۀ اس می هدیه دادند.
امروکها دانشمندان با نگاه دیگری به دانخ اخه ق نگرینهتهاند و بهر اسهاس ایه نگهاها
وژوهخههای اخ مههی بههه وژوهخهههای اخه ق توصهیفی و فههرا اخه ق و اخه ق هنجههاری
دستهبندی میشوند .اخ ق کاربردی نیز بهعنوان بصشی اک اخ ق هنجاری بههرور ویهژه بهه
اخ ق حرفه ای و گروهی مانند اخ ق وزشکیا اخه ق وزشهکانا اخه ق ورکزا اخه ق
ورکزکاران و اخ ق کینتمحی یا اخ ق خانواده میورداکد و گنتردگی حهوکش دانهخ
اخ ق را به جاماۀ علمی نشان داده است.
در شمارش ویخروا تنوع و گوناگونی دانخ اخ ق در شخ مقالها به مصاربان فرهیصتهۀ
ای فصلنامه نشهان داده میشهود .گونهاگونی اخ مهی در ایه شهمارها بها موضهوعاتی ماننهد
اهلبیت

و مصرفگراییا به تصویر کشیده شده و افقهای جدیهدی بهر اخ قوژوههان

گشوده شده است.

فصلنامه
سخ فهرست مطالب

اخ ق خانوادها اخ ق کینتمحی یا اخه ق جننهیا فضهائل اخ مهی برگرفتهه اک سهیرش

مدیر مسئول
محمد قطبی جشوقانی
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