تِ ًام خذا

شیوه نامه اختصاری نگارش مقاالت مجله اخالق زیستی
تشای اعالع ًَیؼٌذگاى ٍ داٍساى
هماالت تایؼتی ؿاهل تخؾ ّای ریل تاؿٌذ:
الف -عنوان به فارسی و انگلیسی
ب -چکیده به فارسی و انگلیسی (چکیذُ ،هـتول تش صهیٌِ ٍ ّذف ،هَاد ٍ سٍؽ ّا ،یافتِ ّا،
هالحظات اخاللی ٍ ًتیجِ گیشی اػت).

ج -متن مقاله کِ ؿاهل لؼوت ّای ریل اػت:
.1

همذهِ (حؼة هَسد تیاى صهیٌِ؛ هفاّین؛ هؼألِ؛ هغالؼات گزؿتِ؛ ضشٍست؛ ّذف)

 .2هالحظات اخاللی
 .3هَاد ٍ سٍؽ ّا

(حؼة هَسد تیاى کذ اخالق؛ اكالت؛ آگاّی تخـی)

(حؼة هَسد اؿاسُ تِ ًَع ،صهاى ،جاهؼًِ ،وًَِ ،اتضاسً ،حَُ جوغآٍسی ،هثٌا ٍ هٌغك سٍؽ،

چگًَگی تجضیِ ٍ تحلیل ،آصهَى ّا ٍ ًشم افضاسّای آهاسی ٍ )...

 .4یافتِ ّا
 .5تحث

(تیاى یافتِ ّای تحمیك فاسؽ اص تفؼیش ٍ تحلیل)

(تحلیل یافتِ ّا؛ چالؾ ّا؛ همایؼِ تا دیگش تحمیمات؛ اؿاسُ تِ ًماط لَت ٍ ضؼف ٍ احتواالت ٍ هحذٍدیت-

ّا؛ تشػین ضشٍست ّای تحمیماتی آتی)

.6

ًتیجِ (تشایٌذ ًْایی ًَیؼٌذُ تا تَجِ تِ یافتِ ّا ٍ تحث ،جوغ تٌذی ،رکش جوالت کلیذی ٍ هحَسی؛ اّویت یافتِ ّا

ٍ احیاًا ًحَُ کاستؼت آًْا ،عشح پیـٌْادّای کاستشدی )...

 .7تمذیش ٍ تـکش
 .8ػْن ًَیؼٌذگاى
 .9تضاد هٌافغ

د -منابع
تٌظین هٌاتغ هی تایؼتی تِ ؿیَُ ًٍکٍَس ٍ تِ كَست التیي اًجام پزیشد.
ّش هٌثغ تِ تشتیة تمذم یک ؿواسُ هٌحلش دس هتي خَاّذ داؿت ٍ تا پایاى همالِ آى ؿواسُ ،هختق
هٌثغ هضتَس تَدُ ٍ دس كَست اسجاع هجذدّ ،واى ؿواسُ لیذ هیؿَد .تشای هثال اگش اٍلیي سفشًغ همالِ هٌثغ
ریل تاؿذ؛ دس اتتذا ٍ ّش تاس کِ هغلثی اص آى ًمل ؿَد تِ كَست ( )1دس هتي دسج خَاّذ ؿذ.
Menikoff J. Law and bioethics: an introduction. Georgetown University Press; 2002

نکته مهم :دس هٌاتغ فاسػی ٍ ػشتی ًثایذ اػاهی افشاد ،هکاًْا ٍ ػٌاٍیي خاف تشجوِ ؿَد؛ تلکِ كشفاً تِ
كَست التیي تشگشداى هی ؿَد (تشای هثال Makarem Al-Akhlaq :تشای هکاسم االخالق)
تشای هالحظِ تَضیحات تیـتش پیشاهَى ؿیَُ ًگاسؽ هٌاتغ تش اػاع فشهت ًٍکٍَس ٍ ًوًَِ ّا تِ ػایت
هجلِ اخالق صیؼتی هشاجؼِ ًواییذ.

توضیحات:
 .1دس هماالت تَكیفی تحلیلی ٍ اػتذاللی حمَلی کِ تا ؿیَُ کتاتخاًِ ای اًجام هی پزیشًذ؛ تذًِ
همالِ دس لؼوت تحث گٌجاًذُ ؿَد .دس ایي لؼن هماالت یافتِ ّای اكلی ٍ هْن تحمیك کِ دس
لؼوت چکیذُ رکش ؿذُ اًذ تا تَضیح ٍ تؼظ تیـتش دس یافتِ ّای هتي دسج هی ؿًَذ ٍ ًثایذ ػیٌا
ّواى هغالة تکشاس ؿَد .الصم تِ رکش اػت کِ دس لؼوت ًتیجِ گیشی ،جوغ تٌذی ،تشایٌذ ٍ تحلیل
ًْایی ٍ احیاًا پیـٌْادات ػولی ًَیؼٌذُ تا تَجِ تِ یافتِ ّای تحمیك هغشح هی ؿَد.
 .2چکیذُ هماالت تا دس ًظش گشفتي لؼوت ّای هختلف چکیذُ ٍ ٍاطگاى کلیذیً ،ثایذ تیـتش اص
 353کلوِ تاؿذ.
 .3هتي همالِ تذٍى احتؼاب هٌاتغ ،حذالل ّ 3ضاس ٍ حذاکثش ّ 8ضاس کلوِ تاؿذ.
 .4جذاٍلً ،وَداسّا ٍ اَؿکال ،هی تایؼتی دس پایاى هتي همالِ ٍ لثل اص لؼوت هٌاتغ دسج ؿًَذ.
تا آسصٍی تَفیك ٍ ػالهتی -دتیشخاًِ ًـشیِ ػلوی پظٍّـی اخالق صیؼتی

