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دوفصل نامه پژوهش نامه سبک زندگی در پایگاه های استنادی

)www.ISC.gov.ir( علوم جهان اسالم ●
)www.noormags.ir( پایگاه مجالت تخصصی نور ●

)www.magiran.com( کشور ● بانک اطالعات نشریات 
)www.ensani.ir( پرتال جامع علوم انسانی ●

)www.civilica.com( سیویلیکا ●
نمایه شده و قابل دسترسی است.

مــورخ   6۲5 جلســه  در  فرهنگــی  انقــالب  عالــی  شــورای  مصوبــه  اســاس  بــر 
87/3/۲1: »مصوبــات شــورای عالــی حــوزه  علمیــه  قــم در خصــوص اعطــای امتیــاز 
و  علمــی  قطب هــای  علمــی،  انجمن هــای  تأســیس  علمــی،  مجــالت  بــه  علمــی 
و  نقــد  نظریه پــردازی،  کرســی های  امتیــازات  همچنیــن  و  پژوهشــی  واحدهــای 
مناظــره و آزاداندیشــی در حــوزه ، دارای اعتبــار رســمی بــوده و موجــد امتیــازات قانونــی 

می باشــد.« علمیــه  حوزه هــای  و  دانشــگاه ها  در 

براســاس مجــوز شــماره  11045 و جلســه 

مــورخ 96/1۲/06 شــورای اعطــای مجوزهــا و 

امتیازهــای علمــی شــورای عالــی حوزه هــای 

علمیــه، درجــه »علمیـ  پژوهشــی« از شــماره 5 

بــه دوفصل نامــه »پژوهش نامــه ســبک زندگــی« 

اعطــا شــد.



درباره دوفصل نامه

● خط  مشی 
پژوهش نامه سبک زندگی، محلی برای نشر پژوهش های بدیع، اصیل و علمی در موضوعات مرتبط 
ارائه دیدگاه های اسالمی در موضوعات و  و  تبیین  با سبک زندگی است. راهبرد اساسی این نشریه، 

مسائل سبک زندگی و نیز نقد سبک زندگی غربی است.

● اهداف
مهم ترین اهداف پژوهش نامه سبک زندگی عبارت اند از:

1( تولید ادبیات دینی و اسالمی در موضوعات و مسائل سبک زندگی؛
۲( آسیب شناسی و تبیین مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه های مختلف سبک زندگی؛

3( بازشناسی و نشر یافته های علمی اندیشمندان در موضوعات سبک زندگی؛
4( ارائه یافته های نوین پژوهشی اندیشمندان داخلی در موضوعات و مسائل سبک زندگی؛

5( نقد و بررسی سبک زندگی غربی؛
6( نقد و بررسی دیدگاه های اندیشمندان پیرامون موضوعات و مسائل سبک زندگی.

● راهنمای نگارش مقاالت
با  بوده،  بدیع  و  تازه  سخن  بر  مشتمل  و  مستدل  مستند،  باید  پژوهشی  علمی-  مقاله  مطالب   )1

شود. تألیف  نگارشی  اصول  رعایت  با  و  معتبر  و  اصیل  منابع  از  استفاده 
۲( ساختار مقاله به این ترتیب باشد: عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، طرح مسأله )اهداف 

پژوهش، روش تحقیق، چارچوب نظری و سواالت تحقیق(، بدنه اصلی مقاله، نتیجه، منابع و مآخذ.
گزارش )بدون ارزشیابی و نقد( از زبان خود پژوهش گر  کثر دارای ۲00 واژه، به صورت  3( چکیده حدا
با  یافته های تحقیق، همراه  و  تبیین موضوع مقاله، روش تحقیق، مطالب مهم  نقل قول(، شامل  )نه 

کثر 7 واژه( باشد. کلیدی )حدا واژگان 
4( عناوین اصلی و فرعی مقاله مرتبط با موضوع و دارای ارتباط منطقی با یکدیگر باشند.

5( ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز آورده 
شود. شیوه  ارجاع کتب فارسی به صورت: )نام خانوادگی مؤلف سال نشر، جلد، صفحه(، در مقاالت فارسی 
به صورت )نام خانوادگی مؤلف سال نشر( و برای منابع التین به شکل: )سال نشر نام خانوادگی مؤلف( نوشته 

شود.
6( زبان نشریه، فارسی است و نقل قول های داخل متن باید به زبان فارسی بیاید؛ مگر آنکه صورت 

یک عبارت در زبان دیگر، موضوعیت داشته باشد.



7( ترجمه آیات و روایات در متن مقاله و اصل آنها در پاورقی ذکر شود.
8( توضیحات تکمیلی در صورت لزوم در پاورقی بیاید.

گانه و به صورت  9( در پایان مقاله )کتاب نامه(، فهرست الفبایی منابع فارسی و التین به طور جدا
زیر ارائه شود:

کتاب )تعداد جلد(. محل انتشار: نام ناشر.  یخ چاپ. نام  کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. تار ـ 
گر باشد(. شماره چاپ )ا

در  شرکت کنندگان  موردی  مطالعه  زندگی؛  سبک  و  دین   .1395 محمدسعید.  کنی،  ی  مهدو  •
صادق8. امام  دانشگاه  تهران:  مذهبی.  جلسات 

کتاب  نام  باشد(.  گر  )ا چاپ  میالدی  یخ  تار نویسنده.  نام  خانوادگی،  نام  شده:  ترجمه  کتاب  ـ 
باشد(. گر  )ا چاپ  شماره  ناشر.  نام  انتشار:  محل  مترجم.  نام  جلد(.  )تعداد 

ک، یوستوس. ویتگنشتاین. ترجمة منوچهر بزرگمهر. 1351. تهران: انتشارات خوارزمی. چ  • هارت نا
دوم.

• Gasper, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ. press of  England. 
ـ مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. نام نشریه سال نشریه)شماره نشریه(: 

صفحات.
مدنی  جامعه  رفتار  با  آن  ارتباط  و  معلمان  مشارکتی  مدیریت   .1383 نازنین.  اسدی،  بنی   •

.96-65  :)۲(34 تربیتی  علوم  و  روان شناسی  مجله  دانش آموزان. 
• Tweddle, Sally. 1998. Towards criteria for evaluating website. British Journal 

of Educational Technology 3(29(:267-270.
کلیدی همراه مقاله ارسال شود. 10( ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و واژگان 

11( فایل مقاله باید با فرمت word، در قطع A4، با حاشیه ۲/5 سانتی متر از چهار طرف، با قلم 
B Lotus، اندازه 14 و فاصله سطور 1/5 تهیه و تمام صفحات مقاله پشت سر هم شماره گذاری شود. 
که  انجام می شود. در صورتی    journal.manaviyat.ir از طریق سامانه  یافت مقاله صرفًا  1۲( در
از دفتر مجله  ارسال نشد، مراتب  نویسنده مقاله  الکترونیکی  آدرس پست  به  کد مقاله  روز   10 از  پس 

شود. پیگیری 
کنفرانس های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت  13( مقاله های ارسالی نباید در مجله ها و یا 
هم زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع، متوجه نویسندگان خواهد 

بود.
یافتی پس فرستاده نمی شود و دوفصل نامه در ویراش مطالب آزاد است.  14( مقاالت در

15( مسئولیت مطالب و محتوای مقاالت، به عهده نویسنده است.
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