راهنمای نویسندگان و چگونگی تنظیم مقاالت

بِ هٌظَر تَلیذ ٍ تَسؼِ ػلن در حَسُ اػتقبدی ٍ کالهی ،ارائِ ٍ ًقذ تحقیقبت ٍ هطبلؼبت ًظبم

هٌذ پضٍّطگزاى

ارجوٌذ ٍ ًَآٍری در حَسُ دیيپضٍّی ٍ کالهی ًطزیِ پضٍّصّبی اػتقبدی – کالهی اًتطبر هییببذ ٍ هقبلِّبی ػلوی،
پضٍّطی در حَسُ کالم ٍ سهیٌِّبی اػتقبدی هبًٌذ :کالم ،فلسفِ دیي ،ػزفبى ٍ هؼٌَیت دیٌی ،فلسفِ ٍ حکوت اسالهی
ٍ سبیز سهیٌِّبی هتٌبسب پذیزش هیگزدد.
نحوه تنظیم مقاالت:

 هقبلِ ببیذ بِ سببى اصلی ٍ رسوی هجلِ (فبرسی) ببضذ.
 چکیذُ هقبلِ حذاکثز در  150کلوِ ٍ ٍاصگبى کلیذی هقبلِ حذاکثز در  5کلوِ ضویوِ ببضذ.
 هقبلِّبی ارسبلی ببیذ دارای چکیذٍُ ،اصگبى کلیذی ٍ ػٌَاى بِ اًگلیسی ٍ ػزبی ًیش ببضذ.
 هقبلِّب دارای هَضَع ،اّذاف ،فزضیِ ،رٍش تحقیق ،بحث ٍ ًتیجِگیزی ببضذ.
 هقبلِّبئی کِ تزجوِ ٍ تفسیز آیبت قزآًیً ،قل جزیبًبت تبریخی ،ا رائِ دیذگبُ فلسفی ٍ کالهی ٍ غیزُ
را در بزداردّ ،زگبُ بب بزرسی ٍ تحلیل ٍ احیبًبً هقبیسِ ٍ تطبیق بَدُ ٍ دیذگبُ ٍ ًظز جذیذی اس ًَیسٌذُ در
آى درج ضذُ ببضذ ،قببل پذیزش است.
 کلیِ هٌببغ ٍ هآخذ هقبلِ ببیذ در پبیبى هقبلِ بِ صَرت دایزة الوؼبرفی بِ صَرت ًبم خبًَادگی ًَیسٌذُ،
ًبم ،تبریخ ًطز داخل پزاًتش ،ػٌَاى اثزً ،بضز ٍ هحل ًطز درج گزدد ٍ در هتي هقبلِ بب ًبم خبًَادگی
ًَیسٌذُ ،تبریخ ًطز ٍ درج ضوبرُ جلذ ٍ صفحِ ارجبع ضَد.
 ارسبل سِ ًسخِ اس هقبلِ تبیپ ضذُ بِ ّوزاُ دیسکت هزبَطِ جْت بزرسی السم است ٍ یب اس طزیق
سبیت یب ایویل هجذد ارسبل گزدد.
 هقبلِّب بز رٍی یک طزف کبغذ  A4تبیپ ضذُ ٍ اس بیست صفحِ هتؼبرف تجبٍس ًٌوبیذ.
 هقبلِّب در  Word 2010/word XPبب قلن سر ،فًَت  ٍ 12تیتزّب بصَرت  boldتبیپ ضَد.
 هسئَلیتهحتَایهقبلِّباس ّز جْتبز ػْذُ ًَیسٌذًَُ/یسٌذگبى هیببضذ.
ّ یأت تحزیزیِ در قبَل یب رد ٍ ٍیزایص هقبلِّب آساد است.
 هقبلِّب پس اس ٍصَل ٍ پذیزش هستزد ًخَاّذ ضذ.
 هقتضی است اس ارسبل ّوشهبى هقبلِ بِ ًطزیبت دیگز خَدداری ضَد ٍ ًیش قبالً هقبلِ در هجلِ دیگزی
چبپ ًطذُ ببضذ.
ً سخِای اس حکن کبرگشیٌی یب تصَیزی اس هذرک تحصیلی ًَیسٌذُ ًیش ارسبل گزدد.

