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راهنماي نگارش مقاالت
از نويسندگان محترم ،تقاضا ميشود از ارسال مقاالتي كه مطابق شيوهنامه نيست ،خودداري فرمايند؛ صرفاً مقاالتي در نوبت
ارزيابي قرار ميگيرند كه مطابق شيوهنامه نگاشته شده باشد.
 .1پذيرش مقاله صرفاً به صورت الکترونيکي و از طريق سامانة مجلـه ،بـه آدرس  ،nameh-i-hikmat.sadiqjournals.irانجـام مـيگيـرد.
بدين منظور ،با ورود به اين سامانه ،گزينة ثبـت نـام را انتبـاب كـرده و مراحـل مربـون را انجـام دهيـد .در نهايـت ،رمـز ورود بـه سـامانه ،بـه پسـت
الکترونيک شما ارسال ميگردد و شما ميتوانيد به صفحة اختصاصي خود دسترسي پيدا كنيد.
 .0ارجاع منابع و مآخذ ،در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفادهشده داخل پرانتز به شکل زير آورده شود:
 .1- 2منابع فارسي( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ مثال( :حسيني ،1956 ،ج ،0صص.)05- 09
 .2- 2منابع التين( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, p.71( :
 تکرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از كاربرد كلمات همان ،پيشين و )Ibid,…( ...خودداري شود. چنانچه از نويسندهاي در يک سال بيش از يک اثر انتشار يافته باشد ،با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار ،از يکديگر متمايز شوند. .9تمام توضيحات اضافي و همچنين ،معادل انگليسي اسامي خاص يا اصـطالحات(در صـورت لـزوم) بـا عنـوان «يادداشـتهـا» ،در انتهـاي مـتن مقالـه
آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن مقاله ،روش درونمتني (بند )0خواهد بود).
 .0در پايان مقاله  ،فهرست الفبايي منابع فارسي و التين(كتابنامه) به صورت زير ارائه شود(ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين):
كتاب :نام خانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام كتاب  ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر ،شمارة چاپ ،جلد.
مثال :هارتناك ،يوستوس ( ،)1951ويتگنشتاين  ،ترجمة منوچهر بزرگمهر ،تهران :انتشارات خوارزمي.
Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.
مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگي و نام نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه ،دوره نشريه ،شماره نشريه.
مثال :موحّد ،ضياء ( « ،)1956تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد» ،فصلنامة مفيد ،دوره سوم ،ش .12
Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.
مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرةالمعارفها :نامخانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ)« :عنوان مقاله»  ،نـام كتاب(ايتاليـک) ،نـام ويراسـتار،
محل انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ ،شماره جلد.
مثال :محمود بينا مطلق (« :)1900فلسفه زبـان در كراتيـل افالطـون» ،در مجموعـه مقـاالت همـايش جهـاني حکـيم مالصـدرا  ،تهـران :بنيـاد حکمـت
اسالمي صدرا ،جلد هفتم.
Rickman, H.P. (1972): "Dilthey", in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards (ed), New York:
Macmillan Publishing Company.
 .5چکيدهاي حدّاكثر داراي  052واژه و در بردارندة عنوان و موضوع مقاله ،روش تحقيق و مهمترين نتايج و فهرستي از واژگان كليدي (حدّاكثر  5واژه)،
به طور جداگانه ضميمة مقاله شود و در ذيل آن ،رتبه دانشگاهي ،دانشگاه محل خدمت ،آدرس دانشگاه و پست الکترونيکي نويسنده قيد گردد.
 .6ترجمة انگليسي عنوان مقاله ،چکيده و كليدواژهها همراه مقاله ارسال گردد.
 .5مقالــه در كاغــذ  A4بــا رعايــت فمــاي مناســب در حاشــيههــا و ميــان ســطرها ،در محــيو ورد  0229يــا  ،0225مــتن مقالــه بــا قلــم BLotus13
(التين  (TimesNewRoman10و يادداشتها و كتابنامه ( BLotus12التين  (TimesNewRoman10حروفچيني شود.
 .0عناوين (تيترها) با روش شماره گذاري عددي و ت رتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از راست به چپ تنظيم شود.
 .3حجم مقاله ،از  9222كلمه كمتر و از  0222كلمه بيشتر نباشد.
 .12مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .11مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد .الزم است نويسندگان محترم ،تعهّدنامهاي را مبني بر عدم ارسـال هـمزمـان مقالـه بـه
ساير نشريات ،با ذكر تاريخ امما كرده و تصويري از آن را براي مجله ارسال نمايند.
 .10در مقاالتي كه چند نويسنده دارد ،الزم است در ضمن نامه اي ،نويسندة مسئول مقاله معرفي شود و پـس از اممـاي همـة نويسـندگان ،تصـويري از
آن براي مجله ارسال شود.
« .19پژوهشنامة فلسفة دين» (نامة حکمت) ،در اصالح و ويرايش مقاله آزاد است.
 .10مقالة ارسالشده ،بازگردانده نميشود.
كلية حقوق مادي و معنوي براي مجلة پژوهشنامة فلسفة دين محفوظ است و آن دسته از نويسندگان محترمي كه درصدد انتشار مقالة منتشرة خود در مجلة
پژوهشنامة فلسفة دين (نامة حکمت)  ،در مجموعة مقاالت ،يا بخشي از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه درخواست كتبي ،موافقت مجله را اخذ نمايند.
مجلة پژوهشنامة فلسفة دين (نامة حکمت) ،عالوه بر پايگاه استنادي علوم جهان اسالم و پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي ،در پايگاه مجالت
تخصصي نور (  )noormagsو پايگاه اطالعات نشريات كشور ( )magiranنيز نمايه ميشود.
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