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مدیر مسؤول :دکتر سعيده سادات شهيدي
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منتخب هيأت داوران (به ترتيب حروف الفبا)
دکتر مرضيه اخالقي ،دکتر سعيد انواري ،دکتر سيد احمد حسيني ،دکتر داوود حسيني ،دکتر عين اله خادمي ،دکتر علي رضا دارابي،
دکتر فرزانه ذوالحسني ،دکتر مریم سالم ،دکتر فاطمه سليماني دره باغي ،دکتر فاطمه شهيدي ،دکتر عبداهلل صلواتي ،دکتر عليرضا
فاضلي ،دکتر محمدکاظم فرقاني ،دکتر مریم کياني فرید ،دکتر سيد حسين موسویان ،دکتر حسين هوشنگي
مدیر اجرایی :الهه حاجيان حيدري
ویراستار :دکتر ليال خسروي 
ویراستار چکيده مقاالت به زبان انگليسی :مریم خردمند
طراحی و چاپ :کارور
قيمت 500000 :ریال

مسؤوليت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
دوفصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاري مقاالت را براي خود محفوظ ميدارد.
دریافت نسخ چاپي منوط به پرداخت وجه از سوي نویسندگان مي

باشد.

راهنمای نگارش مقاالت
1ـ مقاالت در چارچوب بازخوانیاندیشههای فلسفیـ منطقی ابنسینا (حکمی) و در پی یافتن پاسخی به مسائل جدید
باشد.
 2ـ مطالب به صورت ابتکاری ،مستدل ،به روز و با استفاده از منابع اصیل و معتبر و با رعایت اصول نگارشی تألیف
گردد.
3ـ زبان نشریه فارسی است و نقل قولهای داخل متن باید به زبان فارسی بیاید؛ مگر آن که صورت یک عبارت در
زبان دیگر موضوعیت داشته باشد.
4ـ چکیده حداکثر دارای  200واژه شامل بیان مسأله و مهمترین یافتههای پژوهش ،همراه با واژگان کلیدی (حداکثر
 7واژه) باشد.
5ـ عناوین اصلی و فرعی مقاله مرتبط با موضوع و دارای ارتباط منطقی با یکدیگر باشد.
6ـ ارجاعات مقاله پس از نقل قول یا مطلب استفاده شده ،درون متن و داخل پرانتز به صورت زیر بیاید:
(نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،شماره جلد ،صفحه)
7ـ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم در پاورقی بیاید.
8ـ فهرست منابع در پایان مقاله به صورت الفبایی و به ترتیب زیر تنظیم گردد:
کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده ،عنوان کتاب ،مترجم ،محل نشر ،ناشر ،نوبت چاپ ،سال نشر
مقاله مندرج در مجالت ،مجموعه مقاالت و دایره المعارفها :نام خانوادگی ،نام نویسنده ،سال نشر ،عنوان
مقاله ،نام نشریه ،صاحب امتیاز ،شماره نشریه
 9ـ ترجمه انگلیسی و عربی عنوان مقاله ،چکیده و واژگان کلیدی همراه مقاله ارسال شود (در صورت عدم ارسال
هزینه ترجمه دریافت خواهد شد).
10ـ حجم مقاله با احتساب تمامی بخش های آن حداقل  15صفحه و حداکثر  25صفحه  300کلمهای 1باشد و در
محیط  ،WORD 2007با قلم  BMitra13حروف چینی گردد (اطالعات تکمیلی در سامانه نشریه ،راهنمای
نویسندگان قابل دسترسی است).
11ـ ارسال آخرین مدرک تحصیلی ،خالصهای از سوابق علمی ،پژوهشی ،حکم استخدامی ،نشانی و شماره تلفن نویسنده
یا نویسندگان مقاله نیز الزامی است.
12ـ مقاله ارسالی نباید همزمان به نشریات دیگر فرستاده شده باشد.
13ـ مقاالت دانشجویان دوره دکتری با همراهی استاد دارای رتبه علمی درج خواهد شد.
14ـ ترتیب نام نویسندگان مقاله به ترتیب رتبه علمی در مقاالت پذیرفته شده درج خواهد شد.
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