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راهنمای نگارش مقاالت

ً
از نویسندگان محترم ،تقاضا میشود از ارسال مقاالتی که مطابق شیوهنامه نیست ،خودداری فرمایند؛ صرفا مقاالتی در نوبت ارزیابی
قرار میگیرند که مطابق شیوهنامه نگاشته شده باشند.
ً
 .1پذیرش مقاله صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانۀ مجله ،به آدرس  ،www.nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.irانجام
می گیرد .بدین منظور ،با ورود به این سامانه ،گزینۀ ثبت نام را انتخاب کرده و مراحل مربوط را انجام دهید .در نهایت ،رمـز ورود بـه سـامانه ،بـه
پست الکترونیک شما ارسال میگردد و شما می توانید به صفحۀ اختصاصی خود دسترسی پیدا کنید.
 . ۲ارجاع منابع و مآخذ ،در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفادهشده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:
ّ
 .1-2منابع فارسی( :نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ مثال( :حسینی ،1376 ،ج ،۲ص.)۸3
ّ
 .2-2منابع التین( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگی مؤلف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, p.71( :
 تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان ،پیشین و )Ibid,…( ...خودداری شود. چنانچه از نویسندهای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار ،از یکدیگر متمایز شوند. . 3تمام توضیحات اضافی و همچنین ،معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات(در صورت لزوم) با عنوان «یادداشتها» ،در انتهای متن مقاله
آورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشتها مثل متن مقاله ،روش درونمتنی (بند )۲خواهد بود).
 . ۴در پایان مقاله ،فهرست الفبایی منابع فارسی و التین(کتابنامه) به صورت زیر ارائه شود(ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع التین):
ّ
کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ) ،نام کتاب ،نام مترجم ،محل انتشار :نام ناشر ،شمارۀ چاپ ،جلد.
مثال :هارتناک ،یوستوس ( ،)1351ویتگنشتاین  ،ترجمۀ منوچهر بزرگمهر ،تهران :انتشارات خوارزمی.
Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.
مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشریه ،دوره نشریه ،شماره نشریه.
مثالّ :
موحد ،ضیاء ( « ،)1376تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید» ،فصلنامۀ مفید ،دوره سوم ،ش .10
Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.
مقاله مندرج در مجموعه مقاالت یا دایرةالمعارفها :نامخانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)« :عنوان مقاله» ،نام کتاب(ایتالیک) ،نام ویراسـتار،
محل انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ ،شماره جلد.
مثال :محمود بینا مطلق (« :)13۸۲فلسفه زبان در کراتیل افالطون» ،در مجموعه مقاالت همایش جهانی حکیم مالصدرا ،تهران :بنیـاد حکمـت
اسالمی صدرا ،جلد هفتم.
Rickman, H.P. (1972): "Dilthey", in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards (ed), New York: Macmillan
Publishing Company.
حداکثر دارای  ۲50واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله ،روش تحقیق و مهمترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیـدی ّ
 .5چکیدهای ّ
(حـداکثر  7واژه)،
به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن ،رتبه دانشگاهی ،دانشگاه محل خدمت ،آدرس دانشگاه و پست الکترونیکی نویسنده قید گردد.
 . 6ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله ،چکیده و کلیدواژهها همراه مقاله ارسال گردد.
 .7مقاله در کاغذ  A4با رعایت فضـای مناسـب در حاشـیهها و میـان سـطرها ،در محـیط ورد  ۲003یـا  ،۲007مـتن مقالـه بـا قلـم BLotus13
(التین  (TimesNewRoman10و یادداشتها و کتابنامه ( BLotus12التین  (TimesNewRoman10حروفچینی شود.
 .۸عناوین (تیترها) با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.
 .9حجم مقاله ،از  3000کلمه کمتر و از  ۸000کلمه بیشتر نباشد.
 . 10مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
ّ
مجالت فرستاده شده باشد .الزم است نویسندگان محترمّ ،
تعهدنامهای را مبنی بر عدم ارسال همزمان مقالـه
 .11مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر
به سایر نشریات ،با ذکر تاریخ امضا کرده و تصویری از آن را برای مجله ارسال نمایند.
 .1۲در مقاالتی که چند نویسنده دارد ،الزم است در ضمن نامه ای ،نویسندۀ مسئول مقاله معرفی شود و پس از امضای همۀ نویسندگان ،تصویری از
آن برای مجله ارسال شود.
« .13پژوهشنامۀ فلسفۀ دین» (نامۀ حکمت) ،در اصالح و ویرایش مقاله آزاد است.
 .1۴مقالۀ ارسالشده ،بازگردانده نمیشود.
کلیۀ حقوق مادی و معنوی برای مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین محفوظ است و آن دسته از نویسندگان محترمی که درصدد انتشار مقالۀ
منتشرۀ خود در مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) ،در مجموعۀ مقاالت ،یا بخشی از یک کتاب هستند ،الزم است با ارائه
درخواست کتبی ،موافقت مجله را اخذ نمایند.
مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) ،عالوه بر پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،در
پایگاه مجالت تخصصی نور ( )noormagsو پایگاه اطالعات نشریات کشور ( )magiranنیز نمایه میشود.
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