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رويکرد مجله
مجله فلسفه و كالم اسالمی آماده پذيرش مقاله در سه حوزه فلسـفه
اسالمی ،فلسفه دين و فلسفه تحليلی است .مقالهها بايد مسألهمحور و
حاصل پژوهشی بديع باشد.

راهنمای تدوين و پذيرش مقاله
 .1مقاله باید شامل قسمتهاي زیر باشد:
عنوان ،چكيدۀ فارسي ،کليد واژهها ،مقدّمه یا طرح مسئله ،شرح موضوع ،نتيجه ،فهرست منابع ،و چكيدۀ
انگليسي.
 .2مسئوليت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمي و حقوقي به عهدۀ نویسنده است.
 .3حق ردّ یا قبول و نيز ویراستاري مقالهها براي مجلّه محفوظ است و مقالـههـاي دریـافتي بازدردانـده
نخواهند شد.
 .4تأیيد نهایی مقاله برای چاپ در مجلّه با هيئت تحریریّۀ مجلّه است.
 .5حجم مقاله از  25صفحه بيشتر نباشد.
 .6نقل و اقتباس از مقالههاي مجلّه با ذکر مأخذ آزاد است.
 .7چكيدۀ فارسي و انگليسی مقاله حداکثر  170کلمه باشد.
 .8مقالهها باید طبق الگوي موجود در سایت دفتر مجلّه ( )http://jitp.ut.ac.irبا حاشيۀ باال و پـایين
 ،5چپ و راست  ،4/5و ميانسطور  1سانتيمتر ،در محيط  ،Wordبا قلم  BNazanin 13تایپ شوند
و چكيده ،پانویس ،و منابع با همان قلم و اندازۀ  11باشد .قلم انگليسی  Times New Romanبا یک
فونت کمتر از قلم فارسی.
 .9فهرست منابع (کتاب و مقاله) به ترتيب حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود:
نام خانواددی یا لقب ،نام ،عنوان کتاب ،نام مترجم یا مصحح ،محل نشر ،نام ناشر ،سال نشر.
نام خانواددي ،نام« ،عنوان مقاله» ،نام مجله ،سال نشر (جلد /دوره) ،شمارۀ مجله ،تاریخ چاپ.
 .10درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت (نام مؤلف ،جلد/صـفحه) آورده شـود و در صـورت
استفاده از دو یا چند اثر از یک نویسنده ،نام اثر نيز آورده شود .مثال( :ابن عبـدالبر ،االسـتيعاب57/2 ،؛
همو ،جامع بيان العلم .)77 ،ارجاعات مربوط به منابع التينی به صورت ( )Arbery, 65آورده شود.
 .11ارجاعات توضيحي ،مانند صورت التين کلمات ،شرح اصطالحات و مانند آن در پانویس آورده شود.
 .12نویسنده الزم است طيّ نامهاي به سردبير مجلّه ،با ذکر کامـل نـام و نـام خـانواددي خـود (و سـایر
نویسنددان همكار) ،رتبۀ علمي ،آدرس ،شمارۀ تلفن ،و نشانی الكترونيكي خود را اعالم دارد.
 .13چنانچه مقاله اي چند نویسنده داشته باشد ،ارائۀ مقاله و تمام مكاتبات و مسئوليت مقاله با نویسندۀ
اوّل است .درج نشانی الكترونيک در پایين صفحۀ اصلي مقاله فقط به نویسندۀ اوّل اختصاص دارد.
 .14پس از چاپ مقاله ،سه نسخه از مجلّه به نویسنده(ها) اهدا خواهد شد.
 .15ترتيب مقاالت در مجلّه بر اساس نظم الفبایی نام خانواددی نویسنددان است.
 16عالئم اختصاری بيشتر بردرفته از دائرة المعارف بزرگ اسالمي (دبا) است.
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