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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 ،کليدواژهها ،درآمد (مدخل ،مقدّمه) ،بدنۀ اصلی ،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 مقالههاي دریافتي بازگردانده
نخواهند شد.
 .4تأیيد نهایی مقاله برای چاپ در مجلّه با هيئت تحریریّۀ مجلّه است.
 .5حجم مقاله از  20صفحه بيشتر نباشد.
 .6نقل و اقتباس از مقالههاي مجلّه با ذکر مأخذ آزاد است.
 .7چكيدۀ فارسي و انگليسی مقاله حداکثر  150کلمه باشد.
 .8مقالهها باید طبق الگوي موجود در سایت دفتر مجلّه ( )http://jitp.ut.ac.irبا حاشيۀ باال و پایين
 ،5چپ و راست  ،4/5و ميان-سطور  1سانتيمتر ،در محيط  ،Wordبا قلم  Bnazanin 13تایپ
شوند و چكيده ،پانویس ،و منابع با همان قلم و اندازۀ  11باشد .قلم انگليسیTimes New Roman
با یک فونت کمتر از قلم فارسی.
 .9منابع با ذکر شمارنده و به ترتيب الفبایی درج می¬شوند .شمارنده درون قالب قرار می¬گيرد و
دادههای کتابشناختی به این ترتيب میآیند :نام خانوادگی /شهرت نویسنده ،نام ،سال انتشار درون
پرانتز ،عنوان کامل اثر بهصورت ایرانيک یا ایتاليک (عنوان اصلی با دو نقطه از عنوان فرعی جدا شود)،
مترجم /ویراستار /گردآورنده :نام و نام خانوادگی ،محلّ انتشار ،ناشر .برای نمونه:
[ ]1جوادی آملی ،عبداللّه ( .)1382رحيق مختوم :شرح حكمت متعاليه ،تنظيم و تدوین :حميد پارسانيا،
قم ،اسرا.
 .10اطالعات مقالهها به این ترتيب در فهرست منابع درج شوند :نام خانوادگی /شهرت نویسنده ،نام،
سال انتشار درون پرانتز ،عنوان کامل مقاله درون گيومه ،نام مجلّه به صورت ایرانيک یا ایتاليک ،محلّ
نشر ،دوره ،شماره ،ماه /فصل انتشار ،شمارۀ صفحات مربوط به مقاله .برای نمونه:
[ ]7فالحی ،اسداللّه (« .)1391مكعب تقابل :روابط ميان قضایای معدوله» ،فلسفه و کالم اسالمی ،تهران،
سال  ،45شمارۀ  ،1بهار و تابستان ،صص.143-123
 .11پساز آنکه منابع به ترتيب الفبا فهرست شدند و به هر اثر شمارهای در این فهرست اختصاص داده
شد ،ارجاع درونمتنی بر اساس همين شمارهها انجام میگيرد؛ به این صورت که شمارۀ اثر مورد نظر
درون قالب ذکر میشود ،مانند .]7[ :اگر به ذکر جلد و/یا صفحه(ها) هم نياز بود ،پس از شمارۀ اثر ،به
ترتيبْ شمارۀ جلد و شمارۀ صفحه میآید ،مانند ،7[ :ص ]125یا [ ،2ج ،1ص .]23جداکنندۀ شمارۀ اثر
از شمارۀ جلد و صفحه ویرگول است ،ولی جداکنندۀ شمارههای آثار از یكدیگر ،نقطهویرگول است ،مانند
[ ،2ج ،1ص23؛  ،7ص .]125شمارۀ آثار بهترتيب اعداد طبيعی از کوچک به بزرگ تنظيم شوند
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