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 استاديار فلسفه غرب دانشگاه تبريز علیرضا آزادی دكتر
 دانشیار فلسفه اسالمي دانشگاه تربیت معلم آذربايجان  ايمانپوردكتر منصور 

 استاد فلسفه غرب كالج مک مواری آمريكا  دكتر ريچارد پالمر 
 دانشیار فلسفه غرب دانشگاه اصفهان حسیني دكتر مرتضي حاج

 المللي امام خمیني دانشیار فلسفه غرب دانشگاه بین فر دكتر عبدالرزاق حسامي
 استاد فلسفه غرب كالج برين ماور آمريكا رابرت داستالدكتر 
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 تبريز دانشگاه فلسفه غرب استاد  محمود نوالي دكتر 
 دانشیار فلسفه غرب دانشگاه شهید بهشتي دكتر يوسف نوظهور

 بلژيک VUBاستاد فلسفه غرب دانشگاه  بوسه دن  دكتر مارك وان
 دانشیار فلسفه اسالمي دانشگاه امام صادق )ع( دكتر حسین هوشنگي
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 هنمای تدوین مقالهرا
 ای كاربردی(هشناسي و فلسفهاولي، معرفت ۀفلسفه)فلسف ۀزمین حاصل پژوهش نويسنده دربايد مقاله  -1

زمان چند مقاله از ارسال هم ديگری ارسال نشده باشد. ۀنشري بهزمان هم ياباشد و قبالً در جايي چاپ 
 د.نمايیخودداری 

مراجعه نموده و بعد از  http://philosophy.tabrizu.ac.ir به سايتبرای ارسال مقاله الزم است  -2
را « تكمیل ارسال مقاله»پیغام شود كه به ارسال مقاله اقدام كنید. مقاله زماني در سايت ثبت مي نامثبت

 دريافت كرده باشید.

نويسنده/  مشخصات د.ارسال نمايیهای جداگانه را در فايل نويسنده/ نويسندگانمتن مقاله و مشخصات  -3
علمي يا مقطع تحصیلي، دانشگاه محل تدريس يا تحصیل،  ان شامل: نام، نام خانوادگي، درجۀنويسندگ

ول مقاله به مسئ ۀمقاله بیش از يک نفر باشد، نويسند ۀآدرس ايمیل و شماره تلفن همراه. چنانچه نويسند
 طور مشخص قید گردد.

الزاماً حاوی عنوان، چكیده و واژگان كلیدی فارسي و انگلیسي، مقدمه و نتیجه باشد و حجم آن  مقاله -4
 بیشتر نباشد. A4از بیست صفحه 

مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي، مبنای آيین خط فارسي و معیار وصل و « دستور خط فارسي» -5
 تركیبات خارجي بالفاصله در داخل دو شكل التیني اسامي خاص و اصطالحات و فصل كلمات قرار گیرد.

 قید شود.داخل متن مقاله كمان 

 .مسلسل آورده شود ۀفهرست منابع به ترتیب و با شمار ها در پايان مقاله و قبل ازنوشتپيتمام  -7

بدان، در داخل دو كمان و با  ارجاع به منابع و مأخذ در داخل متن، بالفاصله بعد از نقل قول يا اشاره -8
سنده اگر در يک سال از يک نوي صفحه صورت گیرد. ۀويسنده، تاريخ انتشار اثر و شمارنخانوادگي  نامكر ذ

و...  aو  bدو يا چند اثر به چاپ رسیده و مورد استناد قرار گرفته باشد، اين آثار با ذكر حروف الف، ب ... يا 
 پس از سال انتشار از هم متمايز شوند.

 معرفي شوند: زيردر فهرست پاياني، منابع به صورت  -9

حح يا ، نام مصبا حروف مورب يا ايتالیک عنوان كتابسال انتشار(، ) نام نويسنده ،كتاب: نام خانوادگي
 .نام ناشرمحل نشر، چاپ،  ۀمترجم، شمار

 ۀ، شماربا حروف مورب ، نام مجله/ مجموعهداخل گیومه عنوان مقاله .نويسنده مقاله: نام خانوادگي و نام
 صفحات مربوط به مقاله. ۀ، شمارمجله و مجموعه، سال انتشار

 ۀنوان نشري، نام وب سايت)يا ع«عنوان مقاله»رسي، نويسنده، تاريخ دست منابع اينترنتي: نام خانوادگي و نام
 الكترونیكي همراه با مشخصات نشريه(، صفحه/ پاراگراف، نشاني اينترنتي.

 تكراری نام و نام خانوادگي نويسنده را به طور كامل درج نمايید.در منابع 

 هرگونه تغییری در روند بررسي مقاالت از طريق سايت به نويسندگان اعالم خواهد شد. -10
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