
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-51/ صص رضا اکبری ،میثم امانی/ شواهد جعل باوری زندگی در دیدگاه سورن کرکگور 

  51-82صص / علی بابایی/ بر اساسِ قاعده حقیقت و رقیقت «مادی نور»و « نور حقیقی»رابطه 

 82-34/ صص سید احمد حسینی/ سیناالنفس از منظر ارسطو و ابنجایگاه علم 

 31-28/ صص احمدرضا همتی مقدم ،هادی صمدی ،پژوهفرشید دانش /تکاملی دونالد کمپلشناسی معرفت 

  24-12/ صص امیر مازیار ،آرمان شجاع/ کانت و آدورنو«: عالقه»مفهوم 

 بیان  ،ف نوظهوریوس ،مصطفی شهرآیینی/ گیری فلسفه سیاسی اوثیر آن در شکلرشت انسان و تأتفسیر هابز از س

 11-22/ صص کریمی

 دوستی اخالقیدوستی زیستی و نوعها: نوعهای تکاملی رفتار اخالقی در انسان و سایر گونهنقد و بررسی تبیین /

 25-513/ صص حسن میانداری ،رادهاله عبدالهی

 511-552/ صص مسعود امید ،زاده اصلحسنمعصومه علی/ راسل «برنهاد منطق ریاضی» انیبم 

  سختسی خدیجه قربانی ،محمدحسین کریمی/ گرایی اخالقی آیرطباطبایی و احساسمقایسه اعتباریات اخالقی عالمه / 

 585-541صص 

 541-518/ صص محمد نژادایران/ واکاوی نسبی میان آگاهی و سوژه در اندیشه سیاسی لویی آلتوسر 

 514-522 صص/ عبداهلل نصری، سیدمختار موسوی/ بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی 

 1317بهار / 22 مسلسل ۀشمار /12 ۀدور
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 دکتر محمود صوفیانیمدیر داخلی: 

 دکتر جالل پیکانیویراستار: 

 روانالهام حقآرایی: صفحه

 دانشگاه تبریز انتشاراتچاپ: 

 79بهار  انتشار:تاریخ 

 ات علمیهای خارجی، دفتر نشریادبیات و زبان ۀتبریز، دانشگاه تبریز، دانشکدنشانی: 

 143-33349471نمابر:   143-33379333: تلفن

   http://philosophy.tabrizu.ac.irسایت: وب
 philosophy@tabrizu.ac.irایمیل: 

 های نمایه کننده: پایگاه

 (SIDپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ) *  (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسالم *

 (noormagsپایگاه مجالت تخصصی نور ) *  (magiranبانک اطالعات نشریات کشور ) *

 پرتال جامع علوم انسانی *   (CIVILICAمرجع دانش ) *

* Philosopher’s Index                   *Scientific World Index (sciwindex)  

* Directory of Research Journals Indexing (DRJI) 

* Directory of Open Access Journals (DOAJ)   

* Scientific Indexing Service (http://www.sindexs.org) 

 

 تبریز استادیار فلسفه غرب دانشگاه علیرضا آزادی دکتر

 دانشیار فلسفه اسالمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان  دکتر منصور ایمانپور

 استاد فلسفه غرب کالج مك مواری آمریكا  دکتر ریچارد پالمر 

 دانشیار فلسفه غرب دانشگاه اصفهان حسینی دکتر مرتضی حاج

 نی امام خمیالمللی دانشیار فلسفه غرب دانشگاه بین فر دکتر عبدالرزاق حسامی

 استاد فلسفه غرب کالج برین ماور آمریكا دکتر رابرت داستال

 دانشیار فلسفه غرب دانشگاه شهید بهشتی دکتر عبدالکریم رشیدیان

 استاد فلسفه اسالمی دانشگاه تبریز دکتر مرتضی شجاری

 دانشیار فلسفه غرب دانشگاه تبریز دکتر سید مصطفی شهرآیینی

 استادیار فلسفه غرب دانشگاه تبریز صدرمجلسدکتر سید مجید 

 دانشیار فلسفه غرب دانشگاه زنجان زادهدکتر حسن فتح

 دانشیار فلسفه غرب دانشگاه تبریز دکتر حسن فتحی

 تبریز دانشگاه فلسفه غرب استاد  محمود نوالی دکتر 

 عالمه طباطبائیدانشیار فلسفه غرب دانشگاه  دکتر یوسف نوظهور

 بلژیك VUBاستاد فلسفه غرب دانشگاه  بوسه دن  مارك واندکتر 
 دانشیار فلسفه اسالمی دانشگاه امام صادق )ع( دکتر حسین هوشنگی
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 هنمای تدوین مقالهرا

 های کاربردی(و فلسفه شناسیاولی، معرفت ۀفلسفه)فلسف ۀزمین حاصل پژوهش نویسنده درباید مقاله  -5
زمان چند مقاله از ارسال هم دیگری ارسال نشده باشد. ۀنشری بهزمان هم یاباشد و قبالً در جایی چاپ 

 د.نماییخودداری 

نموده و بعد از  مراجعه http://philosophy.tabrizu.ac.ir به سایتبرای ارسال مقاله الزم است  -8
را « قالهتكمیل ارسال م»پیغام شود که به ارسال مقاله اقدام کنید. مقاله زمانی در سایت ثبت می نامثبت

 دریافت کرده باشید.

ویسنده/ مشخصات ن د.ارسال نماییهای جداگانه را در فایل نویسنده/ نویسندگانمتن مقاله و مشخصات  -4
علمی یا مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل،  خانوادگی، درجۀان شامل: نام، نام نویسندگ

ول مقاله به مسئ ۀمقاله بیش از یك نفر باشد، نویسند ۀآدرس ایمیل و شماره تلفن همراه. چنانچه نویسند
 طور مشخص قید گردد.

م آن جه باشد و حجالزاماً حاوی عنوان، چكیده و واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه و نتی مقاله -3
 بیشتر نباشد. A4از بیست صفحه 

مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مبنای آیین خط فارسی و معیار وصل و « دستور خط فارسی» -1
شكل التینی اسامی خاص و اصطالحات و ترکیبات خارجی بالفاصله در داخل دو  فصل کلمات قرار گیرد.

 قید شود.داخل متن مقاله کمان 

 .مسلسل آورده شود ۀفهرست منابع به ترتیب و با شمار ها در پایان مقاله و قبل ازنوشتپیتمام  -1

بدان، در داخل دو کمان و با  ارجاع به منابع و مأخذ در داخل متن، بالفاصله بعد از نقل قول یا اشاره -2
سنده اگر در یك سال از یك نوی .صفحه صورت گیرد ۀویسنده، تاریخ انتشار اثر و شمارنخانوادگی  نامذکر 

و...  aو  bدو یا چند اثر به چاپ رسیده و مورد استناد قرار گرفته باشد، این آثار با ذکر حروف الف، ب ... یا 
 پس از سال انتشار از هم متمایز شوند.

 معرفی شوند: زیردر فهرست پایانی، منابع به صورت  -2

حح یا ، نام مصبا حروف مورب یا ایتالیك عنوان کتابسال انتشار(، ) نام نویسنده ،کتاب: نام خانوادگی
 .نام ناشرمحل نشر، چاپ،  ۀمترجم، شمار

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

 ۀیا عنوان نشری) ، نام وب سایت«عنوان مقاله»نویسنده، تاریخ دسترسی،  ینترنتی: نام خانوادگی و ناممنابع ا
 پاراگراف، نشانی اینترنتی. /الكترونیكی همراه با مشخصات نشریه(، صفحه

 در منابع تكراری نام و نام خانوادگی نویسنده را به طور کامل درج نمایید.

 بررسی مقاالت از طریق سایت به نویسندگان اعالم خواهد شد. هرگونه تغییری در روند -51
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