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 هنمای تدوين مقالهرا

باشد  اربردی(های کو فلسفه شناسیزمینة فلسفه)فلسفة اولی، معرفت حاصل پژوهش نویسنده درباید مقاله  -1
زمان چند مقاله خودداری از ارسال هم دیگری ارسال نشده باشد. ةنشری بهزمان هم یاو قبالً در جایی چاپ 

 نمایید.

نموده و بعد از  مراجعه http://philosophy.tabrizu.ac.irبرای ارسال مقاله الزم است به سایت  -2
را دریافت  «تکمیل ارسال مقاله»شود که پیغام نام به ارسال مقاله اقدام کنید. مقاله زمانی در سایت ثبت میثبت

 کرده باشید.

های جداگانه ارسال نمایید. مشخصات نویسنده/ متن مقاله و مشخصات نویسنده/ نویسندگان را در فایل -5
خانوادگی، درجة علمی یا مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، آدرس نویسندگان شامل: نام، نام 

ایمیل و شماره تلفن همراه. چنانچه نویسندة مقاله بیش از یک نفر باشد، نویسندة مسئول مقاله به طور مشخص 
 قید گردد.

جه باشد و حجم آن از مقاله الزاماً حاوی عنوان، چکیده و واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه و نتی -4
 بیشتر نباشد. A4بیست صفحه 

مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مبنای آیین خط فارسی و معیار وصل و فصل « دستور خط فارسی» -2
اخل دشکل التینی اسامی خاص و اصطالحات و ترکیبات خارجی بالفاصله در داخل دو کمان  کلمات قرار گیرد.

 قید شود.متن مقاله 

 .مسلسل آورده شود ةها در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع به ترتیب و با شمارنوشتپیام تم -7

 امنبدان، در داخل دو کمان و با ذکر  ارجاع به منابع و مأخذ در داخل متن، بالفاصله بعد از نقل قول یا اشاره -2
ثر ر در یک سال از یک نویسنده دو یا چند ااگ صفحه صورت گیرد. ةنویسنده، تاریخ انتشار اثر و شمارخانوادگی 

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

 معرفی شوند: زیردر فهرست پایانی، منابع به صورت  -1
ترجم، ، نام مصحح یا مبا حروف مورب یا ایتالیک عنوان کتاب)سال انتشار(،  نام نویسنده ،کتاب: نام خانوادگی

 .نام ناشرمحل نشر، چاپ،  ةشمار

ه مجل ة، شماربا حروف مورب ، نام مجله/ مجموعهداخل گیومه عنوان مقاله .نویسنده مقاله: نام خانوادگی و نام
 ، شمارة صفحات مربوط به مقاله.و مجموعه، سال انتشار

شریة ، نام وب سایت )یا عنوان ن«عنوان مقاله»اینترنتی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ دسترسی،  منابع
 الکترونیکی همراه با مشخصات نشریه(، صفحه/ پاراگراف، نشانی اینترنتی.

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

 ند بررسی مقاالت از طریق سایت به نویسندگان اعالم خواهد شد.هرگونه تغییری در رو -10
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