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 ؛(Philosopher's Index) یمعتبر جهان یگاهپا فصلنامه دردواین 
 (؛SIDپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )(؛ ISCعلوم جهان اسالم ) یپایگاه استناد 

 ( Noormags( و پایگاه مجالت تخصصی نور )Magiranبانک اطالعات نشریات کشور )
 http://hikmat.isramags.irرج به آدرس سامانه نشریات پژوهشگاه معا

 نمایه شده و قابل بازیابی است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ز نشر اسراءمرک :ناشر

 .علمی نشریات مدیریتسراء، طبقه سوم، إالمللی علوم وحیانی قدوسی، بنیاد بینشهید  نبش خیابان متری عمار یاسر، ۵۷قم،  :نشانی
  ۵۱۷ ۵۵۱۹۷۱۵۱: و دورنگار تلفن ـ ۵۵۱۷۷ ـ ۱۵۷۱ صندوق پستی:

ومانت ۱۷۵۵۵قیمت:     israhikmat@yahoo.com پست الکترونیکی:  http://www.isramags.ir آدرس سایت:

 اعضای هیئت تحریریه
 (7)دانشیار دانشگاه باقرالعلوم احمد واعظى

 (تهران )دانشیار دانشگاه اید پارسانیحم
 ()عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی محمدتقى چاوشى

 )استاد حوزه علمیه قم(  محمد غروی
 (سه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)استاد مؤس اضىیغالمرضا ف

  (7)استادیار دانشگاه باقرالعلوم محسن قمى
 )عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی( پورمحمدرضا مصطفى

 علوم وحیانی معارج( استادیار پژوهشگاه) مرتضى واعظ جوادى
 )استاد فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم( پناهزدانیدالله ی

 

مورخ   ۷۵۵شورای عالی انقالب فرهنگی و براساس مصوبه  ۱۱/۵۵/۱۵۹۵به استناد ماده واحدۀ مصوب مورخ « حکمت اسراء» نشریه

ـ پژوهشى، حائز کمیسیون نشریات علمی حوزه ۱۰/۱۵/۱۵۹۷شورای عالی حوزه های علمیه در جلسه مورخ  ۱۱/۵۰/۱۵۹۵  شد. رتبه علمى 
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 مهدی احمدی ى:یآراامور فنى و صفحه
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 نویسندگاننامة مقاالت و راهنمای شیوه
 

و حکمـت  ۀ حکمت إسرا، پذیرای مقاالتی است که با نگاهی نو در حوزۀ فلسفهفصلنامدو
 اند.یف شده، تحقیق و تألمتعالیه

 گردد.   رعایتارسالی، اصول ساختاری و نکات نگارشی زیر  بایسته است در مقاله

 .ارسال شده باشدبراى چاپ به جایی یا شده چاپ  ترپیشنباید  ه. مقال۱
 .باشد کلمه ۱۷۵۵نباید بیش از  ،ه. حجم مقال۱
 های زیر باشد:بخش دربردارندۀارسالی باید  همقال .۵

 ها.هکلیدواژ، و کلمه( ۱۷۵ در حداکثرۀ فارسی )چکید، عنوان مقاله صفحٔه نخست:ألف. 
 گیری و در پایان، فهرست منابع. ب. مقدمه، محتوا، نتیجه

و بـا  در پـایین صـفحههای التین اصطالحات خـا،، و معادل های توضیحیپانوشت. ۰
 ذکر شود.  گذاری مستقلشماره
با مشخصات کامـل مقاله فهرست کامل منابع  باشد ومتنی ۀ درونشیو به، باید . ارجاعات۷

 مقاله آورده شود. پایان الفبایی نام خانوادگی درحروف شناختی به ترتیب کتاب
 (صفحه /جلد نویسنده، سال انتشار:نام خانوادگی )اله: شیوه مشخصات منبع در متن مقألف. 

 : فهرست منابعدر  هاهمقالها و کتابشیوه و ترتیب مشخصات ب. 
سنده )سال انتشار کتاب(، عنوان کتاب، مترجم در صـورت ینام خانوادگی، نام نوکتاب: 

   .انتشارنوبت محل نشر، ر، شترجمه، نام نا
، مترجم، نام «عنوان مقاله»نده )سال انتشار مقاله یا نشریه(، ، نام نویسینام خانوادگمقاله: 
 .انتشار، صفحات ۀانتشار، شمار دورۀنشریه، 

 افزارهای معتبر استفاده شود. برای ذکر متن آیات قرآن کریم و روایات، از نرم .۱
 باشد. استاد راهنماو تأیید نام ها، همراه با نامهبرگرفته از پایان هایه. مقال۵
 است.نشریه تأیید هیأت تحریریه و داوران رعایت نکات فوق و مشروط به ، مقالهچاپ . ۹
 ارسالی، آزاد است. هایفصلنامه در ویرایش و تلخیص مقاله. ۷
ای شناخته شـده و چنانهـه مقالـه نویسنده اول، نویسندۀ مسئول مقاله هامقاله ۀدر هم. ۱۵

 .شودشخص میدارای نویسندگان مسئول باشد در پانوشت م
های موجود در بخش کتابشناسی، مقاله علمی پژوهشـی ها و گزارشها، ترجمه.  مقاله۱۱

 شوند.شمرده نمی
. ارسال مقاله به فصلنامه تنها از طریق مراجعه به سامانه نشریات پژوهشگاه معـارج بـه ۱۱

 پذیر خواهد بود.امکان http://www.isramags.irنشانی: 

http://www.isramags.ir/
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