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این دوفصلنامه در پایگاه معتبر جهانی ()Philosopher's Index؛
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بانک اطالعات نشریات کشور ( )Magiranو پایگاه مجالت تخصصی نور ()Noormags
سامانه نشریات پژوهشگاه معارج به آدرس http://hikmat.isramags.ir
نمایه شده و قابل بازیابی است.
ویراستار :علی کوچکی
امور فنی و صفحهآرایی :مهدی احمدی
نشانی :قم ۵۷ ،متری عمار یاسر ،نبش خیابان شهید قدوسی ،بنیاد بینالمللی علوم وحیانی إسراء ،طبقه سوم ،مدیریت نشریات علمی.
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آدرس سایت http://www.isramags.ir :پست الکترونیکی israhikmat@yahoo.com :قیمت ۵۵۵۵۵ :ریال

شیوهنامة مقاالت و راهنمای نویسندگان
فصلنامۀ حکمت إسرا ،پذیرای مقاالتی است که با نگـاهی نـو در حـوزۀ فلسـفه بـر پایـۀ
حکمت متعالیه ،تحقیق و تألیف شدهاند .بایسته است در مقاله ارسالی ،اصول سـاختاری و
نکات نگارشی زیر مراعات گردد.
 .۱مقاله نباید پیشتر چاپ شده یا براى چاپ به جایی ارسال شده باشد.
 .۱حجم مقاله ،نباید بیش از  ۱۷۵۵کلمه باشد.
 .۵مقاله ارسالی باید دربردارندۀ بخشهای زیر باشد:
ألف .صفح ٔه نخست :عنوان مقاله ،چکیدۀ فارسی (حداکثر در  ۱۷۵کلمه) ،و کلیدواژهها.
ب .مقدمه ،محتوا ،نتیجهگیری و در پایان ،فهرست منابع.

 .۰پانوشتهای توضیحی و معادلهای التین اصطالحات خـا ،،در پـایین صـفحه و بـا
شمارهگذاری مستقل ذکر شود.
 .۷ارجاعات ،باید به شیوۀ درونمتنی باشد و فهرست کامل منابع مقاله با مشخصات کامـل
کتابشناختی به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی در پایان مقاله آورده شود.
ألف .شیوه مشخصات منبع در متن مقاله( :نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار :جلد /صفحه)
ب .شیوه و ترتیب مشخصات کتابها و مقالهها در فهرست منابع:
کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده (سال انتشار کتاب) ،عنوان کتاب ،مترجم در صـورت
ترجمه ،نام ناشر ،محل نشر ،نوبت انتشار.
مقاله :نام خانوادگی ،نام نویسنده (سال انتشار مقاله یا نشریه)« ،عنوان مقاله» ،مترجم ،نام
نشریه ،دورۀ انتشار ،شمارۀ انتشار ،صفحات.

 .۱برای ذکر متن آیات قرآن کریم و روایات ،از نرمافزارهای معتبر استفاده شود.
 .۵مقالههای برگرفته از پایاننامهها ،همراه با نام و تأیید استاد راهنما باشد.
 .۹چاپ مقاله ،مشروط به رعایت نکات فوق و تأیید هیأت تحریریه و داوران نشریه است.
 .۷فصلنامه در ویرایش و تلخیص مقالههای ارسالی ،آزاد است.
 .۱۵در همۀ مقالهها نویسنده اول ،نویسندۀ مسئول مقاله شناخته شـده و چنانهـه مقالـهای
دارای نویسندگان مسئول باشد در پانوشت مشخص میشود.
 .۱۱مقالهها ،ترجمهها و گزارشهای موجود در بخش کتابشناسی ،مقاله علمی پژوهشـی
شمرده نمیشوند.
 .۱۱ارسال مقاله به فصلنامه تنها از طریق مراجعه به سامانه نشریات پژوهشگاه معـارج بـه
نشانی http://www.isramags.ir :امکانپذیر خواهد بود.
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