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 رویکرد مجله

 
 حـوزه فلـسفه   سه  پذیرش مقاله درمجله فلسفه و کالم اسالمی آماده  

محور ألهها باید مس    مقاله.  فلسفه دین و فلسفه تحلیلی است        ،اسالمی
 .دو حاصل پژوهشی بدیع باش

 



 راهنمای تدوین و پذیرش مقاله
 

 :هاي زیر باشد مقاله باید شامل قسمت. 1
 و چکیدۀ   ،، فهرست منابع    تیجهله، شرح موضوع، ن   ئمه یا طرح مس   ها، مقدّ   واژه عنوان، چکیدۀ فارسي، کلید   

 .انگلیسي
 . علمي و حقوقي به عهدۀ نویسنده استز جهتمقاله امطالب  سقم یات مسئولیت صحّ. 2
هـاي دریـافتي بازگردانـده        ه محفوظ است و مقالـه     ها براي مجلّ    حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاري مقاله       . 3

 .د شدننخواه
 .ه استۀ مجلّت تحریریّئه با هیتأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجلّ. 4
 . صفحه بیشتر نباشد25حجم مقاله از . 5
 . با ذکر مأخذ آزاد استههاي مجلّ نقل و اقتباس از مقاله. 6
 .کلمه باشد 170 حداکثرچکیدۀ فارسي و انگلیسی مقاله . 7
 باال و پـایین     ۀحاشی با   )http://jitp.ut.ac.ir(ه  ها باید طبق الگوي موجود در سایت دفتر مجلّ        مقاله. 8
د نتایپ شوBNazanin  13، با قلم Word متر، در محیط  سانتي1سطور  و میان،5/4، چپ و راست 5

با یک  Times New Roman قلم انگلیسی.  باشد11م و اندازۀ  و منابع با همان قل،و چکیده، پانویس
 .فونت کمتر از قلم فارسی

 : حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود به ترتیب) و مقالهکتاب(فهرست منابع . 9
 .، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر، سال نشرعنوان کتابگی یا لقب، نام،    نام خانواد

 .چاپ، شمارۀ مجله، تاریخ )دوره/ جلد(، سال نشر نام مجله، »عنوان مقاله«   نام خانوادگي، نام، 
آورده شـود و در صـورت       ) صـفحه /نام مؤلف، جلـد   ( صورت    در متن به   درج ارجاعات مربوط به منابع    . 10

؛ 2/57 ،االسـتیعاب ابـن عبـدالبر،    (  :مثال. استفاده از دو یا چند اثر از یک نویسنده، نام اثر نیز آورده شود             
 . آورده شود) Arbery, 65(ارجاعات مربوط به منابع التینی به صورت ). 77، جامع بیان العلمهمو، 

 .، مانند صورت التین کلمات، شرح اصطالحات و مانند آن در پانویس آورده شودارجاعات توضیحي. 11
و سـایر   (ه، با ذکر کامـل نـام و نـام خـانوادگي خـود               اي به سردبیر مجلّ      نامه نویسنده الزم است طيّ   . 12

 . دارد الکترونیکي خود را اعالم  و نشانی ،، رتبۀ علمي، آدرس، شمارۀ تلفن) همکارنویسندگان
اي چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویـسندۀ       چنانچه مقاله  .13
 .ل اختصاص دارد فقط به نویسندۀ اوّترونیک در پایین صفحۀ اصلي مقالهدرج نشانی الک. ل استاوّ

 .اهدا خواهد شد) ها(ه به نویسنده، سه نسخه از مجلّ پس از چاپ مقاله. 14
 .استنام خانوادگی نویسندگان ه بر اساس نظم الفبایی ترتیب مقاالت در مجلّ. 15
 . است)دبا( دائرة المعارف بزرگ اسالمي  برگرفته از بیشتری عالئم اختصار16
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