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«شی وهنامــــــــۀ تنظی ـ ــم مق ـ ــاالت»
الف -ضوابط کیل و حمتوایـ ــی

 -1مقالۀ ارسایل جهت چاپ در فصلنامه باید دارای حمتوای علمیپژوهیش باشد.
تبصرۀ  :1ترمجۀ مقاله اگر مهراه با نقد جامع علمی باشد ،میتواند در نشر یه علمی -پژوهیش درج شود.
 -2الزم است نو یسنده یا نو یسندگان مشخصات دقیق خود را شامل :نام و نام خانوادگی ،رتبۀ علمی ،مؤسسۀ
متبوع ،مشارۀ تلفن ،نشاین دقیق پست الكترونیكی  e-mailدر صفحهای جداگانه ارسال كنند.
 -3در صوریت که مقاله بیش از یک نو یسنده داشته باشد ،نو یسندۀ مسئول مشخص گردد.
چنانه نو یسندۀ مسئول مشخص نشده باشد ،ارائۀ مقاله و متام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نو یسندۀ
تبصره :2
چ
اول است.
ً
ً
 -4مقاله قبال منتشر نشده و نو یسنده ،متعهد به نشر آن در جای دیگر نباشد .ضمنا مقالههای ارسایل ،نباید
همزمان به فصلنامههای دیگر ارائه شوند.
چنانه مقالهای برگرفته از پایاننامه یا طرحی حتقیقایت باشد ،یادآوری آن در ابتدای مقاله الزامی است.
-5
چ
 -6مسئولیت صحت و سقم مقاله به حلاظ علمی و حقویق به عهده نو یسنده است.
برای مله حمفوظ است.
 -7حق رد یا قبول و نیز  و یراستاری مقالهها
ج
 :3مله در و یرایش یا تلخیص مقاالت به حنوی که در حمتوای علمی آنها خلیل وارد نگردد ،آزاد است.
تبصرۀ ج
 -8تأیید هنایی مقاله برای چاپ در فصلنامه ،پس از نظر داوران با هیأت حتر یر یۀ فصلنامه است.
نسخۀ مله به نو یسندۀ اصیل و یک نسخه به سایر نو یسندگان اهدا خواهد شد.
 -9پس از چاپ مقاله ،دو
ج
در مله ،با ذکر منبع آزاد است.
 -10نقل و اقتباس از مقالههای انتشار یافته
ج

ب -ضوابط ساخت ــاری و نگارشــی
 -11حجم مقاله حداکثر  26صفحه ،و هر صفحه  300کلمه باشد.
 -12مقاله بر یک روی كاغذ   A4با نرمافزار  Wordو قلم  B ComPsetاندازه  13حروفچیین شود .با حاشیه باال
و ن
پایی  ،5چپ و راست  4/5و میان سطور  1سانتیمتر ،و چکیده ،یپنوشت و منابع با مهان قلم و اندازه 12
باشد .قلم انگلییس Times New Romanبا یک اندازه کمتر  از قلم فاریس و قلم عریب Traditional Arabicبا یک
اندازه بیشتر تایپ شود.
خ
 -13هر مقاله باید دارای بشهای ز یر باشد:
 :1-13عنوان مقاله؛ ناظر بر موضوع پژوهش و کوتاه و رسا باشد.

 :2-13چکیده؛ حدود  200-150کلمه به زبان فاریس و انگلییس که در بردارندۀ شرح مخ تصر و جامع حمتو یات
نوشتار؛ شامل بیان مسأله؛ هدف؛ ماهیت پژوهش و نتیجه باشد.
 :3-13کلید واژه؛ هر مقاله باید دارای حداقل  4و حداکثر  7کلیدواژه باشد.
 :4-13مقدمه؛ به ن
تبیی موضوع مقاله ،ارتباط آن با پژوهشهای قبیل و جهات نوآوری آن در راستای حل
مشکالت موجود میپردازد.
 :5-13ن
مت اصیل؛ خبش اصیل مقاله است که باید پاراگرفبندی شده و هر پاراگرف دارای موضوعی خاص باشد.
 :6-13نتیجه؛ حدود  200-150کلمه و دربردارندۀ مجعبندی و خالصه مهمترین مسائل مطرح شده در مقاله است.
 :7-13منابع؛ منابع مقاله ،به ترتیب حروف الفبا مرتب شده (ابتدا منابع فاریس و عریب ،سپس انگلییس) و در
انهتای مقاله آورده شوند.
ج -ارج ــاع ــات
 -14ارجاعات درو نمتین؛ منابعی که در ن
مت اصیل مقاله مورد ارجاع قرار میگیرد:
 :1-14در صورت نقل قول مستقمی از منبعی ،ابتدا و انهتای مطلب باید میان دو گیومه قرار گیرد .در نقل به
مضمون نیازی به گیومه نیست.
 :2-14ارجاعات داخل ن
مت به صورت نام خانوادگی نو یسنده ،سال نشر ،مشاره جلد :مشارۀ صفحه.
 :3-14در صورت ارجاع به چند اثر از یک مؤلف ،سال انتشار نیز پس از نام مؤلف ذکر شود.
چنانه نو یسندهای دارای دو یا چند اثر چاپ شده در یک سال باشد به صورت (نام مؤلف،
:4-14
چ
سال انتشار حروف الفبا :أ-ب-ج و ،....جلد/صفحه) ارجاع داده شود :طویس1359 ،ب 452 ،و طویس،
1359ج.125 ،
تبصرۀ  :2در صوریت که اثری دارای بیش از سه نو یسنده باشد ،پس از نام خن ن
ستی نو یسنده عبارت «دیگران»
برای آثار فاریس و عبارت « ».et alیا « »and othersبرای آثار انگلییس قرار میگیرد.
 :5-14دو یا چند استناد درو نمتین در کنار یکدیگر  در یک جفت پرانتز ،با عالمت نقطه و یرگول از هم جدا میشوند.
 :6-14ارجاعات توضیحی ،مانند صورت ال ن
تی کلمات ،شرح اصطالحات و مانند آن در یپنوشت آورده شود.
(ارجاع و اسناد در یادداشتها مثل ن
مت مقاله ،روش درو نمتین خواهد بود).
 :7-14در مواردی که بالفاصله به منبع قبیل ارجاع داده شود از کلمۀ مهان استفاده شود.
تبصرۀ  :3در ارجاعات مربوط به یک خبش یا پاراگرف از مقاله در صوریت که به دو یا چند اثر از یک نو یسنده
بالفاصله پس از یکدیگر ارجاع داده شود ،در دفعات دوم به بعد ،به جای نام نو یسنده کلمۀ مهو به کار میرود.

 -15شیوه ارجاع منابع پایان مقاله:
 :1-15کتابها :نام خانوادگی/شهرت ،نام (سال انتشار)،عنوان کامل اثر بهصورت ایرانیک یا ایتالیک (عنوان
اصیل با دو نقطه از عنوان فرعی جدا شود) ،مترجم /و یراستار /گردآورنده :نام و نام خانوادگی ،و یرایش (در
صوریت که خن ن
ستی و یرایش نباشد) ،جلد ،حمل انتشار :ناشر.
تبصرۀ  :4در آثاری با بیش از دو نو یسنده تهنا نام نو یسندۀ اول معکوس میشود و نام نو یسندگان دوم به بعد
به صورت طبیعی پس از یک و یرگول و حرف ربط «و» پیش از نام نو یسندۀ آخر میآید.
تبصرۀ  :5در صورت عدم وجود تار یخ نشر ،از لفظ « یبتا» و در صورت عدم وجود حمل نشر از لفظ « یبجا»
استفاده شود.
نام مله به صورت
 :2-15مقاالت :نام خانوادگی /شهرت ،نام( ،سال انتشار) ،عنوان کامل مقاله درون گیومه،
ج
ایرانیک یا ایتالیک ،حمل نشر ،دوره ،مشاره ،ماه /فصل انتشار ،مشارۀ صفحات مربوط به مقاله.
 :3-15پایاننامه :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار) ،عنوان پایاننامه به صورت ایرانیک یا ایتالیک ،نام
دانشگاه ،سایت اینترنیت که پایان نامه مذکور در آن در دستریس می باشد.
 :4-15سایت اینترنیت :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار و یا روز آمدن شدن) ،عنوان مطلب درون گیومه ،آدرس
سایت به صورت کامل.

دو فصلنامۀ پژوهشهای عقیل نو ین به استناد مصوبه 585

مورخ  1387/06/24شورای عایل حوزههای علمیه و با توجه

به ارز یایب کمیسیون نشریات علمی حوزه ،شورای اعطای
جموزها و امتیازهای علمی در جلسه  90مورخ  1396/12/06از
مشارۀ خنست حائز رتبۀ علمی پژوهیش شده است.

«فهـــــرسـ ــت»
نظریۀ ترکیبی برونگرایی -درونگرایی معرفتی در معرفتشناسی فضیلتمحور سوسا
سعیده فخار نوغاین9 /
منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی
خدای تأثرپذیر و خدای ّ
تغیرناپذیر :سازگاری یا ناسازگاری؟

امحد نصیری .جهانگیر مسعودی31/
میمث موالیی45 /

نظریۀ طراحی هوشمند در مواجهه با خداناباوری جدید
مرتیض پیروجعفری .حجت امیاینکیا .حممدجواد عناییتراد61 /
جایگاه تجربۀ عرفانی در مکتب اشراق سهروردی بر اساس الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی
زهرا رستاخیز قصرالدشیت79 /
بررسی تبیین تکاملی ماهیت انسان و مقایسۀ آن با نظریۀ فطرت در جهانبینی دینی
(با تأ کید بر انسان بهعنوان موجودی اخالقی)

هاله عبداللهیراد97 /
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