راهنمای تدوین مقاله فصلنامه تاریخ فلسفه
بنیاد حکمت اسالمی صدرا (که در ادامه بهاختصار «بنیاد» نامیده شده) در حال حاضر سه نشریه
منتشر میکند که هر یک حوزۀ تخصصی مشخصی دارند .زبان رسمی نشریات بنیاد فارسی
است ،بهمراه ترجمۀ انگلیسی چکیدۀ مقاالت .ارسال مقاله برای هر نشریه بمعنای پذیرش
شرایط بنیاد و واگذاری تمامی حقوق انتشار و بازنشر آثار پذیرفته شده به سایر روشهای مرسوم
است .ارسال مقاله حقی برای چاپ ایجاد نمیکند و بنیاد در پذیرش ،رد و ویرایش مقاالت آزاد
است .مقاالت دریافتی بازگردانده نمیشوند .مقاالت مردود یا انصرافی ،پس از شش ماه از
بایگانی مجله خارج خواهند شد.
فرايند ارزيابي مقاالت دریافتی بترتیب ذیل خواهد بود؛ بدیهی است مقالهیی که در هریک از مراحل
فوق به تأیید نرسد ،با مالحظه سردبیر ،از دستور کار خارج خواهد شد.
 )1راستیآزمایی با نرمافزارها و سامانههای مشابهیاب بمنظور جلوگیری از سرقت علمی
 )2بررسی ویراستار علمی
 )3داوری دو نفر از اساتید متخصص در موضوع مورد بحث
 )4تصمیمگیری هیئت تحریریه و سردبیر.
نویسنده /نویسندگان باید کتباً متعهد شوند که تمامی قواعد حقوقی و اخالقی انتشار مقاله را رعایت
نمودهاند .مقاالتی که با مندرجات این راهنما مطابقت نداشته باشند ،بررسی نخواهند شد .فرم
مربوطه در انتهای همین فایل آمده است .مقتضی تکمیل و بهمراه مقاله ارسال گردد.
الف) حوزۀ تخصصي فصلنامه تايخ فلسفه
«فصلنامه علمي» تاريخ فلسفه .زمینههای تخصصی این مجله بترتیب اولویت عبارتند از:
ـ ریشهشناسی مکاتب و آراء فلسفی ،پیوند اندیشۀ فیلسوفان و مکاتب فلسفی با زمانه و شرایط
اجتماعی و فکری ،تعامل اندیشهها ،اثرگذاری اندیشههای فلیسوفان بر جامعه و تفکر پس از خود
و ...مطالعات تطبیقی تاریخ فلسفه
ـ مطالعات دربارۀ اندیشههای حکمی و فلسفی ایرانی و اشراقی
ـ موضوعات و بایستههای تاریخنگاری فلسفه
ـ تاریخ فلسفه اسالمی
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ـ تاریخ فلسفه باستان
ـ فلسفههای مشرقی
ب) شرايط پذيرش مقاله
ـ مقاالت ارسالی باید در زمینۀ تخصّصی هر نشریه باشند ،به روش پژوهشی اصیل و بنیادی تألیف
شده باشند و حاوی نظریه ،نگرش انتقادی ،تحلیل تطبیقی یا برداشتی بدیع باشند.
ـ مقاالت باید حاصل پژوهش خود نویسنده /نویسندگان باشد و چنانچه در مرحلهیی سرقت
علمیـادبی مقالهیی احراز شود ،مقاله از دستور کار خارج و نویسنده /نویسندگان مکلف به
جبران خواهند بود.
ـ مسئولیت محتوا و مضمون مقاالت برعهدۀ نویسنده /نویسندگان است و چاپ آن در نشریات
بنیاد تنها برای عرضه و تالقی افکار و نوزایی علمی است ،نه دلیلی بر تأیید تام محتوای آن.
ـ مقاالت باید از نظم و انسجام منطقی الزم برخوردار باشد و اصول نگارش و سالمت زبان فارسی
در آنها بدقت رعایت شود.
ـ اگر مقالهیی برگرفته از پایاننامۀ تحصیلی یا طرحی تحقیقاتی باشد ،یادآوری آن در ابتدای مقاله
الزامی است.
ـ در مقاالت برگرفته از پایاننامهها و رسالههای دانشجویان قواعد دانشگاه متبوع باید رعایت شود
و به اطالع نشریه برسد .این مقاالت با تأیید مکتوب استاد راهنما پذیرفته میشوند.
ـ نباید تمام یا بخشی از مقاله پیشتر منتشر شده باشد یا همزمان برای نشریۀ دیگری ارسال
گردد .ارسال مقاالتی که پیشتر خالصۀ آنها در همایشها و سمینارهای داخلی و خارجی
منتشر شده باشد ،بالمانع است اما اصل مقاله نباید در مجموعه مقاالت همایش منتشر شده
باشد.
ـ مقاالت حاصل از ترجمه پذیرفته نمیشود.
ـ ارسال مقاله حقی برای چاپ ایجاد نمیکند و بنیاد در پذیرش ،رد و ویرایش مقاالت آزاد است.
ـ پیگیری نتیجۀ ارزیابی مقاالت بر عهدۀ نویسنده /نویسندگان است.
ـ نویسنده /نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله ،پیشینۀ آثار منتشر شده دربارۀ موضوع مقاله را
بررسی نمایند تا از ارسال مقاالت تکراری جلوگیری شود.
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ج) ساختار و صورت مقاالت
ـ مقاله باید دارای ساختار منظم باشد؛ شامل :عنوان ،چکیده (حدود  222کلمه) ،واژگان کلیدی
(حداکثر  12واژه) ،مقدمه یا طرح بحث ،بحث اصلی ،نتیجهگیری ،پیشنهادها و فهرست منابع.
چکیده باید شامل اهداف ،روش تحقیق ،مهمترین یافتهها و نتیجۀ پژوهش باشد .حجم کل
مقاله از  0222کلمه بیشتر نباشد.
ـ ترجمۀ انگلیسی عنوان ،چکیده و واژگان کلیدی مقاله در صفحهیی جداگانه افزوده شود.
ـ در صفحهیی دیگر ،عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسنده ،رتبۀ علمی و محل فعالیت او
(هرکدام به دو زبان فارسی و انگلیسی) ،نشانی پستی ،شمارۀ تلفن همراه و رایانامه (ایمیل)
نویسنده /نویسندگان بطور دقیق ذکر شود .امالی انگلیسی نام نویسنده /نویسندگان مطابق
صورت نوشتاری همین صفحه در مقاالت منتشر شده درج خواهد شد.
ـ رعایت اصول نشانهگذاری و نیز برجسته کردن نقل قولها ،ضروری است.
ـ نامهای غیرفارسی ،ابتدا بزبان فارسی نوشته شوند و امالی زبان اصلی آنها داخل پرانتز ( ) بیاید.
ـ ارجاعات و معادلهای غیرفارسی بصورت «درون متنی» و مطالب توضیحی و تکمیلی فرعی که
ارتباط مستقیمی با محور مقاله نداشته باشد ،بصورت «پینوشت» تنظیم شوند .نام کتابها
بصورت ایتالیک (شکسته) و نقل قولها دارای تورفتگی از راست و چپ باشند.
ـ بنیاد در آثار منتشر شده از رسمالخط اختصاصی پیروی میکند .اگر این رسمالخط از ابتدا رعایت
شود ،فرآیند انتشار اثر سرعت پیدا میکند اما بدلیل احتمالی عدم آشنایی نویسنده با این
رسمالخط ،رعایت آن الزامی نیست و در هنگام انتشار ویراستاران بنیاد آن را اعمال خواهند
کرد.
ـ مقاالت در برنامۀ  Wordبا قلم فارسی  B Nazaninاندازۀ  ،14قلم انگلیسی

Times New Roman

اندازۀ  ،11قلم عربی  B Badrاندازۀ  ،13حروفچینی شوند ،فاصلۀ میان سطرها یک ( )singleباشد.
عنوانهای اصلی و فرعی ،و نقل قولها مشخص و برجسته شوند.
نحوۀ ارجاعدهي
ـ ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله ،داخل پرانتز و مطابق الگوی زیر باشد:
نام خانوادگي يا شهرت نويسنده ،سال انتشار :شمارۀ جلد /شمارۀ صفحه .مثال( :مالصدرا،

 = )57 /3 :3131صفحۀ  57در جلد يکم اسفار.
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ـ در آثاری که دارای دو نویسنده هستند نام خانوادگی هر دو نویسنده و آثاری که بیش از دو
نویسنده دارند ،نام خانوادگی نویسندۀ اول و واژۀ «همکاران» درج شود .عباراتی که بدون
مراجعه به منبع اصلی ،از نوشتۀ دیگران نقل قول شده است ،بصورت (بنقل از  ،....سال:
صفحه) تنظیم شود.
ـ منابع اينترنتي بصورت (نام خانوادگی نویسنده ،آدرس پایگاه :تاریخ دسترسی به روز /ماه /سال)
تنظیم شوند؛ مثال( :خامنهای .)1331/4/3 :mullasadra.org ،در مواردی که نام نویسنده مشخص
نشده باشد ،عنوان مطلب (داخل گیومه) ذکر شود؛ مثال« :آیا همۀ حقایق در تاریخ فلسفه آمده
است؟» .)1331/4/3 :mullasadra.org ،در صورت طوالنی بودن عنوان مطلب ،چند واژۀ ابتدایی
عنوان نوشته شود و سپس از ( ...سه نقطه) استفاده شود.
ـ مواردی که ارجاع به همان نویسندۀ منبع پیشین باشد ،بصورت (همو :idem /سال :جلد /صفحه)؛
اگر ارجاع به همان منبع پیشین باشد ،بصورت (همان :شمارۀ صفحه)؛ اگر مجلدی دیگر از
همان منبع باشد ،بصورت (همان :ibid /جلد /صفحه) و اگر عیناً همان شمارۀ صفحۀ منبع
پیشین باشد ،بصورت (همانجا )al /تنظیم شود.
ـ در مواردی که به بیش از یک اثر نویسنده /نویسندگان در همان سال ارجاع شده باشد ،منابع با
افزودن الف /ب /ج /د ...به سال انتشار ،از هم تفکیک شوند؛ مثال1331 :الف؛ 1331ب؛
1331ج و...
ـ ارجاع به منابع غیرفارسی به همان زبان اصلی منبع باشد.
ـ ارجاع به آثار مالصدرا منحصراً باید بر اساس چاپ بنیاد حکمت اسالمی صدرا باشد .ترجمۀ
فارسی آثاری که بهمت ناشری دیگر منتشر شده باشند ،از این قاعده مستثنی است.
نحوۀ تنظیم فهرست منابع
در فهرست پایانی منابع مقاله تنها منابعی که در متن به آنها ارجاع شده درج شود و مطابق الگوی
زیر ،بترتیب الفبایی نام نویسندگان تنظیم گردد.
کتابها :نام خانوادگی ،نام نویسنده (سال انتشار) عنوان کتاب بصورت بولد و ايتالیک ،نام و نام
خانوادگی مصحح ،ویراستار ،مترجم ،محل نشر :ناشر.
مثال :مالصدرا ( )1331المظاهر اإللهیة فی أسرار العلوم الکمالیة ،تصحیح ،تحقیق و مقدمه
آیتاهلل سیدمحمد خامنهای ،تهران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
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ـ کتابی که با عنوان یک نهاد یا ناشر چاپ شده است ،نام آن نهاد بجای نام نویسنده قرار میگیرد.

مقاالت نشريات :نام خانوادگی ،نام نویسنده (سال انتشار) «عنوان مقاله» داخل گیومه ،نام نشريه
بصورت بولد و ايتالیک ،صاحب امتیاز ،دوره و شماره ،شمارۀ صفحات درج مقاله.
مثال :خامنهای ،سیدمحمد (« )1332مالصدرا و تصـوف» ،خردنامه صدرا ،شمارۀ ،03
ص1ـ.5
مقاالت منتشر شده در کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده (سال انتشار) «عنوان مقاله» داخل گیومه،
نام کتاب بصورت بولد و ايتالیک ،نام و نام خانوادگی مصحح ،ویراستار ،مترجم ،محل نشر:
ناشر ،شمارۀ جلد ،شمارۀ صفحات درج مقاله.

مثال :خامنهای ،سیدمحمد (« )1332نکات و اسراری از اسراراآلیات مالصدرا» ،انسان در
گذرگاه هستي ،جلد  ،3ص254ـ.225

پاياننامهها :نامخانوادگی نگارندۀ پایاننامه ،نام (سال دفاع) .عنوان پاياننامه بصورت بولد و
ايتالیک ،نام و نام خانوادگی استاد راهنما ،پایاننامه دورۀ کارشناسی ارشد /دکتری ،گروه
آموزشی ،دانشکده ،دانشگاه.
مثال :کلباسی اشتری ،حسین ( )1301مکتب ابن رشدی التیني ،براهنمایی کریم مجتهدی،
پایاننامۀ دورۀ دکتری ،گروه فلسفه ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران.

آثار منتشر شده در اينترنت :نام خانوادگی نویسنده ،نام (تاریخ انتشار یا دسترسی) عنوان مطلب
بصورت بولد و ايتالیک ،نام پایگاه/سایت ،پیوند /لینک مطلب.
مثال :خامنهای ،سیدمحمد ( )1331/4/3آيا همۀ حقايق در تاريخ فلسفه آمده است؟ ،پایگاه
اطالعرسانی بنیاد حکمت اسالمی صدرا،

http://mullasadra.org/new_site/ persian/ Paper

Bank/Tarikh Falsafe/barg aval.htm

منابع صوتي و تصويری :نام خانوادگی صاحب اثر ،نام (تاریخ انتشار) عنوان مطلب بصورت
بولد و ايتالیک ،نوع منبع ،ناشر.
مثال :خامنهای ،سیدمحمد ( )1330/2/22پیوند وجودشناختي نیايش و فلسفه ،فایل صوتی
سخنرانی در بیست و دومین همایش بزرگداشت مالصدرا ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
ـ نام نویسندگان منابعی که بیش از یک نویسنده دارند ،بطور کامل ذکر شود و با عالمت
نقطهویرگول (؛) از هم جدا شوند :نام خانوادگی نویسندۀ اول ،نام؛ نام خانوادگی نویسندۀ دوم،
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نام؛ ....
ـ منابع مرجع به ترتیب الفبا در ابتدای فهرست قرار گیرند .قرآن ،متون مقدسی همچون نهجالبالغه،
صحیفه سجادیه و ،...لغتنامهها و دایرةالمعارفهایی که مدخلهای آن نویسندۀ جداگانه ندارد ،در
این دسته جای میگیرند .اگر از ترجمۀ مشخصی از قرآن ،نهجالبالغه و ...استفاده شده باشد ،ذکر
اطالعات کتابشناسی آن نیز ضروری است.
ـ در صورت مشخص نبودن تاریخ ،محل نشر یا ناشر بهترتیب از عبارتهای بیتا ،بیجا و بینا
استفاده شود.
ـ اگر معرفی آثاری بیش از منابع استفاده شده ،برای آشنایی خواننده ضروری شمرده میشود ،در
انتهای فهرست منابع ذیل عنوان «منابعی برای آگاهی بیشتر» با همان الگوی باال دستهبندی
شوند ،نه در البالی فهرست منابع.
د) نحوۀ ارسال مقاله
ـ مقاالت ترجیحاً از طریق سامانۀ اینترنتی مجله به آدرس ذیل ارسال گردد:
hop.mullasadra.org

ـ در صورت وجود مانعی برای ارسال از طریق سامانه ،مقاالت به نشانی رایانامه (ایمیل)
 siprin@mullasadra.orgارسال گردد .حتماً در بخش « »subjectرایانامه ،عبارت «مربوط به مجله
تاریخ فلسفه» قید شود.
ـ ارسال فایل  Wordو  PDFمقاله ،هر دو ،ضروری است.
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ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪرا

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ---------------- :
ﺗﺎرﯾﺦ------------------- :

ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ اﺻﺎﻟﺖ اﺛﺮ

-

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل:
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ  -----------------ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ و ﻣﺼﻨﻔﯿﻦ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ /ﮐﺘﺎب/
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪرا ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﺸﻮم ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ
در اﺛﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻼف ﻣﻮارد ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺻﺪرا ﺣﻖ دارد از اداﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي
واردﺷﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
 .1ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﺳﺖ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از
آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ارﺟﺎع و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ذﮐﺮﺷﺪهاﻧﺪ.

 .2ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ و اﻧﺼﺎف ،ﻧﺎم اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن اﯾﻦ اﺛﺮ دﺧﺎﻟﺖ و ﺣﻘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﯾﺎ ﻣﺎدي داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ.

 .2اﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ،در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه اﺳﺖ) .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺛﺮ ﻗﺒﻼً ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد

و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اﺛﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮدد(.
 .3اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺷﺮ /ﻧﺸﺮﯾﻪ /ﻫﻤﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮي اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 .4ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﺘﻮاي اﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪرا.
 .5اراﺋﻪ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪرا و اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ داوران اﺛﺮ ،ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي ﭼﺎپ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻨﯿﺎد

ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪرا ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻀﻤﻮن ،در وﯾﺮاﯾﺶ اﺛﺮ آزاد اﺳﺖ.

 .6ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪرا از ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از داوري ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﭼﺎپ

ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي راﯾﺞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و دﯾﮕﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 .7در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪرا ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت و

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 .8آﺛﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .9ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺑﺮﮔﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ واﻗﻊ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻋﻨﻮان اﺛﺮ:
اﯾﻦ اﺛﺮ )ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر در

ﺧﺮدﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪرا

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻮدك

ﻧﺸﺮﯾﻪ /ﮐﺘﺎب

ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ------

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ وﺣﺪت در ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزيﻫﺎ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ،ﻟﻄﻔﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد )و دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﮑﺎر( را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﺎ
ﺣﺮوف ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﭼﺎپ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﻼي ﻧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه /ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﮑﺎر:
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ---------------------
ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ،ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري /راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺤﺘﻮاي اﺛﺮ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮم .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ
ﺑﺮﮔﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺖ.
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ

رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺘﺎد /داﻧﺸﯿﺎر /اﺳﺘﺎدﯾﺎر /ﻣﺮﺑﯽ /دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ /داﻧﺸﺠﻮي

ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

دﮐﺘﺮي /ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ /داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل:
آدرس و ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ:
ﺗﻠﻔﻦ /ﻫﻤﺮاه ------------ :ﻣﺤﻞ ﮐﺎر  ------------------ﻣﻨﺰل  -------------دورﻧﮕﺎر ------
اﯾﻤﯿﻞ) :ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ در ﺟﺪول وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه/ﮔﺎن ﻫﻤﮑﺎر:
آدرس و ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ:

ﺗﻠﻔﻦ /ﻫﻤﺮاه ------------ :ﻣﺤﻞ ﮐﺎر  ------------------ﻣﻨﺰل  -------------دورﻧﮕﺎر ------

اﯾﻤﯿﻞ) :ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ در ﺟﺪول وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.

