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  شرایط پذیرش مقاله 

صی نـشریه و   تخصۀهاي ارسالی باید در زمین    مقاله -1

ــشی   ــار پژوه ــشی و حاصــل ک ــه پژوه داراي جنب

  .نویسنده یا نویسندگان باشد

هــاي  هــا و رســاله نامــه هــاي برگرفتــه از پایــان مقالــه -2

 با نام استاد راهنما، مـشاوران و دانـشجو و        دانشجویان

  .شود ییدیه استاد راهنما و مسئولیت وي منتشر میأبا ت

عـالوه بـر قـرار گـرفتن موضـوع مقالـه در دامنــه        -3

تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ          

اي در داخــل یــا خــارج از کــشور در حــال  مجلــه

مـان بـراي   ز بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هـم  

مقاالت ارائه شده   . ها ارسال نشده باشد   سایر نشریه 

هـا،    ها، سمپوزیوم  کنگره صورت خالصه مقاله در    به

سمینارهاي داخلی و خارجی کـه چـاپ و منتـشر           

  .تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند شده باشد، می

هاي  با این حال مقاله(زبان رسمی نشریه فارسی است  -4

  ).سی نیز قابل بررسی خواهد بودبه زبان انگلی

هـاي دیگـر قابـل      هاي ترجمه شـده از زبـان        مقاله -5

  .پذیرش نخواهد بود

نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصـالح     -6

هاي پذیرش شده آزاد است و از بازگردانـدن          مقاله

  .هاي دریافتی معذور است مقاله

مسئولیت صحت و سقم مطالـب مقالـه بـه لحـاظ         -7

لمی و حقوقی و مـسئولیت آراء و نظـرات ارائـه            ع

 مـسئول مکاتبـات اسـت و        ةشده به عهده نویـسند    

  .چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست

 مروري از نویسندگان مجرب در  ـ هاي علمی مقاله -8

شود که    هاي تخصصی در صورتی پذیرش می     زمینه

به منابع معتنابهی اسـتناد شـده و نـوآوري خاصـی          

  .داشته باشد

هاي رد شده یا انصراف داده شده پس از  اصل مقاله -9

شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله          

  .گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت هیچ

هاي ارسـالی بایـستی در کاغـذ           حروفچینی مقاله  -10

A4         دو ستونه، با فاصله تقریبی میـان دو سـتون و ،

، 12 نـازك  B Lotusبا قلم  سانتیمتر 1میان سطور 

 Times New Romanهاي التین با قلم  براي متن

 سانتیمتر و 1 با فاصله تقریبی میان سطور   11نازك  

، با فاصـله  B Badr 12هاي عربی با قلم براي متن

 ســانتیمتر، در محــیط   1تقریبــی میــان ســطور   

Microsoft Word 2003-2007هـاي    یا ویرایش

نتیمتري از چـپ و راسـت و     سـا  2باالتر و با فاصـله      

  . سانتیمتري از باال و پایین کاغذ انجام شود3فاصله 

گذاري در نوشـتار مـتن رعایـت          دستورهاي نقطه  -11

، (.)طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطـه     به. شوند

الزم نیست، ولی بعـد     ) ؟(ال  ؤو عالمت س  ) ،(کاما  

  .از آنها، درج یک فاصله الزامی است

ات مقاله از جمله صفحاتی کـه داراي        کلیه صفح  -12

باشند، داراي قطع یکسان      تصویر می / جدول/ شکل

هـا   و شماره صفحه باشـد و حـداکثر حجـم مقالـه          

 صـفحه   20ها و نمودارها نبایـد از         با جدول  همراه

  .بیشتر باشد)  کلمه6000( 

ها منحصراً از طریق پایگاه نـشریه دریافـت          مقاله -13

 ارسال شده از طریق نامه یـا  هايشود و به مقاله     می

  .پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد

اي از نشریه حاوي مقاله  پس از چاپ مقاله نسخه -14

مورد نظـر بـه تعـداد نویـسندگان، بـراي نویـسنده            

  .مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد

 ارسال مقاله منحصراً از طریـق  :نحوه ارسال مقاله   -15

نیکـــــی مجلـــــه بـــــه آدرس ســـــامانه الکترو

http://pms.journals.pnu.ac.ir شود انجام می.  
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  :هاي زیر باشد هاي ارسالی بایستی داراي بخش مقاله -16

 همراه هر مقاله اطالعاتی ذیل به هر : شناسه مقاله

  :فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد دو زبان

 عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی -

ــام - ــام و ن ــسندهخــانوادگی  ن ــسندگان / نوی نوی

ترتیب میزان سهم و مرتبـه علمـی و محـل            به

بـه  (نویـسندگان   / اشتغال یا تحصیل نویـسنده    

  )فارسی و انگلیسی

نشانی کامـل نویـسنده مـسئول مکاتبـات بـه            -

  ـ شـامل نـشانی پـستی   (فارسـی و انگلیـسی   

شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگـار و نـشانی          

  )الکترونیکی

 تــأمین کننــده مــشخص نمــودن نــام مؤســسه -

  )در صورت وجود(مخارج مالی 

  عنـوان  ،عنوان کامل مقالـه بـه فارسـی     : صفحه اول 

شـود بایـد      در وسط صفحه اول نوشته می      مقاله که 

خالصه و گویا بوده و بیانگر موضوع تحقیق باشـد          

از درج اســـامی .  کلمــه تجـــاوز نکنــد  20از  و

  .شود در صفحه اول مقاله اجتناب) گان( نگارنده

ــده -  ــصر و :  فارســیچکی شــامل شــرح مخت

جامعی از محتواي مقاله با تأکیـد بـر طـرح      

گیـري    هـا و نتیجـه      هـا، روش    له، هـدف  ئمس

چکیده در یک پـاراگراف و حـداکثر        . است

این بخش از مقاله .  کلمه تنظیم شود250در 

در عین اختصار بایـد گویـاي روش کـار و           

ترین نتایج تحقیق بدون اسـتفاده از         برجسته

تصاري تعریـف نـشده، جـدول،       کلمات اخ 

 .شکل و منابع باشد

هـاي    واژه)  واژه 7 تـا    3: (کلید واژگان فارسی   -

کلیدي به نحوي تعیین گردند که بتوان از آنها          

ــوعی    ــت موض ــه فهرس ــت تهی ) Index(جه

  .استفاده نمود

ــسی  - ــده انگلی ــان Abstractچکی ــد واژگ  و کلی

برگردان کامل عنوان، مـتن و واژگـان        : (انگلیسی

  .) چکیده فارسیکلیدي

مشتمل بر طرح  (مقاله الزم است داراي مقدمه       -

هاي انجـام شـده، روش        مسئله، مرور پژوهش  

و ) تحقیق، منطق حاکم بر ترتیب مباحث مقاله 

 .نتیجه باشد

هـاي خـارجی در     معادل فارسی مفاهیم و نـام      -

  . ذکر شودنوشت پی

 نحوه ارجاع 

ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز بـه روش           -

APA   ــع ــسمت مراج ــود و در ق ــشخص ش  م

مشخصات کامل منبع بـه ترتیـب حـروف الفبـا           

فقط منابع استفاده شـده در مـتن، در         . آورده شود 

منـابع  . فهرست منابع مورد اسـتفاده ارائـه شـوند        

باید مستند و معتبر بـوده و بـه ترتیـب حـروف             

بـا تـورفتگی    ) گـان (خانوادگی نویسنده  الفباي نام 

ــراي خطــ5/0 ــد از آن  ســانتیمتر ب وط دوم و بع

)Hanging (  ذکـر منـابع در مـتن       . مرتب شـوند

و سـال انتـشار     ) گـان ( مقاله با ارجاع به نگارنـده     

وقتی از چند اثر مختلف یک      . منبع صورت گیرد  

گـذاري ایـن      شـود، شـماره     نویسنده استفاده مـی   

از قـدیم بـه   (ترتیب سـال انتـشار آنهـا     ها به  مقاله

ـ  . انجام گیـرد  ) جدید  مجـالت بایـد   فنـام مخفّ

 کـه   ISSNبراساس نام استاندارد آنها در لیـست        

از طریــق آدرس اینترنتــی زیــر قابــل دسترســی 

   .باشد، در فهرست منابع درج شوند می

 نحوه ارجاع در داخل متن  

نام : (براي منابعی که یک یا چند نویسنده دارد     -

  ) صفحه:سال نویسندگان،/ خانوادگی نویسنده

 دیگـران نقـل قـول     ۀبراي منابعی که از نوشـت      -

 )صفحه :، سال....نقل از : (شده است
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نام خانوادگی نویسنده یـا  (براي منابع اینترنتی     -

دسترسـی بـه    تاریخ یا تـاریخ ، html نام فایل

  صورت روز، ماه، سال

          نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایـان مقالـه: 

در صـورت مـشخص نبـودن نویـسنده،         : توجه(

تـا و   بـی ،نـا هاي بیرتتاریخ نشر یا ناشر از عبا   

 ).جا استفاده شودبی

. نویـسندگان / نام خانوادگی، نام نویـسنده    : کتاب -

. ناشـر : محـل نـشر  . کتاب عنوان). سال انتشار(

  .نوبت ویرایش یا چاپ

ها یا  کتابی که به جاي مؤلف با عنوان سازمان        -

. یـا نهـاد   نام سازمان: نهادها منتشر شده است

. مؤلف: محل نشر . عنوان کتاب ). سال انتشار (

  .نوبت ویرایش یا چاپ

o    اي از یـک مجموعـه   فصلی از یک کتاب یا مقاله

شـده امـا    وسیله افراد مختلف نوشـته مقاله که به

مؤسسه یـا افـراد معینـی آن را گـردآوري و بـه              

سـال  . (نویسندگان/نام نویسنده : اندچاپ رسانده 

م مجموعه  نا. نام گردآورنده . عنوان مقاله ). انتشار

هایی که فـصل کتـاب یـا    شماره صفحه ،  مقاالت

 .ناشر: محل نشر. شده مقاله در آن درج

o     عنـوان کتـاب   : کتابی که مؤلف خاصی ندارد .

نوبت ویرایش  . ناشر: محل نشر ). سال انتشار (

 .یا چاپ

o  ــده ــه ش ــاب ترجم ــام  : کت ــانوادگی، ن ــام خ ن

عنـوان  ). سال ترجمـه  . (نویسندگان/ نویسنده

/ نام و نام خانوادگی متـرجم     . یکتاب به فارس  

 .ناشر: محل نشر. مترجمان

o نامهنام خانوادگی، نام نگارنده پایان    : نامهپایان .

ذکر پایان نامـه بـودن       . نامهپایانعنوان). سال(

 .دانشگاه. منبع

 نــام خــانوادگی، نــام نویــسنده   : مقالــه /

. نـشریه  نام عنوان مقاله،) سال (نویسندگان 

دوره یا شماره، شماره صاحب امتیاز، سال ،  

 .شده هایی که مقاله در آن درجصفحه

 ــه ــه مقال ــده در روزنام ــاي چــاپ ش ــاه ــام : ه ن

عنـوان  ).  مـاه  ،سال، روز (خانوادگی، نام نویسنده    

 .مقاله؛ نام روزنامه، شماره صفحه

   خانوادگی، نام نویـسنده      نام: مقاله ترجمه شده

خـانوادگی    نـام و نـام    ( عنـوان مقالـه،      .)سال(

اي کـه  نام نشریه). رجم با ذکر عنوان مترجم    مت

صـاحب  . شـده  مقاله ترجمه شده در آن درج     

   .هاصفحه امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره

         منابع قابل دسترس از طریق شبکه جهانی وب

 یا منابع الکترونیکی

 نام خانوادگی، نام : کتاب و مجموعه مقاالت

تاریخ ناشر، : نشر محل. عنوان کتاب. نویسنده

تاریخ آخرین ویرایش در صورت . انتشار

    مشخص شود نوع رسانه[موجود بودن؛ 

On Line, DVD,…[ ،]تاریخ مشاهده[.  

    ــسک ــر روي دی ــاالت ب ــه مق ــاب و مجموع کت

. عنوان کتـاب  . نام خانوادگی، نام نویسنده   : فشرده

]CD-ROM [ناشر، تاریخ انتشار: حل نشرم. 

   نویـسنده نـام خـانوادگی، نـام       : پایان نامـه .

تحصیلی و رشته،    ، مقطع »عنوان پایان نامه  «

نـوع   [.نام دانـشکده، دانـشگاه، سـال دفـاع        

 ]مشاهده تاریخ[، ]…On Lineرسانه

 عنوان «. نام خانوادگی، نام نویسنده: چکیده مقاالت

نام مجله، دوره، شماره، ]. چکیده ذکر واژه[. »مقاله

در صـورت موجـود     (شـماره صـفحه     : ماه، سال 

 ] مشاهده تاریخ[، ]…On Lineنوع رسانه[ ).بودن

    نام خـانوادگی، نـام     : مقاله کنفرانس یا سمینار

عنـوان سـمینار یــا   . »عنـوان مقالــه «. نویـسنده 

محـل و تـاریخ برگـزاري روز، مـاه،     (همایش  

شماره : ویرایش تاریخ انتشار یا آخرین). سال

ــودن(صــفحه  ــوع [). در صــورت موجــود ب ن

 ]شاهدهم تاریخ[، ]…On Lineرسانه
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 ها یا هاي قابل دسترس از طریق سایتمقاله

 نویسنده نام خانوادگی، نام: صفحات خانگی

تاریخ . نام سایت یا صفحه خانگی. »عنوان مقاله«

، ]…On Line [روزآمد شدن انتشار یا آخرین

 ]مشاهده تاریخ[

  نـــام : هــاي مجــالت الکترونیکــی   مقالــه

م نـا . »مقالـه  عنوان «خانوادگی، نام نویسنده

 شماره صفحه: مجله، دوره، شماره، ماه، سال

]On Line…[ ،]مشاهده تاریخ[ 

 هاي مجالت الکترونیکـی بـر روي دیـسک     مقاله

. »عنوان مقاله «. نام خانوادگی، نام نویسنده   : فشرده

: وره، شماره، ماه، سال   د] CD-ROM [نام مجله، 

 .)صورت موجود بودن در(شماره صفحه 

 نـام  : .ت چـاپی  هـاي الکترونیکـی مجـال     مقاله

نـام  . »مقالـه  عنـوان «. خانوادگی، نام نویـسنده 

شماره صـفحه   : مجله، دوره، شماره، ماه، سال    

 ]مشاهده تاریخ... [در صورت موجود بودن(

 هاي الکترونیکـی مجـالت چـاپی بـر روي         مقاله

. نویـسنده  نـام خـانوادگی، نـام   : دیـسک فـشرده  

] CD-ROM ذکر واژه [نام مجله،   . »عنوان مقاله «

 شماره صفحه: سال وره، شماره، ماه،د

  ــه شخــصی خــاص ــام : اطالعــات متعلــق ب ن

ذکر واژه . خانوادگی، نام صاحب صفحه اصلی

[..] نوع رسانه   [..Homepage] اصلی صفحه

  .تاریخ مشاهده

         اطالعات متعلق به سازمان یا نهـادي خـاص :

ــایت  ــوان ســ ــفحه  [. عنــ ــر واژه صــ ذکــ

رین تاریخ انتشار یا آخـ    ] ..Homepageاصلی

نــوع  [).در صـورت موجـود بـودن   (ویـرایش  

 ]مشاهده تاریخ[، ]…On Lineرسانه

  نام خانوادگی، نام صاحب فایـل     : فایل صوتی .

 » فایلذکر فرمت«. [Sound File]» نام فایل«

On Line [.. ]  ]تاریخ مشاهده[ 

  نـام خـانوادگی، نـام صـاحب        : فایل تصویري

 ذکر فرمـت «. [Image File]» نام فایل«. فایل

 ]تاریخ مشاهده[ [ ..] On Line »فایل

   نـام فایـل  «: فایـل ویـدئویی «[Video File]. 

ــل« ــت فای ــشانی «.  [On Line]»ذکــر فرم ن

 .]تاریخ مشاهده[ »دسترسی

  نام خانوادگی، نام فرسـتنده   : پست الکترونیکی

تاریخ ارسال ). فرستنده نشانی الکترونیکی (نامه

م و نـام  نـا » موضوع نامه «. نامه، روز، ماه، سال   

نـشانی الکترونیکـی    (گیرنده نامـه  خانوادگی،

 .سال تاریخ ارسال نامه، روز، ماه،). گیرنده

مقاالتی که بر اساس منـدرجات ایـن راهنمـا تهیـه             -17

 .نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد

مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و         -18

. ئول آن خواهـد بـود  پیگیري به عهده نویسنده مـس    

نویسنده مسئول بایـد تعهدنامـه ارسـال مقالـه را از       

ــامی     ــضاي تم ــذ ام ــس از اخ ــود و پ ــایت دانل س

  .نویسندگان به دبیرخانه مجله ارسال نماید

تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی         -19

که در نـسخه اولیـه و زمـان ارائـه بـه دفتـر مجلـه          

تقاضاي حذف یا مشخص شده، مورد قبول است و 

تغییر در ترتیـب اسـامی نویـسندگان فقـط قبـل از           

داوري نهــایی و بــا درخواســت کتبــی تمــامی     

  .نویسندگان و اعالم علت امر قابل بررسی است

مقاالت توسـط هیـأت تحریریـه و بـا همکـاري           -20

هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تـصویب،         

طبق ضوابط مجله در نوبـت چـاپ قـرار خواهنـد            

هیـأت تحریریـه و داوران مجلـه در رد یـا          . رفتگ

قبول، اصالح مقاالت و بررسی هر گونه درخواست 

  .باشند ، داراي اختیار کامل می)گان(نویسنده

گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوري         -21

و ویراسـتاري و تــصویب نهــایی هیــأت تحریریــه  

توسط سردبیر مجله صـادر و بـه اطـالع نویـسنده            

  .ل خواهد رسیدمسئو
  



  

  
  

   سخن مدیر مسئول

پس از پیروزي انقالب اسـالمی ایـران و ایجـاد نظـام          

اي  اسالمی بر مبناي تفکّـر شـیعی، ایـن تفکّـر عرصـه       

المللی را آزموده است که یکـی از          جهانی و سپس بین   

دستاوردهاي آن قرار گرفتن در مقـام پاسـخگویی بـه           

. هاي مهم فکري و فلسفی بـشر امـروزي اسـت       مسئله

مترین ابزارها براي این نظام و این تفکّر در         یکی از مه  

اي اسـت   عرصه مذکور، تکیه نمودن بر میراث تمـدنی    

کــه انقــالب اســالمی ایــران از ثمــرات آن محــسوب 

حوزه اندیشه فلسفی در تفکّر شیعی مـشتمل        . شود  می

بر مکتب مشاء، اشراق و حکمت متعالیه بـوده کـه در            

ز جایگــاه ایـن میــان مکتــب فلــسفی صــدرالمتألهین ا 

زیرا با توجه به تـأخّر زمـانی       . اي برخوردار است    ویژه

این فلسفه نسبت بـه دو مکتـب یـاد شـده، حکیمـان              

انـد از امتیـازات آن دو مکتـب           صدرایی سـعی نمـوده    

مند شده و از نقاط ضـعف آنهـا دور بماننـد و از                بهره

با توجه به مشی عرفانی و دینی مالصدرا      (سوي دیگر   

هاي این مکتب از       بر آن بوده، آموزه    سعی) و تابعان او  

سازگاري بیشتري با قرآن و متـون روایـی برخـوردار            

رو شاهد هستیم تفکّر فلسفی صدرا بـا          از همین . باشد

طرح مبناي اصالت وجود و اصـول متفـرّع بـر آن در             

واقع اندیشه فلسفی را از سیطره طوالنی مدت فلـسفه          

شیده و رهــایی بخــ) افالطــونی ـ ارسـطویی  (یونـانی  

  .اصالتی غیر قابل انکار به آن  داده است

اصالت نسبی این تفکّـر فلـسفی از آمـوزه هـاي         

یونانی و توجه به یافتـه هـاي عرفـان نظـري و تـأثیر               

پذیري از قرآن و متـون حـدیثی، بـستر فکـري قابـل              

توجهی را در اختیار تفکّر شیعه جهـت رویـارویی بـا            

کنیم  نماید و لذا مشاهده می الذکر فراهم می مسائل فوق

، مرحوم عالمه طباطبایی و )ره(که حضرت امام خمینی

ــسیاري از   ــري و ب ــضی مطه مرحــوم اســتاد شهیدمرت

هـاي    اندیشمندان در عرصه نظام اسـالمی بـر قابلیـت         

حکمت صدرایی در مواجهه با مسائل مهـم انـسان در          

  . اند جهان امروز، تأکید نموده

هـایی   کی از مهمترین گام  شاید بتوان ادعا نمود ی    

که اندیـشمندان در حـوزه فلـسفه مالصـدرا در مقـام             

پاسخگویی به سـئواالت فلـسفی عـصر کنـونی بایـد            

هـاي   بردارند، توجه به مسائل جدید در حـوزه فلـسفه        

هـاي درجـه دوم اسـت، بـه عبـارت        مضاف و معرفت  

تر یکی از وظایف مهم معاصرین آن اسـت کـه          روشن

عـات مـسئله محـور و تطبیقـی و       سعی نمایند بـا مطال    

هـایی را بـراي       مبتنی بر مبناي تفکّر صـدرایی، پاسـخ       

هـاي مـضاف    سئواالت یاد شده عرضه نمایند و فلسفه    

  .متفرّع بر حکمت صدرایی را شکل دهند

هاي اعـضاء     ها و تالش    رو محور فعالیت    از همین 

تحریریه و اساتید محترمی که با ایـن مجلـه علمـی ـ     

نماینـد، فـراهم نمـودن مجـالی          میپژوهشی همکاري   

مناسب در طـرح مباحـث تطبیقـی و چـالش برانگیـز           

پیرامون تفکّر حکمت متعالیه و کمک هرچه بیـشتر و          

بهتر به بالندگی و پویایی این مکتب اصیل در حکمت          

  .اسالمی است

  

  دکتر علیرضا اژدر                         




