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 و نگارش مقاالت نراهنمای تدوی
 

ٍ اص ساو    4صفحِ ًثاشذ. )حاشیِ سفیذ صفحات اص تاال ٍ پااییي   8شذُ ٍ کوتش اص  چیٌی صفحِ حشٍف 20حجن ّش هقالِ تیش اص  .1

 ساًتی هتش هی تاشذ. ّن چٌیي ّش صفحِ حذاقل داسای سِ پاساگشاف تاشذ.( 5/3چپ ٍ ساس  

عثاسات غیش فاسسی، تشجوِ فاسسی آى ّا دس هتي ٍ عثاست اصلی غیش فاسسای  هتي اصلی حتوا تایذ فاسسی تَدُ ٍ دس صَست ًیاص تِ  .2

 دس پاٍسقی آٍسدُ شَد. 

کٌذ، ّواًٌذ اسااهی خاا ،    دس هتي هقالِ عثاست ّایی کِ تیاى گش خصَصیتی اس  ٍ ًَیسٌذُ تَجِ تیشتشی سا اص خَاًٌذُ طلة هی .3

 آٍسدُ شًَذ. ” “عاله  ای اص عثاستی غیش فاسسی یا ... تا ایي  هادُ قاًَى، تشجوِ

ّای غیش هستقین اص پاساگشافی جذیذ آغاص شَد. تذیْی اس  دس پایااى ًقال قَلْاا     ٍ ًقل قَل»« ّای هستقین تا عاله  گیَهِ  قَل ًقل .4

 هتٌی آٍسدُ خَاّذ شذ.  ًشاًی تش اساس سیستن دسٍى

اثش، ساال اًتشااس    ض تِ ایي صَست رکش شَد: )ًام صاحةّای هشتَط تِ هٌاتع دسٍى هتي تالفاصلِ پس اص ًقل هطلة داخل پشاًت اسجاع .5

 شَد ّش سِ عٌصش ًام، تاسیخ ٍ شواسُ صفحِ رکش شًَذ.  هٌثع، شواسُ صفحِ(. تاکیذ هی

کلواِ )شااهل هَعاَع، سااختاس ٍ ًتاایل هقالاِ( ّواشاُ تاا ٍاطگااى کلیاذی            150تا  50چکیذُ فاسسی ٍ اًگلیسی هقالِ ّش کذام اص  .6

 ِ گشدد. )ایي ٍاطگاى تا ٍیشگَل اص یکذیگش جذا شًَذ(ٍاطُ عویو 7 حذاکثش

 فْشس  هآخز، تِ تشتیة الفثایی ًام خاًَادگی ًَیسٌذگاى، دس اًتْای هقالِ تِ ششح ریل آٍسدُ شَد:  .7

 ، شواسُ جلذ، ًام هتشجن یا هصحح، هحل اًتشاس، ًام ًاشش.  ّا: ًام ًَیسٌذُ )تاسیخ اًتشاس(، عٌَاى کتاب کتاب -

 (، تاسیخ فلسفِ غشب، تشجوِ ًجف دسیاتٌذسی، تْشاى، اًتشاسات پشٍاص. 1373هثال: ساسل، تشتشاًذ ) -

ّای  ّا: ًام ًَیسٌذُ )تاسیخ اًتشاس(، عٌَاى کاهل هقالِ تا حشٍف ایتالیک، ًام هجلِ، شواسُ ٍ هشخصات هجلِ، شواسُ صفحِ هقالِ -

 آغاص ٍ پایاى هقالِ. 

 . 172-151شواسُ دٍم، صفحات  سال چْاسم، ، خشدًاهِ صذسا، (، ٍحذت ٍجَد1374هثال: اعَاًی، غالم سعا ) -

دس (، http://journals.ut.ac.irّای خَد سا تِ ًشاًی ساهاًِ ًششیات الکتشًٍیکی داًشگاُ تْشاى ) تَاًٌذ هقالِ ًَیسٌذگاى هحتشم هی .8

 ( اسسال ًوایٌذ. http://jpht.ut.ac.irتخش ساهاًِ اختصاصی هجلِ فلسفِ دیي )

  


