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مقاالت این فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) ،(ISCمرکز اطالعات علمی جهااد داشگاگا ی
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 )Scholarشمایه میشود.
به استناد مصوبه جلسه  1392/5/30کميسيون بررسی شگریات وزارت علوم ،تحقيقاات و فانآوری باه
فصلنامه «عرفان اسالمی» واحد زشجان رتبه علمی -پژو گی اعطا گردید.

فراخوان مقاله
فصلنامه علمي «عرفان اسالمي» دانشگاه آزاد اسالمي
واحد زنجان
را نمای تهيه و ارسال مقاالت برای شویسندگان:
 -1مقاله ایی که به زبان فارسی با چويده اشگليسی و یا به زبان اشگليسی باا چوياده فارسای طبا
را نمایی ای زیر تهيه شده باشند ،برای بررسی و شگر پذیرفته میشوشد.
 -2مقاالت شباید در شگریات ایران و کنفراشس ای علمی به چاپ رسيده و یا تحت بررسای بارای
چاپ باشند.
 -3ساختار مقاله به این ترتيب باشد :چويده مقاله ،دف ،مسأله ،پيگينه ،روش و مواد یا داده اای
تحقي  ،بحث شظری و شتایج.
 -4مقاله ا بایستی تحقيقی و علمی و با شوآوری بوده و با زباشی ساده و روان شوشته شود .مچنين
قواعد شگارش رعایت شده ،به زمينه تخصصی عرفان اسالمی مربوط باشد.
 -5خالصه فارسی و اشگليسی با ترجمهای صحيح (حداکثر در ده سطر) مراه با اصل مقاله ارسال شود.

 -6کليد واژگان فارسی و اشگليسی حداکثر در 6واژه تهيه و شوشته شود.
 -7مراجع مقاله مگی در پایان مقاله به ترتيب زیر شوشته شود:
شام خاشوادگی ،شام شویسنده ،سال ،عنوان کتاب ،جلد ،چاپ ،سال شگر ،محل شگر.
 -8مآخذ و منابع مورد استفاده حداقل  20عنوان به ترتيب حروف الفبای شام شویسندگان باشد.
 -9در پاورقی ر صفحه معادل التين اسامی و اصطالحات آورده شود.
 -10شویسندگاشی که برای شخستين بار مقاله ارسال میکنند الزم است رزومه خود ) (CVرا ارسال کنند.

 -11شویسنده مسئول مقاله بایستی مقاله را از طری ساماشه فصلنامه ارساال شمایناد و شتيجاه داوری
شيز از طری ساماشه و ایميل به اطالع شویسنده مسئول خوا د رسيد.
 -12تعداد صفحات مقاله با منابع حداکثر  20صفحه باشد.
 -13مقاالت دریافتی پس فرستاده شمیشود و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است.
 -14مسئوليت مطالب و محتوای مقاالت به عهده شویسنده یا شویسندگان است.
 -15مقاله ا داوری شده و شتایج آن در اختيار شویسندگان قرار میگيرد.
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