زاٌّوبي تدٍيي هقبلِ
 هقبلِ حبصل دژٍّص ًَٗسٌذُ دس صهٌ٘ٔ فلسفِ (فلسفٔ اٍلٖ ،هؼشفشطٌبسٖ ٍ فلسفْْبٕ كبسثشدٕ) ثبضذ ٍ قجالً دس جبًٖٗطشٕ دٗگشٕ اسسبل ًطذُ ثبضذ .اص اسسبل ّوضهبى دٍ ٗب چٌذ هقبلِ خَدداسٕ ضَد.
چبح ٗب ّوضهبى ثِ ٓ

 -2ثشإ اسسبل هقبلِ الصم اسز ثِ سبٗز http://Falsafi-journal.tabrizu.ac.irهشاجؼِ ًوَدُ ٍ ثؼذ اص دسخَاسز
ػضَٗز ضَداقذام ثِ اسسبل هقبلِ ضَد.
ًَٗ -3سٌذگبى هحششم اثشذا هقبلِ خَدضبى سا دس ٗک فبٗل ثذٍى ًبم ًَٗسٌذُ ثفشسشٌذ ٍ سذس دس ٗک فبٗل جذاگبًِ ًبم هقبلِ ٍ
هطخصبر خَدضبى سا اسسبل ًوبٌٗذ.
 -4هقبلِ الضاهبً حبٍٕ چك٘ذٓ فبسسٖ ٍ اًگل٘سٖ ،هقذهِ ٍ ًش٘جِ ثبضذ ٍ حجن آى اص ث٘سز صفحِ سبٗخ ضذُ دس ثشگْبٕ A4
ث٘طشش ًجبضذ.
 -5چك٘ذٓ هقبلِ ٍ كلوبر كل٘ذٕ آى دس ٗک صفح ٓ هجضا -ثِ ّوشاُ سشجؤ اًگل٘سٖ آى -اسسبل ضَد ٍ اًذاصٓ چك٘ذُ اص دٍاصدُ
سغش ٍ سؼذاد كلوبر كل٘ذٕ اص دُ كلوِ سجبٍص ًكٌذ.
« -6دسشَس خظ فبسسٖ» هصَة فشٌّگسشبى صثبى ٍ ادة فبسسٖ ،هجٌبٕ آٗ٘ي خظ فبسسٖ ٍ هؼ٘بس ٍصل ٍ فصل كلوبر قشاس
گ٘شد .ضكل السٌٖ٘ اسبهٖ خبظ ٍ اصغالحبر ٍ سشك٘جبر خبسجٖ ثالفبصلِ دس داخل دٍ كوبى داخل هشي هقبلِ ق٘ذ ضَد.
 -7سوبم ٗبدداضشْب دس دبٗبى هقبلِ ٍ قجل اص فْشسز هٌبثغ ثِ سشس٘ت ٍ ثب ضوبسٓ هسلسل آٍسدُ ضَد.
 -8اسجبع ثِ هٌبثغ ٍ هأخز دس داخل هشي ،ثالفبصلِ ثؼذ اص ًقل قَل ٗب اضبسُإ ثذاى ،دس داخل دٍ كوبى ٍ ثب ركش ًبهخبًَادگٖ
ًَٗسٌذُ ،سبسٗخ اًشطبس اثش ٍ ضوبسٓ صفحِ صَسر گ٘شد .اگش دس ٗک سبل اص ٗک ًَٗسٌذُ دٍ ٗب چٌذ اثش ثِ چبح سس٘ذُ ٍ هَسد
اسشٌبد قشاس گشفشِ ثبضذ ،اٗي آثبس ثب ركش حشٍف الف ،ة ٗ ...ب  ... ٍ a ٍbدس اص سبل اًشطبس اص ّن هشوبٗض ضًَذ.
 -9دس فْشسز دبٗبًٖ ،هٌبثغ ثِ صَسر صٗش هؼشفٖ ضًَذ:
كشبةً :بم خبًَادگٖ ٍ ًبم كَچک ًَٗسٌذُ( ،سبل اًشطبس) ،ػٌَاى كشبة ثب حشٍف هَسّة ٗب اٗشبل٘ک ً ،بم هصحح ٗب هششجن ،ضوبسٓ
چبح ،هحل ًطشً ،بم ًبضش.
هقبلًِ :بم خبًَادگٖ ٍ ًبم كَچک ًَٗسٌذُ ،ػٌَاى هقبلِ داخل گَ٘هًِ ،بم هجلِ /هجوَػِ ثب حشٍف هَسّة  ،ضوبسٓ هجلِ ٍ
هجوَػِ ،سبل اًشطبس ،ضوبسُ صفحبر هشثَط ثِ هقبلِ.
هٌبثغ اٌٗششًشًٖ :بم خبًَادگٖ ًَٗسٌذًُ ،بم ًَٗسٌذُ ،سبسٗخ دسششسٖ« ،ػٌَاى هقبلِ»ً ،بم ٍة سبٗز (ٗب ػٌَاى ًطشٗٔ الكششًٍ٘كٖ
ّوشاُ ثب هطخصبر ًطشِٗ) ،صفحِ  /دبساگشافً ،طبًٖ اٌٗششًشٖ.

هساحل پريسش ٍ چبپ هقبلِ
 -1اػالم ٍصَل ثؼذ اص دسٗبفز هقبلِ.
 -2ثشسسٖ ضكلٖ ٍ صَسٕ هقبلِ (دس صَسسٖ كِ هقبلِ هَاسد ركش ضذُ سا سػبٗز ًكشدُ ثبضذ ،ثشإ اصالحبر الصم ثِ ًَٗسٌذُ
ػَدر دادُ هٖضَد).
 -3دس صَسسٖ كِ هقبلِ ،اضكبل سبخشبسٕ ًذاضشِ ثبضذ ،ثشإ اسصٗبثٖ ثِ داٍس ٗب داٍساى صبحجٌظشٕ فشسشبدُ هٖضَد سب دسثبسٓ
اسصش ػلوٖ ٍ صالح٘ز چبح آى دس ًطشِٗ اظْبس ًظش كٌٌذ.
ً -4شبٗج داٍسْٗب دس جلسبر هٌظن ّ٘ئز سحشٗشِٗ هغشح ٍ دسثبسٓ هقبالر ّش ضوبسُ اص ًطشِٗ ،سصو٘ن ًْبٖٗ اسخبر هٖضَد.
ً -5ظش ًْبٖٗ ّ٘ئز سحشٗشِٗ ثِ اعالع صبحجبى هقبلِ هٖسسذ.

