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فراخوان دریافت مقاله علمی از محققان بینالمللی
مجله علمی حکمت معاصر
دوفصلنامه حکمت معاصر ،مجله علمی در حوزه فلسفه و حکمت اسالمی است .این مجله در راستای انعکاس و ارائۀ دستاوردهای مطالعات علمی و
پژوهشهای استادان و پژوهشگران معاصر در حوزۀ سنت حِکمی اسالمی (اعم از فلسفه ،کالم و عرفان اسالمی) ،انواع مقالههای علمی (پژوهشی،
ترویجی ،مروری( در این حوزه را با دسترسی آزاد منتشر میکند .مجله علمی حکمت معاصر با رتبه برتر در ردهبندی وزارت علوم ( 127ب) و رتبه  Q2در
پایگاه  ،ISCتاکنون در بیش از سی پایگاه علمی معتبر از جمله DOAJ, Hollis Harvard Library, WorldCat, Philpapers

 Philosophy Documentation centerو  ISCنمایه شده است و به زودی در پایگاه بین المللی اسکوپوس ( )Scopusنیز نمایه خواهد شد.
دبیرخانه مجله حکمت معاصر از محققان آزاد و شاغل در مراکز آموزشی و پژوهشی همه کشورها دعوت میکند تا مقاالت علمی خود در زمینههای مرتبط
با حکمت اسالمی (موضوعات خاص فلسفی ـ کالمی و عرفانی ،مطالعات تاریخ اندیشه ،پژوهشهای تحلیلی و انتقادی ،مطالعات روششناختی،
بررسیهای تطبیقی و به طور کلی پژوهشهایی که سهمی در احیا و بازشناسی قابلیتهای سنت فلسفی اسالمی برای جهان معاصر دارند) را برای بررسی
و انتشار در شمارههای آتی به این مجله ارسال کنند .حکمت معاصر در شمارههای آینده ( )7011از انواع مقاالت علمی (پژوهشی ،ترویجی ،مروری)

به زبان فارسی استقبال میکند .همه مقالههای ارسالی ،توسط سردبیر و دست کم دو داور متخصص همتا ارزیابی میشوند .مقالههای نامرتبط با موضوع و
اهداف مجله ،پیش از بررسی تخصصی به مؤلف بازگرداده میشود.


لطفاً توجه بفرمایید که مجله حکمت معاصر برای شمارههای سال جاری ( )0011مقاالت را به زبان فارسی منتشر میکند.
از این رو مقاالت دریافتی به زبان انگلیسی از سوی مجله  -با ذکر نام مترجم  -به زبان فارسی ترجمه میشود و انتشار
مییابد.



همه مراحل فرایند ثبت ،ارزیابی و انتشار مقاالت محققان بینالمللی در مجله حکمت معاصر ،رایگان است و هیچ هزینهای
برای هیچ کدام از مراحل از مؤلفان دریافت نمیشود.
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