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اهداف انتشار فصلنامه علمي ـ تخصصي سپهر سياست

دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم در سال  4631رسماً تأسيس شد .اهداف از تأسيس اين دانشگاه ،آموزش و پژووه
در زمينه علوم اسالمي ژ انساني ،تربيت نيروي انساني متخصص با توجه به نيازهاي عيني جامعه اسژالمي ايژرا و
فراهمکرد زمينهها و امكانات آموزشي و تحقيقي در زمينه مسائل علوم انساني است.
دانشگاه در اجراي اهداف آموزشي خود ،تاکنو رشژتههژاي مختلفژي ،از جملژه علژوم سياسژي را در مقژاع
کارشناسي و کارشناسي ارشد راهاندازي کرده است.
هدف بنيادين دانشگاهي در زمينه پووه  ،ايجاد روح تتب و تحقيق در ميا دانشجويا است تا در سير تحول
و پووه

به دورهاي از حيات اجتماعي و فرهنگي برسند که بتوانند خأل علمي رشتههاي مختلف علوم انسژاني را

متناسب با فرهنگ اسالمي پر کرده ،راه را براي بازخيزي تمد اسالمي هموار کنند.
فصلنامه «سپهر سياست» نشريه رشته علوم سياسي است که با اهداف ذيل منتشر ميشود:
 .4پاسخگويي به نيازهاي عيني جامعه اسالمي ايرا در زمينه مطالعات اسالمي ژ سياسي؛
 .2معرفي بنيادهاي نظري انقالب اسالمي و پاسخ به چال هاي نظري؛
 .6تبيين تفكر اسالمي  -شيعي در عرصه انديشه سياسي؛
 .1تالش در توليد فكر و انديشههاي سياسي ديني و بومي؛
 .5ارتقاي سطح علمي استادا و تأمين مناب برخي دروس رشتههاي علوم انساني؛
 .3نقد و بررسي نظريهها و گرايشات مختلف در رشته علوم سياسي و مكتوبات و متو مربوط؛
 .7ارائه دستاوردها ،يافتهها و توليدات فكري محققا و انديشمندا ؛
 .8معرفي و نقد انديشهها و جريا هاي سياسي ژ فكري معاصر بهويوه دنياي اسالمي؛
 .9زمينهسازي براي تضارب آرا و همفكري محققا در حوزه مطالعات اسالمي ژ سياسي؛
 .41کمك به ايجاد ارتباط ميا مراکز آموزشي ،علمي و تحقيقاتي و همچنين ميا پووهشژگرا و کارشناسژا
علوم سياسي به منظور انتقال و تبادل آموختهها و تجربهها ،و کسب دستاوردهاي تازه علمي.

فصلنامه سپهر سياست از استادا و پووهشگرا حوزه و دانشگاه بژراي انتشژار مقژاتت علمژي ،دعژوت بژه

همكاري ميکند و هرگونه پيشنهاد و انتقاد ارباب معرفت و اصحاب قلم را به منظور بهبود سطح کيفي نشژريه ارج
مينهد.

راهنماي تدوين و ارسال مقاالت

الف) مقاتت ارسالي بايد يافتههاي جديد پووهشي يا نظريهها و روش جديد در حل مسائل و توسعه علم را ارائژه
دهد؛ بهعوري که جامعه علمي آ را پووه

تلقي کند.

ب) شرايط مقاله ارسالي به فصلنامه
 .4مقاله از  25صفحه  611کلمهاي تجاوز نكند.
 .2مقاله در محيط  wordتايپ و همراه با فايل آ به دفتر مجله ارسال شود.
 .6مقاله داراي چكيده فارسي و چكيده انگليسي (حداکثر در  481کلمه) باشد.
 .1واژگا کليدي فارسي و معادل انگليسي آ ها ذکر شود.
 .5رتبه علمي نويسنده ،شماره تماس و رايانامه در پاورقي صفحه نخست مقاله درج شود.
 .3درج اسامي به تتين و اصطالحات مهجور در پاصفحه ضروري است.
 .7مقاله ارسالي نبايد در هيچ نشريه داخلي يا خارجي چاپ ،يا همزما به ساير مجالت يا مجموعهها فرستاده
شده باشد.
ج) شيوه ارجاع به منابع
 .4ارجاع داخل متن به زبا اصلي و فقط در متن درج شود و از پانويسکرد ارجاع خودداري شود.
 .2در پايا هر نقل قول مستقيم يا غيرمستقيم ،مرج
مورد نظر بدين صورت ذکر شود:
(نام خانوادگي نويسنده ،سال انتشار ،شماره جلد ،شماره صفحه) مثال (نراقي4625 ،هژ ق ،ج ،4ص )25
 .6اگر از يك نويسنده ،بي

از يك اثر استفاده شده ،ذکر منب بدين شكل صورت گيرد:

(نام خانوادگي نويسنده ،سال انتشار اثر اول ،شماره جلد ،شماره صفحه و سال انتشار اثژر دوم ،شژماره جلژد،
شماره صفحه)
 .6اگر به آيهاي از قرآ استناد شده است ،بدين صورت آدرس داده شود (نام سوره (شماره سوره :شماره آيه)
 .1اگر مؤلفا يك اثر بي

از سه نفر باشند ،فقط نام خانوادگي يك نفر را آورده و با ذکر واژه «و ديگرا » بژه

ساير مؤلفا اشاره شود.
 .5فهرست مناب در پايا مقاله و در صفحهاي جداگانه و به ترتيب حروف الفبا (نام خانوادگي) به صورت زير
تنظيم شود:
 براي کتاب:نام خانوادگي ،نام ،نام کتاب ،نام مترجم يا مصحح ،محل انتشار ،نام ناشر ،نوبژت چژاپ (در صژورت
تجديد چاپ) سال انتشار.
 براي مقاله:نام خانوادگي ،نام ،سال انتشار« ،عنوا مقاله» ،نام نشريه يا مجموعه ،شماره نشريه يا مجموعه.
تذکر :در صورت تعدد آثار منتشرشده از يك مؤلف در سال واحد ،براي مشخصشد منظژور از اثژر ،بژا
حروف الف ،ب ،ج و ...متمايز شوند.
 .3در پايا مقاله و قبل از مناب و مآخذ ميتوا بخشي به عنوا يادداشتها براي ارجاعات توضيحي آورد.
د) مشخصات نويسنده
اين مشخصات در برگهاي جداگانه به مقاله ضميمه گردد:
نام و نام خانوادگي ،رتبه علمي ،سمت کنوني ،نشاني مرکز علمي ،رايانامه ،شماره تماس همراه و ثابت.
ه) فصلنامه در ويرايش ادبي و تخصصي مقاالت آزاد است.
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