اولین سمینارِ دانشجوییِ فلسفهی تحلیلی
(پژوهشکدهی فلسفهی تحلیلیِ پژوهشگاهِ دانشهای بنیادی)

پژوهشکدهی فلسفهی تحلیلی پژوهشگاه دانشهای بنیادی ( ،)IPMاولین سمینار دانشجویی فلسفهی تحلیلی را
در تاریخ  ۵۲بهمن  ۷۹۳۱برگزار میکند .دانشجویان و فارغالتحصیالن فلسفه (با شرایطی که در ادامه ذکر
میشود) میتوانند مقاالت خود را برای ارزیابی ارسال کنند.
ایمیل سمینارfarazghalbi@ipm.ir :
شرایط ارسالکنندگان -۷ :دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری -۵ ،فارغالتحصیالن مقطع کارشناسی
ارشد که در زمان ارسال مقاله بیش از دو سال از دفاع ارشد آنها نگذشته باشد -۹ ،فارغالتحصیالن مقطع دکتری
که در زمان ارسال مقاله بیش از یک سال از دفاع دکتری آنها نگذشته باشد.
مهلت ارسال مقاالت ۷۱ :دی ۷۹۳۱
موعد اعالم نتایج :در تاریخ  ۵۲دی  ۷۹۳۱به افرادی که مقاالت آنها برای ارائه در سمینار پذیرفته شده باشد
اطالعرسانی میشود.
ساختار مقاله:
 -۷مقاله دارای چکیدهای شامل  ۲۱۱الی  ۷۱۱۱کلمه باشد.
 -۵متن اصلی مقاله  ۹۲۱۱الی  ۰۲۱۱کلمه باشد.
 -۹مقاله میتواند به فارسی یا انگلیسی نگاشته شود.
 -۴در صفحه ی اول مقاله ،اطالعات فرستنده ذکر شود که شامل این موارد است :نام و نام خانوادگی ،شمارهی
تماس ،آدرس ایمیل ،نام محل تحصیل یا فارغالتحصیلی.
 -۲در صفحهی دوم مقاله ابتدا عنوان مقاله و سپس چکیده و آنگاه کلمات کلیدی نگاشته شود.

 -۰مقاله با فرمتِ ورد فرستاده شود.
 -۱مقاله با قلم نازنین نگاشته شود.
 -۸عنوان مقاله در اندازهی  ،۷۰چکیده و متن اصلی در اندازهی ۷۴و منابع در اندازهی  ۷۵نگاشته شود.
 -۳نظام ارجاعدهی مقاله ،شبیه به نظامهای معمول و استاندارد ارجاعدهی باشد.
محدودیت موضوعی :مقاالت ارائه شده باید دارای محتوایی مربوط به فلسفهی تحلیلی باشند.
ارائهها :افرادی که مقالهی آنها پذیرفته میشود در تاریخ  ۵۲بهمن  ۷۹۳۱در محل پژوهشکده به ارائهی مقالهی
خود خواهند پرداخت .زمان هر ارائه  ۴۱دقیقه خواهد بود .پس از آن مقالهی ارائه شده به مدت  ۷۱دقیقه توسط
دانشجویی دیگر نقد میشود و ارائهدهنده به مدت  ۲دقیقه به نقدهای مطرح شده پاسخ میدهد و سپس به
مدت  ۷۲دقیقه پرسش و پاسخ عمومی برگزار میشود.

