
 

 

 سیاست فصلنامه
 

در حهوزه ارتقهای دانه   اتپردازد کهه موجبهپژوهشی می-به انتشار مقاالت علمی پرنیان خیالالمللی  بینفصلنامه       

 :  اين مقاالت بايد حداقل حائز يکی از شرايط ذيل باشد. را در جامعه فراهم نمايد ادبیات و فرهنگ

و تنهها تهرويج  د که به پیشرفت نظهری جديهد بیانجامهدهای جديارائه روش. 6ها و نتايج پژوه  روشمند ارائه يافته. 1

 .  حتماً نوآوری و جديد بودن را به همراه داشته باشد. 6های ديگران نباشد يهمفاهیم و نظر

 :  5توجه
بهه مووهوم مطالعهه و همکهاری بها پژوهشهگران عهالوه بهر « پرنیان خیال» ادبیات تحلیلی و تطبیقینگرش فصلنامه 

 . وجود دارد علوم و هنر، ای است که بین ادبیاتنگاهی نو و میان رشته، مطالعات تخصصی در ادبیات
 :  اهم موووعات مورد پذيرش در اين فصلنامه به شرح ذيل است

ادبیات اخالقی/ ادبیات دينی / ادبیات عرفانی/ ادبیهات غنهايی/ ادبیهات تحلیلهی / /  ادبیات چیست؟ / ادبیات تعلیمی
طنهز / ، / ادبیهات فکهاهیاجتمهاعی ، ادبیات تطبیقی/ ادبیات حماسی/ ادبیات داستانی / ادبیات نمايشی/ ادبیهات سیاسهی

شناسی/ ادبیات و فلسفه/ ادبیات و هنر/ ادبیات و علهوم / ادبیات عامیانه/ مکاتب ادبی/ دستور زبان / زبان، ادبیات فولکور
راه نجات )رابطه ادبیات بها قهرآن و / شاه های علمی ادبیات و تاريخ / مشاهیر ادبیات ايران و جهان / گفتگو با شخصیت

ايمان )رابطه ادبیات با عرفای اسالمی(/ نقد و معرفهی کتهاب / شهاعران ديهروز / شهاعران های  می(/ اسطورهروايات اسال
 امروز/ نقد آزاد

 :  7توجه
، بنابراين مقاالت بايد به دو شودمی المللی منتشر عربی و انگلیسی در سطح بین در سه زبان فارسی ، اين فصلنامه     

 شود.زبان عربی و انگلیسی ترجمه 

 

 

 :  9توجه

سراسر کشهور سهعی دارد بها فرهیخته دکتری و معلمان  ، دانشجويان ارشد ،اين فصلنامه با دريافت مقاالت استادان       

در  نظر خود را نسبت به مقاالت ارسهالی، بررسی مقاالت آنان و پاسخگويی به نیازهای اين عزيزان ومن رعايت عدالت

 .  در جامعه برداشته باشد مطالعات ادبیجهت رشد و شکوفايی مؤثر  اعالم نمايد تا گامی اسرم وقت

 :  7توجه 

گونه مسئولیتی ندارد و بیان مسئولیت کلیه مطالب بیان شده بر عهده نويسنده مقاله بوده و فصلنامه نسبت به آن هیچ      

 . فصلنامه نیست دست اندرکارانهای کننده ديدگاه

 :1توجه 



 

 

جهت حفظ اخالق علمی کسانی که مقاالت خود را برای اين فصلنامه ارسال کردند نبايهد بهرای چهار در مجهالت      

هرگهز در فصهلنامه چهار ، مقاله نهامبرده ،در صورت مشاهدهو مردود ، اين عمل از نظر اخالق علمی، ديگر اقدام نمايند

 .  نخواهد شد

 :  6توجه 

 . شودنمی مقاالت آزاد است و مقاالت دريافتی عودت داده  سردبیر فصلنامه در ويراي       

 :  4توجه 
 :ت تحریریهدعوت به همکاری در هیأ   
های کشور جهت همکاری در هیات تحريريه اين فصلنامه از کلیه استادان فرهیخته گروه ادبیات فارسی دانشگاه     

 . شوددعوت می
 دارک مورد نیاز جهت هیأت تحريريه: م
  اسکن آخرين مدرک تحصیلی  -6  اسکن کارت ملی پشت و رو -1
 اسکن يک قطعه عکس پرسنلی -5  اسکن آخرين حکم کارگزينی  -6
 رزومه کامل علمی فرد متقاوی -2 اسکن صفحات اول و دوم شناسنامه -6
 

 info.magpk2016@gmail.comپست الکترونیک جهت ارسال مدارک: 
 
 

 


