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قابل توجه نویسندگان محترم

 .1نشر یه در تلخیص و و یرایش مطالب آزاد است.
 .2مقالهها به شرط پژوهشی و مستندبودن منتشر میشوند.
 .3مقاله ارسالی از  25صفحه (هر صفحه  300کلمه) تجاوز نکند.

 .4مقاله ارسالی ،باید داراى مقدمه ،فصلبندى مناسب ،نتیجهه و کتابنامهه بهوده ،حروفچینهی شهده و از طر یه
پایگاه  ulumhadith.irارسال شود.
 .5مقاله ارسالی باید داراى بخشهاى ذیل باشد:
ال ه ) چکیههده فارسههی مقالههه ،حههداقل  120و حههدا کثر  150کلمههه و حتههیاالمکههان چکی هده انگلیسههی آن بههه
همین مقدار.
ب) واژگان کلیدى فارسی و معادل انگلیسی آنها (حداقل  3و حدا کثر  5واژه).
ج) تعیین رتبه علمی نو یسنده.
 .6فهرست منابع در آخر مقاله ،بر حسب حروف الفبایی ،به شکل ذیل تنظیم گردد.
ال ه ) بههراى کتههاب :نههام کتههاب ،نههام و نههامخههانوادگی نو یسههنده ،متههرجم ،محههل انتشههار ،ناشههر ،نوبههت چهها ،
تار یخ انتشار.
ب) براى مقاله :عنوان مقاله ،نام و نامخانوادگی نو یسنده ،نام نشر یه ،سال انتشار و شماره مجله.
 .7در ترجمهها ارسال متن اصلی ضرورى است.
 .8مقاله ارسالی نباید ،در هیچ نشر یه داخلی یا خارجی چا شده باشد.
 .9هزینه داوری و مسؤولیت مقاالت بر عهده نو یسندگان است.

