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 روف الفبا(هیئت تحریریه )به ترتیب ح
 آزار شیرازیاالسالم والمسلمین دکتر عبدالکریم بیحجة

 )دانشیار دانشگاه الزهراء(
 االسالم والمسلمین دکتر محمدباقر حجتیحجة
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کر  دکتر محمدکاظم شا

 (عالمه طباطبایی)استاد دانشگاه 
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 )استاد دانشگاه فردوسی مشهد(
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 )استاد دانشگاه تهران(

 راداالسالم والمسلمین دکتر محمدعلی مهدویحجة
 )دانشیار دانشگاه تهران(
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 محترم سندگانینو توجه قابل

 است. زادآ مطالب شیرایو و صیتلخ در هینشر .۱
 شوند.می منتشر مستندبودن و پژوهشی شرط به هامقاله .۲
 ند.کن تجاوز لمه(ک ۳۰۰ صفحه )هر صفحه ۲۵ از ارسالی مقاله .۳
 طریهق از و شهده نهییحروفچ بهوده، کتابنامهه و جهینت ،مناسب بندىفصل مقّدمه، داراى دیبا ارسالی، مقاله .۴

 شود. ارسال ulumhadith.ir پایگاه
 باشد: لیذ هاىبخش داراى دیبا ارسالی مقاله .۵

  بههه نآ سههییانگل دهکیههچ انکههاالمحتههی و لمهههک ۱۵۰ ثرکحههدا و ۱۲۰ حههداقل مقالههه، فارسههی دهکیههچ الهه (
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 گردد. میتنظ لیذ لکش به ی،یالفبا حروف حسب بر مقاله، خرآ در منابع فهرست .۶
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