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 .۱نشریه در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

 .۲مقالهها به شرط پژوهشى و مستندبودن منتشر مىشوند.

 .۳مقاله ارسالى از  ۲۵صفحه (هر صفحه  ۳۰۰کلمه) تجاوز نکند.
ّ
 .۴مقاله ارسالى ،باید داراى مقدمه ،فصلبندى مناسب ،نتیجه و کتابنامهه بهود ،،حروفچینهى شهد ،و از طریه
پایگا ulumhadith.ir ،ارسال شود.

 .۵مقاله ارسالى باید داراى بخشهاى ذیل باشد:

ال ه ) چکیههد ،فارسههى مقالههه ،حههدا ل  ۱۲۰و حههداک ر  ۱۵۰کلمههه و حتههىاالمکههان چکیههد ،انگلیسههى آن بههه

همین مقدار.

ب) واژگان کلیدى فارسى و معادل انگلیسى آنها (حدا ل  ۳و حداک ر  ۵واژ.)،
ج) تعیین رتبه علمى نویسند.،

 .۶فهرست منابع در آخر مقاله ،بر حسب حروف الفبایى ،به شکل ذیل تنظیم گردد.

ال ه ) بههراى کتههاب :نهها کتههاب ،نهها و نهها خههانوادگى نویسههند ،،متههر،م ،محههل انتشههار ،ناشههر ،نوبههت چهها ،
تاریخ انتشار.

ب) براى مقاله :عنوان مقاله ،نا و نا خانوادگى نویسند ،،نا نشریه ،سال انتشار و شمار ،مجله.
 .۷در تر،مهها ارسال متن اصلى ضرورى است.
 .۸مقاله ارسالى نباید ،در هیچ نشریه داخلى یا خار،ى چا

شد ،باشد.

 .۹هزینه داوری و مسؤولیت مقاالت بر عهد ،نویسندگان است.

