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قابل توجه جوحسجدگان محترم

 .4جشر حه در تلخرص و و یراحش وطالج آزاد است.
 .3وقالهها به شرط پژوهشی و وسخذدبودن وذخشر ویشوجد.
 .3وقاله ارسالی از  36صفحه (هر صفحه  300کلهه) تجاوز جکذد.
ّ
 .1وقاله ارسالی ،باحد داراى وقدوه ،فصلبذدى وذاسج ،جخرجه و کتابذاوه بوده ،حروفچرذی شدده و از طرید
پاحگاه  ulumhadith.irارسال شود.
 .6وقاله ارسالی باحد داراى بخشهاى ذیل باشد:
الف) چکرده فارسی وقاله ،حداقل  430و حدا کثر  460کلهه و حخیاالوکان چکردده اجگلرسدی آن بده ههدرن
وقدار.
ب) واژگان کلردى فارسی و وعادل اجگلرسی آجها (حداقل  3و حدا کثر  6واژه).
ج) تعرین رتجه علهی جو حسذده.
 .5فهرست وذابع در آخر وقاله ،بر حسج حروف الفجایی ،به شکل ذیل تذظرن گردد.
الف) براى کتاب :جام کتاب ،جام و جامخاجوادگی جو حسذده ،وخرجن ،وحل اجخشار ،جاشر ،جوبدت چدا ،،تدار حخ
اجخشار.
ب) براى وقاله :عذوان وقاله ،جام و جامخاجوادگی جو حسذده ،جام جشر حه ،سال اجخشار و شهاره وجله.
 .7در ترجههها ارسال وخن اصلی ضرورى است.
 .2وقاله ارسالی ججاحد ،در هرچ جشر حه داخلی حا خارجی چا ،شده باشد.
 .9هزحذه داوری و وسؤولرت وقاالت بر عهده جو حسذدگان است.

