
 راهنمای تدوین و ارسال مقاله :

مرتبط با حدیث نگاشته شده، بهه   ایرشتههای علوم حدیث یا مباحث میانکه در عرصه. در این مجله، مقاالتی 1
 چاپ می رسد.

 .و جنبه نوآوری نیز در آن رعایت شود بودهمستند و بر اساس معیارهای پژوهشی  ،باید تحقیقی. مقاالت 2
 .می باشدای صفحه سیصد کلمه 22 و حداکثر 12 حداقلمقاله هر . حجم 3
. ذکر مشخصات کامل نویسنده، به همراه نشانی کامل مکاتباتی، نشانی پست الکترونیک )ایمیل(، شماره تلفهن  4

 همراه و درجه علمی وی ضروری است.
 تیجه، فهرست منابع.ها، مقدمه، بدنۀ اصلی، ن: عنوان، چکیده، کلیدواژههاست. مقاله مشتمل بر این بخش5

  را دربهر  مسألۀ تحقیه  و رو  و نتهایآ آن   ای تهیه شود و کلمه 211تا  111چکیده باید در یک پاراگراف
 .گیرد

 باید در انتهای چکیده قرار گیرد و مقاله بودهواژۀ کلیدی مرتبط با محتوای  5تا  3ها بین کلیدواژه. 

 و جنبۀنوآورانۀ بحث باشد و در نهایت به اهداف تحقیه    مقدمه باید شامل توضیحات اولیه، پیشینۀ پژوهش
 ختم شود.

قید ارۀ جلد و صفحه، در داخل پرانتز و شم )به صورت ایتالیک(با ذکر نام کتاب و . استنادها باید در داخل متن6
 شوند.گردند. ارجاعات به منابع بیشتر و توضیحات، در پانوشت صفحه ذکر می

  ،اسهتفاده  « همهان »از عبهارت  به جای نام منبع، در صورتی که ارجاع به منبعی باشد که در ارجاع قبلی آمده
 شود.

 با رسم الخط متمایز از متن باشد. . آیات قرآن کریم داخل گیومه و7
 تنظیم گردد: و به طور کامل به ترتیب زیر، « نامهکتاب». فهرست منابع، باید در پایان مقاله با نام 8
/ مصحح، محهل نشهر، ناشهر، نوبهت چهاپ،      ، نام مترجممؤلف نام خانوادگینام و ، )بصورت برجسته( عنوان کتاب 

 .سال انتشار
       :در صورتی که به یکی از مقاالت مجالت ارجاع داده شده، باید به این ترتیهب در فهرسهت منهابع ذکهر شهود

نهام  نهام مترجم)اگهر مقالهه ترجمهه باشهد(،      ، نویسنده خانوادگیو نام ، نام )برجسته و داخل گیومه(عنوان مقاله
 .سال انتشارشماره صفحات، مجله، شماره مجله، 

 ای از مهههتن اصهههلی و معرفهههی اجمهههالی نویسهههندۀ مهههتن اصهههلی    مقالهههۀ ترجمهههه شهههده، بایهههد بههها نسهههخه   . 9
 همراه باشد.

 .نام استاد راهنما و استاد مشاور ارسال شود نامه مؤلف اخذ شده است، باید با ذکرای که از پایان. مقاله11
 .انجام می گیرد. توسط مؤلف سایت نشریهاز طری   wordبصورت فایل مقاله  ارسال. 11

  :نشانی پایگاه اینترنتی نشریهwww.haditheandisheh.ir 

 . مقالۀ چاپ شده، صرفاً بیانگر دیدگاه نویسنده یا نویسندگان آن است.12
 د.رسان. دفتر مجله پس از دریافت مقاله، نتیجه پذیر  یا عدم پذیر  را به نویسنده اطالع خواهد 13


