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 و ارسال مقاالت نیتدو یراهنما
 های رجالی سالنامه پژوهشچاپ در  یمقاله برا طیشرا
 باشد. رجالی مقاله موضوع •
 باشد. یعرب ای یمقاله به زبان فارس •
 باشد: را داشته زیر یهایژگیاز و یکیکم  دستبوده و  ینوآور بردارنده بایدمقاله  •

 ؛یعلم دیجد افتهی ای هیکننده نظر ارائه
 ؛هینظر کیاز  دیجد نییو تب ریکننده تقر ارائه
 ؛هینظر کی یبرا دیکننده استدالل جد ارائه
 .هینظر کی ینقد جامع علم ارائه

 مجله ارسال شود. یورد آن برا لیشده باشد و فا پتای مقاله •
 شود. میتنظ 01بدر  یب قلم با یو در متون عرب 01لوتوس  یبا قلم بآچار  صفحه 01 تا 01در  مقاله •
 ارسال نشده باشد. یگریمجله د یزمان برا هم ای افتهینشر ن یگرید جای در مقاله •
 ساختار مقاله 
 باشد:  را داشته ریساختار ز دیمقاله با 
 ؛(یو عرب ی)به دو زبان فارس نویسندگان ای نویسندهعنوان مقاله و نام  •
 باشتد  داشتته  جهیموضوع، ساختار و نت نییدر پنج سطر در اول مقاله شامل تب کم دست دهیچک کی دی: مقاله بادهیچک •

 ؛(یو عرب یفارس)به دو زبان 
 ؛(یو عرب ی)به دو زبان فارس واژگان کلیدی •
 ؛له(ئ)طرح مس مقدمه •
 ؛مقاله یبدنه اصل •
 ؛جهینت •
 .منابع و مآخذ •

 مقاله انیارجاع به منابع در متن و پا روش
انجام شتود و    نام منبع، شماره جلد و شماره صفحه سنده،ینو یبه روش پانوشت و با ذکر نام خانوادگ دیمقاله با یده آدرس. 0

 .ردیمقاله قرار گ پایاندر فهرست منابع  یشناس مشخصات کتاب
 : دیآ یم لیذ بیمقاله به ترت انیفهرست منابع در پا می. تنظ2 
 یختانوادگ  : نام و نامقیتحق ای حیتصح اینام کتاب، ترجمه  سنده،یو نام نو ینام خانوادگ درج مشخصات کتاب: یبرا

 محقق، شهر محل انتشار، انتشارات، نوبت چاپ، سال نشر. ایمترجم، مصحح 
 ایت شتماره، محتل نشتر، ستازمان      ه،ینام مقاله، نتام نشتر   سنده،ینو ینام و نام خانوادگ :اتیدرج مشخصات نشر یبرا
 انتشار. خیارگان منتشرکننده، تار ایسسه ؤم

 تذکرات
 آن است. سندهیآن به عهده نو تیمجله نبوده و مسئول یهادگاهید انگریب مندرج در مقاالت، الزاماً اتینظر. 0
 رد مقاالت آزاد است. ای رشیپذ ص،یترجمه، تلخ ش،یرای. مجله در و2 
 . شودیوجه پس فرستاده نم چیبه ه ی. مقاالت ارسال0
 . نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بالمانع است.1

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         فهرست مطالب

 3  سرمقاله

   سردبیر

 7  کامل الزیارات و شهادت ابن قولویه به وثاقت راویان

   سیدموسی شبیری زنجانی

 59  اعتبار سنجی توثیقات و تضعیفات رجالیان

قائینی محمد    

عبداألعلی اقتوثبازخوانی    33 

رضا احسنی غالم    

در آئینه علم رجالقتیبه  بن محمد بن علی   15 

رضا صاحبی علی    
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