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فصلنامه علمی ـ ـ پژوهشی
سال بیستم ،شماره دوم
تابستان 1394
فصلنامه علوم حدیث به استناد نامه شماره  3/6219کمیسیون بر رسی نشریات
85/7/3
علمی کشور دارای امتیاز علمی _ پژوهشی است.

صاحب امتیاز:

دانشکده علوم حدیث

مدیر مسئول و سردبیر:

محمد محمدی نیک (ریشهری)

جانشین سردبیر:

سید محمدکاظم طباطبایی

مدیر اجرایی:

وحیدرضا نوربخش

ویراستار:

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
حجةاالسالم والمسلمین دکتر عبدالکریم بیآزار شیرازی

(دانشیار دانشگاه الزهراء)

حجةاالسالم والمسلمین دکتر محمدباقر حجتی

(استاد دانشگاه تهران)
دکتر محمدکاظم شا کر

محمد قنبری

(استاد دانشگاه قم)

صفحهآرایی:

علی قنبری

دکتر سید کاظم طباطبایی

□
ّ
نشانی مجله:

(استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

قم ،بلوار پانزده خرداد ،شهرک جهاد،
مؤسسه علمی _ فرهنگی دارالحدیث
ص .پ37185 _ 3431 :

تلفن _ 37176131 :نمابر37785050 :
امور مشترکان37176413 :

نشانی در اینترنت:

http://www.ulumhadith.ir

پست الکترونیک:

دکتر فاطمه عالیی رحمانی

(استادیار دانشگاه الزهراء)
دکتر مجید معارف

(استاد دانشگاه تهران)
حجةاالسالم والمسلمین دکتر محمدعلی مهدویراد)

(دانشیار دانشگاه تهران)

ulumhadith@hadith.net
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مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری دارای ضریب تأثیر ( )IFاز پایگاه
علوم جهان اسالم ( )ISCبوده و در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی به
نشانی ( )WWW.SID.irنمایه میشود.
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قابل توجه نویسندگان محترم

 .1نشر یه در تلخیص و و یرایش مطالب آزاد است.
 .2مقالهها به شرط پژوهشی و مستندبودن منتشر میشوند.
 .3مقاله ارسالی از  25صفحه (هر صفحه  300کلمه) تجاوز نکند.
ّ
 .4مقاله ارسالی ،باید داراى مقدمه ،فصلبندى مناسب ،نتیجه و کتابنامه بوده ،حروفچینىی شىده و از طر یى
پایگاه  ulumhadith.irارسال شود.
 .5مقاله ارسالی باید داراى بخشهاى ذیل باشد:
ال ى ) چکی ىده فارسىىی مقالىىه ،حىىداقل  120و حىىدا کثر  150کلمىىه و حتىىیاالمک ىان چکی ىده انگلیسىىی آن بىىه
همین مقدار.
ب) واژگان کلیدى فارسی و معادل انگلیسی آنها (حداقل  3و حدا کثر  5واژه).
ج) تعیین رتبه علمی نو یسنده.
 .6فهرست منابع در آخر مقاله ،بر حسب حروف الفبایی ،به شکل ذیل تنظیم گردد.
ال ى ) بىىراى کتىىاب :نىىا کتىىاب ،نىىا و نىىا خىىانوادگی نو یسىىنده ،متىىرجم ،محىىل انتشىىار ،ناشىىر ،نوبىىت چىىا ،
تار یخ انتشار.
ب) براى مقاله :عنوان مقاله ،نا و نا خانوادگی نو یسنده ،نا نشر یه ،سال انتشار و شماره مجله.
 .7در ترجمهها ارسال متن اصلی ضرورى است.
 .8مقاله ارسالی نباید ،در هیچ نشر یه داخلی یا خارجی چا شده باشد.
 .9هزینه داوری و مسؤولیت مقاالت بر عهده نو یسندگان است.

