
 30/10/1388مورخ  پ/ ا. 22140 شماره نامه اساس بر حدیث علوم فصلنامه
 پایگاه از (IF) تأثیر ضریب دارای فناوری و علوم رسانی اطالع ای منطقه مرکز
 به دانشگاهی جهاد علمی اطالعات پایگاه در و بوده (ISC) اسالم جهان علوم

د. می نمایه (WWW.SID.ir) نشانی  شو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 امتیاز: صاحب
 حدیث علوم دانشکده

 سردبیر: و مسئول مدیر
 شهری( )ری نیک محمدی محمد

 سردبیر: جانشین
 طباطبایی محمدکاظم سید
 اجرایی: مدیر

 نوربخش وحیدرضا
 ویراستار:

 قنبری محمد
 آرایی: صفحه

 قنبری علی
□ 

 مجّله: نشانی
 اد،جه شهرک خرداد، پانزده بلوار قم،

 دارالحدیث فرهنگی _ علمی مؤسسه
 37185 _ 3431 پ: ص.

 37785050 نمابر: _ 37176131 تلفن:
 37176413 مشترکان: امور

 اینترنت: در نشانی
http://www.ulumhadith.ir 

 الکترونیک: پست
ulumhadith@hadith.net 

 

 الفبا( وفحر ترتیب )به تحریریه هیئت
 شیرازی آزار بی عبدالکریم دکتر والمسلمین االسالم حجة

 الزهراء( دانشگاه )دانشیار

 حجتی محمدباقر دکتر والمسلمین االسالم حجة
 تهران( دانشگاه )استاد

کر محمدکاظم دکتر  شا
 قم( دانشگاه )استاد

 طباطبایی کاظم سید دکتر
 مشهد( فردوسی دانشگاه )استاد

 رحمانی عالیی فاطمه دکتر
 الزهراء( دانشگاه )استادیار

 معارف مجید دکتر
 تهران( دانشگاه )استاد

 (راد مهدوی محمدعلی دکتر والمسلمین االسالم حجة
 تهران( دانشگاه )دانشیار

 

77 

 نامه علمی ـــ پژوهشیفصل
 سوم، شماره بیستمسال 

 1394 پاییز

رسی نشریات ثیحد علوم فصلنامه  به استناد نامه شماره                    کمیسیون بر
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 مقاالت فهرست

کزاد یعبدالعل/ لیها و تحل گونه ،یستیروزه عاشورا، چ اتیروا  3 ......................................................... ی( جاللی)عبدالمهد یدکتر مهد ،پا
 28 ............................................................................................ یمحمد مراد/ بر قرآن یباطن یلیتأو یها تیعرضه روا یسنج امکان

ک امبریپ مصافحه اتیروا یابیارز  59 یلیاسماع یحاج محمدرضا ،این ستوده محمدرضا ،یزمان یمصطف/ ممتحنه سوره 12 هیبر آ دیبا زنان با تأ
گراب مهیمحسن د/ نقد یدر ترازو« الباء    أنا نقطة تحت» تیروا  81 ................................................................................................... کار 

م انیراگ نص   یشگیباز شناخِت نظام اند ثان متقد   104.............................................. شیستا محمدکاظم رحمان ،یدیروح اهلل شه/ و محد 
 135 .................... یریمحمدمقداد ام ،راد یحسن طارم ،معارف دیمج/ به آن عهیش انیاز راو یا و ادله انتساب عده «یونسی»مفهوم  یواکاو
ة؛ اثر ییو شناسا یگذار خیدر تار یپژوهش کوفه در سده یمؤلف کتاب األِظل    158 .......یرباق دیحم/ نخست یها بازمانده از ُغالت 
 183 ..................................................................................................................................... یمسجد دریح/ یمقاالت به عرب دهیچک
 188 ............................................................................................................................ ایساالرک درضایحم/ یسیمقاالت به انگل دهیچک

 
 

 محترم سندگانینو توجه لقاب
 است. زادآ مطالب شیرایو و صیتلخ در هینشر .1
 شوند. می منتشر مستندبودن و پژوهشی شرط به ها مقاله .2
 ند.کن تجاوز لمه(ک 300 صفحه )هر صفحه 25 از ارسالی مقاله .3
مه، داراى دیبا ارسالی، مقاله .4  طریه  از و شهده نهییچحروف بهوده، کتابنامهه و جههینت ،مناسب بندى فصل مقد 

 شود. ارسال ulumhadith.ir پایگاه
 باشد: لیذ هاى بخش داراى دیبا ارسالی مقاله .5

  بهههه نآ سهههییانگل دهکیههچ انکهههاالم حتهههی و لمهههک 150 ثرکحهههدا و 120 حهههداقل مقالههه، فارسهههی دهکیهههچ الههف(

 مقدار. نیهم
 واژه(. 5 ثرکحدا و 3 حداقل) نهاآ سییانگل معادل و یفارس دىیلک نواژگا ب(
 سنده.ینو علمی رتبه نییتع ج(

 گردد. میتنظ لیذ لکش به ی،یالفبا حروف حسب بر مقاله، خرآ در منابع فهرست .6
  چهها ، نوبههت ناشههر، انتشههار، محههل متههر،م، سههنده،ینو خههانوادگی نههام و نههام ،تههابک نههام تههاب:ک بههراى الههف(

 انتشار. خیتار
 مجله. شماره و انتشار سال ه،ینشر نام سنده،ینو خانوادگی نام و نام مقاله، عنوان مقاله: براى (ب

 است. ضرورى اصلی متن ارسال ها تر،مه در .7
 باشد. شده چا  خار،ی ای داخلی هینشر چیه در د،ینبا ارسالی مقاله .8
 است. سندگانینو عهده بر مقاالت تیولمسؤ و داوری هزینه .9

http://www.ulumhadith.ir/



