
 

 

 02/12/1011مورخ  پ/ ا. 44122 شماره نامه اساس بر حدیث علوم فصلنامه
یب دارای فناوری و علوم رسانیاطالع ایمنطقه مرکز  پایگاه از (IF) تأثیر ضر
ده (ISC) ماسال جهان علوم  به دانشگاهی جهاد علمی اطالعات پایگاه در و بو
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 صاحب امتیاز:
 دانشکده علوم حدیث

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

 جانشین سردبیر:
 سید محمدکاظم طباطبایی

 مدیر اجرایی:
 محمدکریم صالحی

 ویراستار:
 محمد قنبری

 آرا:صفحه
کرممهدی   خوشرفتار ا

□ 
 نشانی مجّله:

 قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد،
 علمی _ فرهنگی دارالحدیثمؤسسه 
 48373_  4343ص. پ: 

 48873737نمابر: _  48386343تلفن: 
 48386334امور مشترکان: 

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

 پست الکترونیک:
ulumhadith@hadith.net 

 

 هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(
 آزار شیرازیاالسالم والمسلمین دکتر عبدالکریم بیحجة

 )دانشیار دانشگاه الزهراء(
 االسالم والمسلمین دکتر محمدباقر حجتیحجة

 )استاد دانشگاه تهران(
کر  دکتر محمدکاظم شا
 )استاد دانشگاه قم(
کاظم طباطبایی  دکتر سید 
 )استاد دانشگاه فردوسی مشهد(
 دکتر فاطمه عالیی رحمانی

 ستادیار دانشگاه الزهراء()ا
 دکتر مجید معارف
 )استاد دانشگاه تهران(

 راداالسالم والمسلمین دکتر محمدعلی مهدویحجة
 )دانشیار دانشگاه تهران(

 

۶۹ 

 فصلنامه علمی 
 دوم، شماره بیست و پنجمسال 

 9311 تابستان

یاتبه استناد نامه شم ثیحد علوم فصلنامه رسی نشر  اره                    کمیسیون بر
وهشی _ علمعلمی کشور دارای امتیاز   است. یپژ
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 محترم سندگانینو توجه قابل
 است. زادآ مطالب شیرایو و صیتلخ در هینشر .۱
 شوند.می منتشر مستندبودن و پژوهشی شرط به هامقاله .۲
 ند.کن تجاوز لمه(ک ۳۳۳ صفحه )هر صفحه ۲۲ از ارسالی مقاله .۳
 طرید  از و شدده ندییحروفچ بدوده، کتابنامده و جدهینت ،مناسدب بنددىفصل مقّدمه، داراى دیبا ارسالی، مقاله .۴

 شود. ارسال ulumhadith.ir پایگاه
 باشد: لیذ هاىبخش داراى دیبا ارسالی مقاله .۲

  بدده نآ سددییانگل دهکیددچ انکدداالمحتددی و لمددهک ۱۲۳ ثرکحدددا و ۱۲۳ حدددا ل مقالدده، فارسددی دهکیددچ الدد (

 مقدار. نیهم
 واژه(. ۲ ثرکحدا و ۳ حدا ل) نهاآ سییانگل معادل و فارسی دىیلک نواژگا ب(
 سنده.ینو علمی رتبه نییتع ج(

 گردد. میتنظ لیذ لکش به ی،یالفبا حروف حسب بر مقاله، خرآ در منابع فهرست .۶
  چددا ، نوبددت ناشددر، انتشددار، محددل متددرجم، سددنده،ینو خددانوادگینددا  و نددا  ،تددابک نددا  تدداب:ک بددراى الدد (

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

 است. ضرورى اصلی متن ارسال هاترجمه در .۷
 باشد. شده چا  خارجی ای داخلی هینشر چیه در د،ینبا ارسالی مقاله .۸
 است. سندگانینو عهده بر مقاالت تیولمسؤ و داوری هزینه .۹
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