
 

 

 30/10/1388مورخ  پ/ ا. 22140 شماره نامه اساس بر حدیث علوم فصلنامه
یب دارای فناوری و علوم رسانیاطالع ایمنطقه مرکز  پایگاه از (IF) تأثیر ضر
ده (ISC) اسالم جهان علوم  به دانشگاهی جهاد علمی اطالعات پایگاه در و بو

د.می نمایه (WWW.SID.ir) نشانی  شو
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 حدیثگاه قرآن و دانش

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

 جانشین سردبیر:
 سید محمدکاظم طباطبایی

 مدیر اجرایی:
 محمدکریم صالحی

 ویراستار:
 محمد قنبری

 آرا:صفحه
کرم  مهدی خوشرفتار ا
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 هاد،قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک ج
 مؤسسه علمی _ فرهنگی دارالحدیث

 3718۵_  3۴31ص. پ: 
 3778۵۰۵۰نمابر: _  3717۶131تلفن: 

 3717۶۴13امور مشترکان: 
 نشانی در اینترنت:

http://www.ulumhadith.ir 

 پست الکترونیک:
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 روف الفبا(هیئت تحریریه )به ترتیب ح
 آزار شیرازیاالسالم والمسلمین دکتر عبدالکریم بیحجة

 )دانشیار دانشگاه الزهراء(
 االسالم والمسلمین دکتر محمدباقر حجتیحجة

 )استاد دانشگاه تهران(
کر  دکتر محمدکاظم شا

 (عالمه طباطبایی)استاد دانشگاه 
کاظم طباطبایی  دکتر سید 
 )استاد دانشگاه فردوسی مشهد(

 ر فاطمه عالیی رحمانیدکت
 )استادیار دانشگاه الزهراء(
 دکتر مجید معارف
 )استاد دانشگاه تهران(

 راداالسالم والمسلمین دکتر محمدعلی مهدویحجة
 )دانشیار دانشگاه تهران(

 

۹۹ 

 فصلنامه علمی 
 اول، شماره بیست و ششمسال 

 1۴00 بهار

یات                 به استناد نامه شماره      ثیحد علوم فصلنامه رسی نشر  کمیسیون بر
وهشی _ علمعلمی کشور دارای امتیاز   است. یپژ
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