
 

  
  
  

  های قرآنی آموزه
  
  

  ٢١ۀ ، شمار١٣٩۴ستان تاب ـ بهار  

  fg8GF          
  T  دبیر علمی   

  دکتر حسن خرقانی  
  T  مدیر اجرایی  

  محمدامین انسان  
  T  ویراستاران  

  بزدی ثانی، علیزاده اصل، انسان  
  T  امور مشترکین و توزیع  

  علی اسماعیلی  
  T  ّناظر فنی چاپ  

  علی اصغریار  
  T  چاپ و صحافی  

  رضوی آستان قدس انتشارات و چاپ
  T  شمارگان  
   نسخه٢٠٠  

  T  شماره بهای تک  
   تومان۵٠٠٠  

  T  تلفن و دورنگار  
  ٠۵١ـ٣٢٢٣٠٧٧٢  

  T  تلفن مرکز پخش  
  ٠۵١ـ٣٢٢٣۶٨١٧  

  T  نشانی پستی  
  ٩١٧٣۵ ـ۴۶١ پ مشهد، ص  

  T  رایانامه  
  razaviunmag@gmail.com  

  
  :ازیصاحب امت

   محمدباقر فرزانه:ر مسئولیمد  
   سیدمحمدباقر حجتی:ریسردب  

  
ریه یاعضا ب حروف الفبا (هیریئت    :)به تر

  
  
  

  )علوم اسالمی رضوی دانشگاه یاردانش(ی روانیتر جواد اکد
  )دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد(ی  نجفیروانی ایتر مرتضکد
  )استاد دانشگاه علوم اسالمی رضوی(ی اقر حجتدمحمدبیس ترکد
  )استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی(حسن خرقانی تر کد
  )استاد جامعة المصطفی العالمیه(ی نیی اصفها رضایتر محمدعلکد
  )دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه( روشنی دیتر محمدباقر سعکد
  ) ـ پردیس قمدانشیار دانشگاه تهران(  رادی مهدویتر محمدعلکد
  )دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران(ی ری نصیتر علکد
  )دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد( زاده یتر حسن نقکد
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وزارت (بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کـشور » های قرآنی مجلۀ آموزه «
 از پـاییز و ٧٧۶٩٣/٣شمارۀ  و به ٢۴/٣/١٣٩١در تاریخ ) علوم، تحقیقات و فناوری

  .گردیده است» علمی ـ پژوهشی« دارای درجۀ ١٣٨٩زمستان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ».ستیدگاه مجله نیًسندگان مقاالت لزوما دی نویآرا«    
».ر مأخذ بالمانع استکنقل مطالب مجله با ذ«    
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