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  :ازیصاحب امت

   محمدباقر فرزانه:ر مسئولیمد  
  یدمحمدباقر حجتی س:ریسردب  

  
ریه یاعضا   :)ب حروف الفبابه تر (هیریئت 

  
  
  

  ی رضویعلوم اسالم دانشگاه اریاستاد )ی حقوق اسالمیفقه و مبان( یروانیتر جواد اکد
   مشهدیه فردوسار دانشگای دانش)ات عربیزبان و ادب( ی نجفیروانی ایتر مرتضکد
  ی رضوی استاد دانشگاه علوم اسالم)یات و معارف اسالمیاله( یدمحمدباقر حجتیس ترکد
  ی رضویار دانشگاه علوم اسالمی استاد)ثیعلوم قرآن و حد( یحسن خرقانتر کد
  هی العالمی المصطفة جامعاستاد )ثیعلوم قرآن و حد( یناصفها یی رضایتر محمدعلکد
  ار پژوهشگاه حوزه و دانشگاهی دانش)ثیعلوم قرآن و حد( وشنر یدیتر محمدباقر سعکد
  )س قمیپرد(ار دانشگاه تهران ی دانش)ثیعلوم قرآن و حد(  رادی مهدویتر محمدعلکد
  رانیار دانشگاه علم و صنعت ای دانش)ثیعلوم قرآن و حد( یری نصیتر علکد
   مشهدیار دانشگاه فردوسی دانش)ثیعلوم قرآن و حد( زاده یتر حسن نقکد
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  :)ب حروف الفبابه تر(اره ین مشمشاوران علمی ا

  
  
  

/ جـــواد ایروانـــیتـــر کاالســـالم دةحج/ حـــسنعلی اخالقـــیتـــر کاالســـالم دةحج
تـر کاالسـالم دةحج/ میـرزا دکتـر محمـود خواجـه/ پناه رضا حقتر کاالسالم دةحج
/  رادیلـعتـر کاالسـالم دةحج/ ی دلبـریدعلیسـتـر کاالسالم دةحج/ اطی خیعل
دکتر محمدسـعید / زاده دکتر حمید عباس/ محمدحسن رستمیتر کاالسالم دةحج

سیدرضــا تـر کاالســالم دةحج/ سـیدجعفر علـویتــر کاالسـالم دةحج/ عبدخـدایی
حــسن تــر کاالســالم دةحج/  رادی مهــدویتــر محمــدعلکاالســالم دةحج/ مــؤدب
   محسن نورائیترکاالسالم دةحج/ زاده نقی
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  :ۀ علمی پژوهىشیدییتأ

  
  
  

وزارت (شور کـات ی نشریون بررسیسیمکبر اساس مجوز » ی قرآنیها  آموزهۀمجل «
ز و یی از پـا٧٧۶٩٣/٣ ۀ و به شمار٢۴/٣/١٣٩١خ یدر تار) یقات و فناوریعلوم، تحق

  .ده استیگرد» ی ـ پژوهشیعلم «ۀ درجی دارا١٣٨٩زمستان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ».ستیدگاه مجله نیًا دسندگان مقاالت لزومی نویآرا«    
».ر مأخذ بالمانع استکنقل مطالب مجله با ذ«    

  :های زیر قابل دسترسی است در وبگاهاین فصلنامه 
com.srlst.wwwو  ir.sid.www و razavi/com.magiran.www  

 ir.gov.isc.wwwو
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