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

 )دانشیار دانشگاه الزهراء(

 االسالم والمسلمین دکتر محمدباقر حجتی حجة
 )استاد دانشگاه تهران(

کر  دکتر محمدکاظم شا
 )استاد دانشگاه قم(

کاظم طباطبایی  دکتر سید 
 )استاد دانشگاه فردوسی مشهد(

 رحمانی دکتر فاطمه عالیی
 )استادیار دانشگاه الزهراء(

 دکتر مجید معارف
 )استاد دانشگاه تهران(

 (راد االسالم والمسلمین دکتر محمدعلی مهدوی حجة
 )دانشیار دانشگاه تهران(
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 فصلنامه علمی ـــ پژوهشی
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 1394 بهار

یات ثیفصلنامه علوم حد رسی نشر  به استناد نامه شماره                    کمیسیون بر
وهش _ یعلمعلمی کشور دارای امتیاز   است. یپژ
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