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

 الزهراء( دانشگاه )دانشیار

 حجتی محمدباقر دکتر والمسلمین االسالم حجة
 تهران( دانشگاه )استاد

کر محمدکاظم دکتر  شا
 قم( دانشگاه )استاد

 طباطبایی کاظم سید دکتر
 مشهد( فردوسی دانشگاه )استاد

 حمانیر عالیی فاطمه دکتر
 الزهراء( دانشگاه دانشیار)

 معارف مجید دکتر
 تهران( دانشگاه )استاد

 راد مهدوی محمدعلی دکتر والمسلمین االسالم حجة
 تهران( دانشگاه )دانشیار
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 محترم سندگانینو توجه قابل
 است. زادآ مطالب شیرایو و صیتلخ در هینشر .1
 شوند. می منتشر مستندبودن و پژوهشی شرط به ها مقاله .2
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 مقدار. نیهم
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 انتشار. خیتار
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 است. ضرورى اصلی متن ارسال ها ترجمه در .7
 باشد. شده چا  یخارج ای داخلی هینشر چیه در د،ینبا ارسالی مقاله .8
 است. سندگانینو عهده بر مقاالت تیولمسؤ و داوری هزینه .9
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