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 تحریریه )به ترتیب حروف الفبا( هیئت
 رضا برنجکاراالسالم والمسلمین دکتر حجة
 تهران( انشگاهردیس فارابی دپ ستادا)

 باس پسندیدهعاالسالم والمسلمین دکتر حجة
 (لوم حدیثع)دانشیار دانشگاه 

 آزار شیرازیاالسالم والمسلمین دکتر عبدالکریم بیحجة
 )دانشیار دانشگاه الزهراء(
 دکتر فاطمه عالیی رحمانی
 )استادیار دانشگاه الزهراء(
کاظم طباطبایی  دکتر سید 

 گاه فردوسی مشهد()استاد دانش
 دکتر مجید معارف
 )استاد دانشگاه تهران(

 االسالم والمسلمین دکتر محمدباقر حجتیحجة
 )استاد دانشگاه تهران(

 راداالسالم والمسلمین دکتر محمدعلی مهدویحجة
 )دانشیار دانشگاه تهران(

کر  دکتر محمدکاظم شا
 (عالمه طباطبایی)استاد دانشگاه 

 کاظم طباطباییمحّمددکتر سید 
 (لوم حدیثعگاه )استاد دانش
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 فصلنامه علمی 
 اول، شماره و هفتمبیست سال 

 1۴01 بهار

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