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ب حروف الفبا(ریریه ئت یه یاعضا   :)به تر
  
  
  
  
  
  
  

  ) دانشگاه تهراناستاد(غالمحسین ابراهیمی دینانی تر کد
  )استاد دانشگاه علوم اسالمی رضوی(رضا اکبریان تر کد
  )اد دانشگاه تهراناست(احمد بهشتی تر کد
  )دانشیار دانشگاه قم(محسن جوادی تر کد
  )استاد دانشگاه علوم اسالمی رضوی(مرتضی حسینی شاهرودی تر کد
  )دانشیار دانشگاه تهران( عالمی اهللا روحتر کد

  )استادیار دانشگاه فردوسی مشهد( فیاض صابری اهللاعزیز
  )المی رضویاستادیار دانشگاه علوم اس(علیرضا کهنسال تر کد
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ب حروف الفبا(مشاوران علمی این مشاره    :)به تر

  
  
  
  
  
  
  

ــر سکاالســالم دةحج ــضیت ــاهرودینی حــسیدمرت ــیدعلی االســالم ةحج/ ی ش س
/ یمحمداسـحاق عـارفدکتـر االسالم ةحج/ دکتر مجتبی درایتی/ یف شرینیحس
رامـین م االسـالةحج/ هنـسالکرضـا یتر علکد/ محمدمهدی کمالیاالسالم ةحج

  حجةاالسالم غالمعلی مقدم/ گلمکانی
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  :تأییدیۀ علمی پژوهىش

  
  
  
  
  
  
  

بـر اسـاس مجـوز کمیـسیون بررسـی نـشریات » های فلسفۀ اسـالمی مجلۀ آموزه «
 و بــه شــمارۀ ١٨/١١/١٣٩١در تــاریخ ) وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری(کــشور 

گردیــده » ـ پژوهــشی  علمــی«ۀ  دارای درجــ١٣٩٠ از بهــار و تابــستان ٢٢۵٢٢٩/٣
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ».بر اساس نام خانوادگی نویسندۀ اول استمقاالت ترتیب «    
  ».ستیدگاه مجله نیًسندگان مقاالت لزوما دی نویآرا«    
  ».ر مأخذ بالمانع استکنقل مطالب مجله با ذ«    

  :این فصلنامه در تارنماهای زیر قابل دسترسی است
razavi/com.magiran.www  وorg.noorsoft.wwwو  ir.sid.www  

  ir.gov.isc.wwwو 
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