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  :)ب حروف الفبابه تر(ه یریرئت یه یاعضا
  
  
  
  
  
  
  

   دانشگاه تهراناستاد )یاسالم ۀفلسف( ینانی دیمین ابراهیغالمحستر کد
  ی رضوی استاد دانشگاه علوم اسالم)یالم اسالمکفلسفه و ( انیبرکرضا اتر کد
   استاد دانشگاه تهران)یاسالم ۀفلسف( یبهشتاحمد تر کد
  ار دانشگاه قمی دانش)یالم اسالمکفلسفه و ( یمحسن جوادتر کد
  ی رضویار دانشگاه علوم اسالمی دانش)یقی تطبۀفلسف( ی شاهرودینی حسیمرتضتر کد
  ار دانشگاه تهرانی دانش)فلسفه( ی عالماهللا روحتر کد
   مشهدیار دانشگاه فردوسی استاد)کن مدرخبرگان بدو( یاض صابری فاهللازیعز
  ی رضویار دانشگاه علوم اسالمی استاد)یالم اسالمکفلسفه و ( هنسالکرضا یعلتر کد
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  :)ب حروف الفبابه تر(ه مشارن یمشاوران علمی ا

  
  
  
  
  
  
  

ــالم ةحج ــا اکداالس ــر رض ــبرکت ــالم دةحج/ انی ــر سکاالس ــضیت ــسیدمرت  ینی ح
االسـالم ةحج/ داوود حیـدری/ فی شرینیحس یدعلیسم االسالةحج/ یشاهرود

 یموسـومحمد دیسـاالسـالم ةحج/ هنـسالکرضا یتر علکد/ یمحمداسحاق عارف
  یگیبا
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  :ۀ علمی پژوهىشیدییتأ

  
  
  
  
  
  
  

ات ی نـشریون بررسـیسیـمکبـر اسـاس مجـوز » ی اسـالمۀ فلسفیها  آموزهۀمجل «
 ۀ و بــه شــمار١٨/١١/١٣٩١خ ی در تــار)یقــات و فنــاوریوزارت علــوم، تحق(شور کــ

ده یــگرد» یـ پژوهــش   یعلمــ «ۀ درجــی دارا١٣٩٠ از بهــار و تابــستان ٢٢۵٢٢٩/٣
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ». اول استۀسندی نویبر اساس نام خانوادگمقاالت ب یترت«    
  ».ستیدگاه مجله نیًسندگان مقاالت لزوما دی نویآرا«    
  ».ر مأخذ بالمانع استکنقل مطالب مجله با ذ«    

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

 ir.gov.isc.wwwو
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