
 یهای اجتماعی اسالمژوهشپ
 علمی ـ ترویجی ةفصلنام

 1395 پاییز(، 110پیاپی ، )ومس ةشمار، مدوو  بیستسال 
 دانشگاه علوم اسالمی رضویصاحب امتیاز: 

 سید مصباح عاملیاالسالم و المسلمین حجة مدیر مسؤول:
 پناهاالسالم و المسلمین دکتر رضا حقحجة سردبیر:

 علی اکبر نوايیو المسلمین  االسالمحجة :علمیدبیر
 سید مجید ظهیریویراستار: سید رضا سید احمدی، مدیر اجرایی: 

 :)به ترتیب حروف الفبا( اعضای هیئت تحریریه
 الهیات دانشگاه فردوسی مشهد( ةیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشکددانشعلی حقی )سید  آقای دکتر

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی( ستادياراحجةاالسالم و المسلمین دکتر علی خیاط )
 (علمیه خراسان ةمدير حوزحجةاالسالم و المسلمین سید مصباح عاملی )

 (قالهیات دانشگاه امام صاد ةدکتر بیوک علیزاده )دانشیار دانشکد
 می رضوی(رئیس دانشگاه علوم اسالعلمیه خراسان و  ةدبیر شورای عالی حوزحجةاالسالم و المسلمین محمد باقر فرزانه )

 («پرديس قم»تهران یار دانشگاه دانشراد )و المسلمین دکتر محمد علی مهدوی حجةاالسالم
 الهیات دانشگاه فردوسی مشهد( ةاهلل محمد واعظ زاده خراسانی )استاد دانشکدآيت

 مشاوران علمی )به ترتیب حروف الفبا(:
  محسن جهانگیری،دکتر االسالم حجةحجةاالسالم محمود اصغری، حجةاالسالم محمد حسین پژوهنده، 

  االسالم رضا وطن دوستحجة ،علی اصغر صائمیاالسالم حجة حسن خرقانی،دکتر االسالم داوود حیدری ابهری، حجة

 رضوی قدس و انتشارات آستان چاپچاپ:  ،سید محمد صادق حسینی معینیپرداز: حروفچین و صفحه
 1029ـ0117: المللیاستاندارد بین ةشمار 28/2/1392 ،7899/92انتشار:  ةپروان های نیايش ـ درودی،آيهطراح جلد: 

 :علمی ـ ترویجی ةتأییدی
شورای عالی انقالب فرهنگی و  21/03/1387های اجتماعی اسالمی به استناد مادة واحدة مصوب رتبة علمی ـ ترویجی فصلنامة پژوهش

 های علمیه،شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی وابسته به شورای عالی حوزه 08/07/1395مورخ  73جلسة  182براساس مصوبة 

 به بعد 89به مدت دو سال تمدید گردید. شمارگان مشمول رتبه: 

 آوری:دیا

 گر رأی و دیدگاه فصلنامه نیست.                                       های مطرح شده در این فصلنامه لزوما  بیانو دیدگاه. آراء 1

 با ذکر منبع بالمانع است. آننقل مطالب و  ها آزاد استهای اجتماعی اسالمی در ویرایش، اختصار و اصالح مقالهپژوهش. 2

 کند.اجتماعی اسالمی تألیف شده باشد، استقبال می ةهایی که در حوزفیاز مقاالت، نقدها و معرهای اجتماعی اسالمی پژوهش. 3

 91735ـ461صندوق پستی ،2/16پالک ،بستکوچه بن ، )شهید حمید رضا زارع( 34امام خمینی  ،ی، خیابان امام خمینمقدس مشهدنشانی: 
  Email:ISS@razavi.ac.ir    38545075ـ دورنگار و پیام گیر:  38545025و  38598381تلفن: 

 

 این فصلنامه در تارنماهای زیر قابل دسترسی است:
www. noormags.com/razavi , www.magiran.com/razavi 

 www.sid.ir , www.srlst.com , www.isc.gov.ir 
 

 ريال 30000بهای تک شماره: 
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