پژوهشهای اجتماعی اسالمی

فصلنامة علمی ـ ترویجی
سال بیست و دوم ،شمارة سوم( ،پیاپی  ،)110پاییز 1395
صاحب امتیاز :دانشگاه علوم اسالمی رضوی
مدیر مسؤول :حجةاالسالم و المسلمین سید مصباح عاملی
سردبیر :حجةاالسالم و المسلمین دکتر رضا حقپناه
دبیرعلمی :حجةاالسالم و المسلمین علی اکبر نوايی
مدیر اجرایی :سید رضا سید احمدی ،ویراستار :سید مجید ظهیری
اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):
آقای دکتر سید علی حقی (دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)
حجةاالسالم و المسلمین دکتر علی خیاط (استاديار دانشگاه علوم اسالمی رضوی)
حجةاالسالم و المسلمین سید مصباح عاملی (مدير حوزة علمیه خراسان)
دکتر بیوک علیزاده (دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه امام صادق )
حجةاالسالم و المسلمین محمد باقر فرزانه (دبیر شورای عالی حوزة علمیه خراسان و رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی)
حجةاالسالم و المسلمین دکتر محمد علی مهدویراد (دانشیار دانشگاه تهران «پرديس قم»)
آيتاهلل محمد واعظ زاده خراسانی (استاد دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)

مشاوران علمی (به ترتیب حروف الفبا):
حجةاالسالم محمود اصغری ،حجةاالسالم محمد حسین پژوهنده ،حجةاالسالم دکتر محسن جهانگیری،
داوود حیدری ابهری ،حجةاالسالم دکتر حسن خرقانی ،حجةاالسالم علی اصغر صائمی ،حجةاالسالم رضا وطن دوست

حروفچین و صفحهپرداز :سید محمد صادق حسینی معینی ،چاپ :چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
طراح جلد :آيههای نیايش ـ درودی ،پروانة انتشار 1392/2/28 ،92/7899 :شمارة استاندارد بینالمللی0117 :ـ1029

تأییدیة علمی ـ ترویجی:
رتبة علمی ـ ترویجی فصلنامة پژوهشهای اجتماعی اسالمی به استناد مادة واحدة مصوب  1387/03/21شورای عالی انقالب فرهنگی و
براساس مصوبة  182جلسة  73مورخ  1395/07/08شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی وابسته به شورای عالی حوزههای علمیه،
به مدت دو سال تمدید گردید .شمارگان مشمول رتبه 89 :به بعد
یادآوری:
 .1آراء و دیدگاههای مطرح شده در این فصلنامه لزوما بیانگر رأی و دیدگاه فصلنامه نیست.
 .2پژوهشهای اجتماعی اسالمی در ویرایش ،اختصار و اصالح مقالهها آزاد است و نقل مطالب آن با ذکر منبع بالمانع است.
 .3پژوهشهای اجتماعی اسالمی از مقاالت ،نقدها و معرفیهایی که در حوزة اجتماعی اسالمی تألیف شده باشد ،استقبال میکند.
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