
  یهاي اجتماعی اسالمژوهشپ
  علمی ـ ترویجی ۀفصلنام

  1393 زمستان)، 103پیاپی ، (چهارم ةشمارم، بیستسال 
  دانشگاه علوم اسالمی رضويصاحب امتیاز: 

  سید مصباح عاملیاالسالم و المسلمین حجۀ مدیر مسؤول:
  پناهاالسالم و المسلمین دکتر رضا حقحجۀ سردبیر:
  سید مجید ظهیريویراستار: د احمدي، سید رضا سیمدیر اجرایی: 

  :و داوران (به ترتیب حروف الفبا) اعضاي هیئت تحریریه
  دانشگاه علوم اسالمی رضوي) استادیارپناه (حجۀاالسالم و المسلمین دکتر رضا حق

  الهیات دانشگاه فردوسی مشهد) ةیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشکددانشعلی حقی (سید  آقاي دکتر
  دانشگاه علوم اسالمی رضوي) استادیارداود حیدري ابهري (معاون پژوهشی و  آقاي

  دانشگاه علوم اسالمی رضوي) استادیارحجۀاالسالم و المسلمین دکتر علی خیاط (
  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز) ةدکتر محمد هادي صادقی (دانشیار دانشکد
  علمیه مشهد و دانشگاه علوم اسالمی رضوي) ةحوز حجۀاالسالم و المسلمین سید مصباح عاملی (استاد

  )7الهیات دانشگاه امام صادق ةدکتر بیوك علیزاده (دانشیار دانشکد
  حجۀاالسالم و المسلمین محمد باقر فرزانه (رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوي)

  هاي بنیادي)دکتر محمد جواد الریجانی (رئیس پژوهشگاه دانش
  )»پردیس قم«تهران یار دانشگاه دانشدکتر محمد علی مهدوي راد (حجۀاالسالم و المسلمین 

  الهیات دانشگاه فردوسی مشهد) ةاهللا محمد واعظ زاده خراسانی (استاد دانشکدآیت
  مشاوران علمی (به ترتیب حروف الفبا):

  ،علیزادهبیوك دکتر ، دکتر سید علی حقی داود حیدري ابهري، پناه،حجۀاالسالم و المسلمین دکتر رضا حق
  اهللا محمد واعظ زاده خراسانیآیت االسالم و المسلمین دکتر محمد علی مهدوي راد،دکتر محمد جواد الریجانی، حجۀ

  رضوي قدس و انتشارات آستان چاپچاپ: سید محمد صادق حسینی معینی، پرداز: حروفچین و صفحه، ناظر فنی چاپ: علی اصغریار
  1029ـ0117: المللیاستاندارد بین ةشمار 28/2/1392، 7899/92انتشار:  ۀپروان هاي نیایش ـ درودي،آیهطراح جلد: 

  علمی ـ ترویجی: ۀتأییدی
 13/03/1392مورخ  5823/31 ةشمار ۀشوراي عالی انقالب فرهنگی و براساس نام 21/03/1387مصوب  ةواحد هاي اجتماعی اسالمی به استناد مادهپژوهش ۀفصلنام

  علمی ـ ترویجی گردید. ۀحائز رتب 89پیاپی  ةهاي علمیه، از شمارشوراي اعطاي مجوزها و امتیازهاي علمی وابسته به شوراي عالی حوزه
  یادآوري:

 نیست. فصلنامهگر رأي و دیدگاه لزوماً بیان فصلنامههاي مطرح شده در این آراء و دیدگاه .1
 با ذکر منبع بالمانع است. آننقل مطالب و  ها آزاد استصار و اصالح مقالههاي اجتماعی اسالمی در ویرایش، اختپژوهش .2
 کند.اجتماعی اسالمی تألیف شده باشد، استقبال می ةهایی که در حوزاز مقاالت، نقدها و معرفیهاي اجتماعی اسالمی پژوهش .3

  91735ـ461، صندوق پستی2/16پالكبست، کوچه بن ،(شهید حمید رضا زارع) 34امام خمینی ، 1، خیابان امام خمینیمقدس مشهدنشانی: 
   Email:ISS@razavi.ac.ir    8545075ـ دورنگار و پیام گیر:  8545025و  8598381تلفن: 

  

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

 www.sid.ir , www.srlst.com , www.isc.gov.ir    
  ریال 30000بهاي تک شماره: 
  


