
 
 «ی ری تفس  یآرا نقد  انمه ش»ژپوه    یعلم  ۀ دوفصلنام

 1399 اتبستان و   بهار اول، ۀشمار  ،  اول سال
 

 :  ازیامت صاحب 

 م یکر قرآن معارف و علوم  دانشگاه

 : مسئول  ریمد 

 ی نوروز  یمجتب  دکتر

 ( م ی کر قرآن معارف و علوم  دانشگاه   اریاستاد)

 : ری سردب

 زاده ینق حسن

 (مشهد  یفردوس دانشگاه   استاد)

 

  یسو  از و( یسیانگل زبان به مقاالت منابع و دهیچک)یفارس زبان به دوفصلنامه، صورت به ه ینشر  نیا

   و انیبن قرآن  یدانشگاه عنوان به( مشهد یقرآن علوم  دانشکده) میکر  قرآن معارف و علوم دانشگاه

 . شود یم منتشر  رانی ا در  میکر قرآن  معارف و علوم حوزه در  یتخصص

 را  خود  یها پرسش توانندیم مقاالت خته یفره سندگانینو  و پژوهشگران استادان،

 :بگذارند انیم در ما  با ر یز  طرق از 

 پژوهش  واحد  ؛ 30 یداخل  05138449600:  تلفن  شماره 

 مقدس مشهد  یقرآن  علوم دانشکده ،33 سناباد  نبش مشهد،: مجله دفتر 

http://naghdeara.quran.ac.ir 

pnat@quran.ac.iremail:  
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  88 آيه: موردي مطالعه) قرآن جامعيت قرآني  مستندات در  مفّسران   آراي بررسي
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