
    اعضبی محترم هیئت تحریریۀ مبهنبمۀ مبلّغبن
 

                                                           

حجت االسالم يالمسلمیه 

 هحودحسي ًبَی

 عىًان مسئًلیت:

 مذیرمسئًل مبَىبمٍ مبلغبن

 مذیریت تبلیغکبرشىبس بخش: 

 

 حجت االسالم يالمسلمیه 

 حسیي هالًَری

 عىًان مسئًلیت:

 َبی علمیٍ معبين تبلیغ ي امًر فرَىگی حًزٌ 

  مذیریت تبلیغ کبرشىبس بخش: 

 

 حجت االسالم يالمسلمیه

 هحوَد هقدهی 

 عىًان مسئًلیت: 
 َبی تبلیغی مجتمع تبلیغ مذیر مرکس پژيَش

 کبرشىبس بخش:

  کالم اسالمی/ تحلیل اخببر سیبسی 

 حجت االسالم يالمسلمیه 

 هحود غالهرضایی

 عىًان مسئًلیت: 

جبوشیه معبين تبلیغ ي امًر فرَىگی 

 َبی علمیٍ حًزٌ

 کبرشىبس بخش: 

 فقُیمببحث تحلیل اخببر سیبسی ي  

 
 

 حجت االسالم يالمسلمیه 

 هحوَد ههدی پَر

 کبرشىبس بخش:

 علًم ي معبرف قرآن ي حذیث 

 

 

 

 حجت االسالم يالمسلمیه

 هحوداسواعیل ًَری زًجاًی 

 کبرشىبس بخش:

  قرآن ي حذیث علًم ي معبرف 

 
 

حجت االسالم يالمسلمیه 

 هٌش ابَالفضل هادی

 تبریخ اسالم کبرشىبس بخش:

 
 

 

 

 حجت االسالم يالمسلمیه

 ًیا تبریسی عبدالکرین پاک 

 کبرشىبس بخش:

 قرآن ي حذیث علًم ي معبرف

 

 
 

 حجت االسالم يالمسلمیه

 جَاد حسیٌیسید  

 کبرشىبس بخش:

 کالم اسالمی/ علًم ي معبرف قرآن ي حذیث

 

 
 

 حجت االسالم يالمسلمیه 

 اهلل  بیات حجت

 کبرشىبس بخش:

 تبلیغ ي ارتببطبت 

 

 
 

 حجت االسالم يالمسلمیه 

 پَر هحسي زارع

 کالم شیعی کبرشىبس بخش:

 

 

 

 حجت االسالم يالمسلمیه

 هحودی کرین خاى 

 کبرشىبس بخش:

  مطبلعبت فرَىگی ي ارتببطبت



    اعضبی محترم هیئت تحریریۀ مبهنبمۀ مبلّغبن
 

 
 

 حجت االسالم يالمسلمیه

 حاهد عبداللهی 

 کبرشىبس بخش:

تحلیل سیبسی/ تبریخ تمذن  

 اسالمی

 
 

 حجت االسالم يالمسلمیه

 هحودعلی قرباًی 

 کبرشىبس بخش:

 َىر، رسبوٍ ي فضبی مجبزی

 
 

 حجت االسالم يالمسلمیه

 هحودباقر ًادم 

 کبرشىبس بخش:

 جُبد ي شُبدت/ ريایت سیرِ شُذا 

 

 

 

 

 حجت االسالم يالمسلمیه

 اهلل  ًعیویاى ذبیح 

 تخصص مًرد ویبز در مجلٍ: 

  علًم سیبسی

 

 

 

 حجت االسالم يالمسلمیه 

 فر حسي غفاری

 علًم اجتمبعی کبرشىبس بخش:

 

 

 

 حجت االسالم يالمسلمیه

 هحود کهًَد

 کبرشىبس بخش:

 ای رایبوٍَبی  فضبی مجبزی ي ببزی

 

 

 

حجت االسالم يالمسلمیه 

سیدهحودرضا هَسَی ًسب 

 کرهاًی

 کبرشىبس بخش:

  رياوشىبسی تربیتی

 

 

 

 حجت االسالم يالمسلمیه

 یارعلی کرد فیرٍزجایی 

  فلسفٍکبرشىبس بخش: 

 

  

 حجت االسالم يالمسلمیه

 ًیا علی هلکَتی 

 عىًان مسئًلیت: سردبیر مجلٍ

 کبرشىبس بخش: 

  آداة اسالمی/ خبوًادٌ ي سبک زوذگیاخالق ي 

 

 

 

 هاهٌاهه اطالع رساًی، پژٍهشی ٍ آهَزشی

  مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ های تبلیغی مرکسپژوهش 


