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هیأت تحریریه:
دکتر علیــرضا زالــی؛ دانشگاه علــوم پزشکی شهیــد بهشـتی
آیـــت اهلل حم ــــد احـــــاحی کاشــــانی؛ دانشـــگاه حطهــــری
آیـــت اهلل دکتــــر سیـــدحصطـفی حمـقق داحـــاد؛ فرهنگستــــان علـــوم
حجــــتاالســــالم وال سل یــــن دکتــــر عبدالعــلی توجـهی؛ دانشگاه شـــاهد
حجـــتاالســــالم و ال سل یــــن دکتـــر حم ـــدرضا رضانیـــاحعــلم؛ قــوه قضائیـــه
دکتــر ابراهیــم حـــوسی؛ دانشگاه ویرجیـــــنیا ،دکتــر علیــرضا فیـــض؛ دانشـــگاه تهـــران
دکتـر الدن عباسیان؛ دانشگاه علـوم پزشکی تهـران ،دکتـر جلیـل قنواتی؛ دانشگاه تهران(پردیـس قم)
پروفسـور عبدالعــزیز ساشادینا؛ دانشگاه ویـرجینیا ،دکتر ایـرج فاضل؛ دانشگاه علـوم پزشکی شهید بهشتی
دکترحم ـود عباسی؛ دانشـگاه علوم پزشکی شهیـد بهشتی ،دکتـر باقـر الریجانی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتـر حم ـدتقـی رفیـعی؛ دانشــگاه تهــران (پــردیــس قــم) ،دکتــر حصطـفی ال وسوی؛ دانشگاه کویــت
دکتــر ابوالفضــل حمســــن؛ دانشـــگاه ویــرجیــنیا ،دکتــر سیـد حسیــن صفـــایی؛ دانشـــگاه تهـران
دکتر حم د روشن؛ دانشگاه شهیـد بهشتی ،آیت اهلل سید حم ـد بجنـــوردی؛ دانشــگاه تربیــت حعلم
حجتاالســــــالم وال سل یـــــن دکتــــر حم ـــد جــــواد ابـــوالقـــاس ی؛ سازحــان س ــت
حجـــت االســـالم و ال سل یـــن دکتــر حم ــدرضـــا رضـــوان طلــب ،دانشــگاه تهــران
دکتـر علی اصغــــــر یــــزدانی؛ حرکـــــز تمقیـــقات اخــــالق و حقــــوق پـــــزشکی
حجتاالســالم وال سل یــــــن دکتـــــر سیـــد طه حــرقـــاتی؛ سازحان س ــــت
دکتــــر سیــــدعبــــاس سادات حسیـــنی؛ دانشـــگاه شهیــد صــدوقی یزد
دکتــر علیاکبـــر والیتــی؛ دانشــگاه علــوم پزشـکی شهیــد بهشــتی
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