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 مقاله علمی و پژوهشی  911تالیف و تصنیف حدود 

سردبیر دو مجله علمی پژوهشی تحقیقات کالمی و فلسفه دین و عضو هیات تحریریه مجالت متعدد  

 کالمی و فلسفی.

 


