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 رتبه مجله عنوان نشریه ردیف
/  تاریخ اخذ

رتبه تمدید  

دوره 

 انتشار
 سردبیر مدیرمسئول صاحب امتیاز

 الریجانیصادق  یزديمحمد  دبیرخانه مجلس خبرگان فصلنامه 25/08/89 علمی ـ پژوهشی حکومت اسالمی  1

 رجبیمحمود  رجبیمحمود  )ره(پژوهشی امام خمینی -موسسه آموزشی  دوفصل نامه 07/10/89 علمی ـ پژوهشی شناختقرآن   2

21/03/90 علمی ـ پژوهشی سراءإ  3  سید محسن میري مرتضی واعظ جوادي مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء فصلنامه 

21/03/90 علمی ـ ترویجی معارف عقلی  4  فنایی اشکوريمحمد  ابوترابیاحمد  المعارف علوم عقلی اسالمیة دایرمرکز پژوهشی  فصلنامه 

21/03/90 علمی ـ ترویجی )ع(فقه اهل بیت  5  سید محمود هاشمی شاهروديآیت اهللا  فصلنامه 
 سیدمحمود

 هاشمی شاهرودي
 پناه ایزدعبدالرضا 

21/03/90 علمی ـ پژوهشی شناسی و دین روان  6  احمديمحمدرضا  ریا سقاي بیناصر  )ره(پژوهشی امام خمینی -موسسه آموزشی  فصلنامه 

23/09/90 علمی ـ ترویجی هاي تربیتی اسالم و پژوهش  7  زارعانمحمدجواد  اعرافیعلیرضا  )ره(پژوهشی امام خمینی -موسسه آموزشی  فصلنامه 

23/09/90 علمی ـ پژوهشی مطالعات اسالم و روانشناسی  8  کاویانیمحمد  غرويسیدمحمد  دانشگاهپژوهشگاه حوزه و  دوفصلنامه 

23/09/90 علمی ـ ترویجی معرفت اخالقی  9  شریفیاحمدحسین  فتحعلیمحمود  )ره(پژوهشی امام خمینی -موسسه آموزشی  فصلنامه 

25/11/90 علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی  10  واعظیاحمد  ارسطامحمدجواد  دانشگاه باقرالعلوم فصلنامه 
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 رتبه مجله عنوان نشریه ردیف
/  تاریخ اخذ

رتبه تمدید  

دوره 

 انتشار
 سردبیر مدیرمسئول صاحب امتیاز

25/11/90 ترویجی علمی ـ انتظار موعود  11  شاکري زواردهیاهللا  روح قرائتیمحسن  مرکز تخصصی مهدویت فصلنامه 

 قائمی نیاعلیرضا  رشادعلی اکبر  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی فصلنامه 09/03/91 علمی ـ پژوهشی ذهن  12

 علی ربانی گلپایگانی )صادقموسسه امام (آیت اهللا جعفر سبحانی  فصلنامه 22/07/91 علمی ـ پژوهشی کالم اسالمی  13
 عبدالرحیم

 یبهبهان یمانیسل

 ارزانی رضا بیحب ارزانی رضا بیحب شعبه اصفهان  -دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم فصلنامه 30/07/91 علمی ـ ترویجی اخالق  14

 رجبیمحمود  پارسانیاحمید  )ره(خمینیپژوهشی امام  -موسسه آموزشی  فصلنامه 30/07/91 علمی ـ پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی  15

 )الویري(خندان  محسن مریجی اهللا شمس مدانشگاه باقرالعلو فصلنامه 17/11/91 علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم  16

 موسسه آینده روشن فصلنامه 05/12/91 علمی ـ پژوهشی مشرق موعود  17
سیدمسعود 

 پورسیدآقایی

سیدمسعود 

 پورسیدآقایی

13/03/92 پژوهشی علمی ـ آیین حکمت  18  یارعلی کرد فیروزجایی اهللا مریجی شمس مدانشگاه باقرالعلو فصلنامه 

19  
ی اسالم یاجتماع يها پژوهش

 )اندیشه حوزه(
13/03/92 علمی ـ ترویجی  پناه رضا حق عاملی دمصباحیس يرضو یاسالم علوم دانشگاه فصلنامه 

13/03/92 علمی ـ پژوهشی معرفت سیاسی  20  محسن رضوانی ينوروز محمدجواد )ره(پژوهشی امام خمینی - موسسه آموزشی دوفصلنامه 
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 رتبه مجله عنوان نشریه ردیف
/  تاریخ اخذ

رتبه تمدید  

دوره 

 انتشار
 سردبیر مدیرمسئول صاحب امتیاز

13/03/92 ترویجیعلمی ـ  عقل و دین  21  سعید بهشتی احمد بهشتی آیت اهللا احمد بهشتی فصلنامه 

13/03/92 علمی ـ پژوهشی نقد و نظر  22  علیرضا آل بویه محمدتقی سبحانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی فصلنامه 

01/04/92 پژوهشی –علمی  تحقیقات کالمی  23  رضا برنجکار هادي صادقی انجمن کالم اسالمی فصلنامه 

06/04/92 پژوهشی –علمی  سیاست متعالیه  24  زایی نجف لک غالمرضا بهروزي لک انجمن مطالعات سیاسی فصلنامه 

24/04/93 پژوهشیعلمی ـ  در آینه پژوهش اسالم تاریخ  25  پیشواییمهدي  جباريمحمدرضا  )ره(پژوهشی امام خمینی -موسسه آموزشی  فصلنامه 

24/04/93 ترویجی –علمی  هاي مهدوي پژوهش  26  اهللا آیتی نصرت مسعود پورسیدآقایی مسعود پورسیدآقایی فصلنامه 

24/04/93 ترویجی -علمی  هاي مدیریتی اسالم و پژوهش  27  محسن منطقی نوروزيمحمدتقی  )ره(پژوهشی امام خمینی -موسسه آموزشی  فصلنامه 

 




