مرکز مدرییت حوزهاهی علمیه
شورای اعطای مجوزاه و امتیازاهی علمی

کمسیون نشریات علمی حوزوی

فهرست نشریات علمی  -ترویجی حوزههای علمیه
مرداد 9317

« بر اساس ماده واحد جلسه  526مورخ  9337/3/29شورای عالی انقالب فرهنگی »

نشریات دارای رتبه علمی  -رتویجی

مرکز مدرییت حوزهاهی علمیه  -شورای اعطای مجوزاه و امتیازاهی علمی
ردیف

عنوان نشریه

تاریخ اخذ /

تاریخ

دوره

ارتقاء رتبه

تمدید رتبه

انتشار

صاحب امتیاز

مدیرمسئول

1

معارف عقلی

علمی  -ترویجی

03/30/11

فصلنامه

مرکز پژوهشی دایرة المعارف علوم عقلی اسالمی

احمد ابوترابی

1

فقه اهل بیت(ع)

علمی  -ترویجی

03/30/11

فصلنامه

سید محمود هاشمی شاهرودی

0

معرفت اخالقی

علمی  -ترویجی

03/30/10

دوفصلنامه

4

اخالق

علمی  -ترویجی

01/37/03

فصلنامه

پژوهشهای اجتماعی اسالمی

رتبه مجله

کمسیون نشریات علمی حوزوی – مرداد 9316

موسسه آموزشی  -پژوهشی امام خمینی(ره)
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم -شعبه
اصفهان

علمی  -ترویجی

01/30/10

05/37/30

فصلنامه

دانشگاه علوم اسالمی رضوی

6

پژوهشهای مهدوی

علمی  -ترویجی

00/35/35

05/13/15

فصلنامه

مسعود پورسیدآقایی

7

اسالم و پژوهشهای مدیریتی

علمی  -ترویجی

00/35/35

06/31/03

دوفصلنامه

موسسه آموزشی  -پژوهشی امام خمینی(ره)

0

حدیث و اندیشه

علمی  -ترویجی

00/13/03

05/13/10

دوفصلنامه

دانشکده علوم وحدیث

0

سراج منیر

علمی  -ترویجی

04/11/34

فصلنامه

13

حدیث حوزه

علمی  -ترویجی

04/11/30

دوفصلنامه

5

(اندیشه حوزه)

موسسه داراالعالم لمدرسه اهل البیت(ع)

مرکز تخصصی حدیث حوزه

سیدمحمود
هاشمی شاهرودی

سردبیر
محمد
فنایی اشکوری
عبدالرضا ایزدپناه

محمود فتحعلی

احمدحسین شریفی

حبیبرضا ارزانی

حبیبرضا ارزانی

سیدمصباح عاملی

رضا حقپناه

مسعود
پورسیدآقایی
محمدتقی نوروزی
محمد
محمدی ریشهری
مهدی مکارم
سیدهاشم
حسینی بوشهری

نصرتاهلل آیتی

محسن منطقی

ناصر رفیعی

مهدی فرمانیان

مهدی غالمعلی

1

نشریات دارای رتبه علمی  -رتویجی

مرکز مدرییت حوزهاهی علمیه  -شورای اعطای مجوزاه و امتیازاهی علمی
ردیف

عنوان نشریه

رتبه مجله
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تاریخ اخذ /

تاریخ

دوره

ارتقاء رتبه

تمدید رتبه

انتشار

صاحب امتیاز

11

پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسالمی

علمی  -ترویجی

04/11/30

فصلنامه

جامعه المصطفی العالمیه

11

میقات حج

علمی  -ترویجی

04/11/10

فصلنامه

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت

10

آیین معنویت

علمی  -ترویجی

04/11/10

دوفصلنامه

حجتاله نیکی ملکی

مدیرمسئول
علی عباسی

سردبیر
محمدمهدی
گرجیان عربی

سیدعلی

سیدمهدی

قاضیعسکر

علیزاده موسوی

حجتاله

سیاوش

نیکی ملکی

رودگر کوهپر

14

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

علمی – ترویجی

04/11/10

دوفصلنامه

جامعه المصطفی العالمیه

یعقوبعلی برجی

محمدفاکر میبدی

15

مطالعات فقه امامیه

علمی – ترویجی

04/11/10

دوفصلنامه

جامعه المصطفی العالمیه

یعقوبعلی برجی

یعقوبعلی برجی

16

فقه حکومتی

علمی – ترویجی

06/13/13

دوفصلنامه

محمد جواد ارسطا

حسین جوان

حسین جوان

آراسته

آراسته

17

مطالعات اصول فقه امامیه

علمی – ترویجی

05/37/30

دوفصلنامه

جامعه المصطفی العالمیه

یعقوبعلی برجی

علی رحمانی فرد

10

اسالم و پژوهشهای روانشناختی

علمی – ترویجی

05/13/15

فصلنامه

10

پژوهشنامه علوم انسانی اسالمی

علمی – ترویجی

06/31/03

دوفصلنامه

جامعه المصطفی العالمیه

13

پژوهشهای اقتصاد مقاومتی

علمی – ترویجی

06/30/13

دوفصلنامه

انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه

محمدجواد زارعان

محمدجواد زارعان

علی معصومی
سیدحسین
میرمعزی

محمدرضا احمدی
محمدآبادی
علیرضا اعرافی

سعید فراهانی فرد

1

نشریات دارای رتبه علمی  -رتویجی

مرکز مدرییت حوزهاهی علمیه  -شورای اعطای مجوزاه و امتیازاهی علمی
ردیف

عنوان نشریه

رتبه مجله
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تاریخ اخذ /

تاریخ

دوره

ارتقاء رتبه

تمدید رتبه

انتشار

صاحب امتیاز

11

سلفی پژوهی

علمی  -ترویجی

06/13/13

دو فصلنامه

موسسه داراالعالم

11

الهیات قرآنی

علمی – ترویجی

06/30/31

دو فصلنامه

موسسه پیامبر اعظم  -ساری

10

نسیم خرد

علمی – ترویجی

07/30/03

دو فصلنامه

مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسالمی

14

پژو هش های مهدویت

علمی – ترویجی

07/31/35

فصلنامه

انجمن مهدویت حوزه علمیه

مدیرمسئول

سردبیر

مهدی مکارم

مهدی فرمانیان

سید علی هاشمی
خانعباسی
غالمرضا فیاضی

محمد صابر جعفری

علی اصغر زکوی

روح اهلل سوری
خدامراد سلیمیان
ریزی

0

