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 رتبه مجله عنوان نشریه
تاریخ اخذ / 

 ارتقاء رتبه

تاریخ 

 تمدید رتبه

دوره 

 انتشار
 سردبیر مدیرمسئول صاحب امتیاز

82/80/89 52/80/08 پژوهشی -علمی  حکومت اسالمی  1  دبیرخانه مجلس خبرگان نامهفصل 
 سیدمحمود

 هاشمی شاهرودی

 سیدهاشم

 حسینی بوشهری

 رجبیمحمود  رجبیمحمود  پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  نامهدوفصل  80/18/08 پژوهشی -علمی  قرآن شناخت  5

51/80/88 پژوهشی -علمی  سراءحکمت إ  0  82/80/89  مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء نامهفصل 
 مرتضی

 واعظ جوادی
 محسن میرییدس

51/80/88 پژوهشی -علمی  شناسی و دینروان  9  احمدیمحمدرضا  ریاسقای بیناصر  پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  نامهفصل  

50/88/88 پژوهشی -علمی  مطالعات اسالم و روانشناسی  2  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نامهفصلدو 80/80/82 
 سیدمحمد

 راد غروی
 کاویانیمحمد 

52/11/88 پژوهشی -علمی  علوم سیاسی  6  واعظیاحمد  اهلل مریجیشمس  دانشگاه باقرالعلوم نامهفصل 80/80/82 

 نیاقائمیعلیرضا  رشادعلی اکبر  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی نامهفصل  88/80/81 پژوهشی -علمی  ذهن  0

 (اهلل جعفر سبحانی )موسسه امام صادقآیت  نامهفصل  55/80/81 پژوهشی -علمی  کالم اسالمی  0
 علی

 ربانی گلپایگانی

 عبدالرحیم

 یبهبهان یمانیسل

 پارسانیاحمید  پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  نامهفصل 80/80/82 08/80/81 پژوهشی -علمی  معرفت فرهنگی اجتماعی  8
سیدحسین 

 الدینشرف

 مریجی اهللشمس مدانشگاه باقرالعلو نامهفصل 12/18/82 10/11/81 پژوهشی -علمی  تاریخ اسالم  18
 محسن

 (الویریخندان )



  9315  اسفند   –  وینشریات علمی حوز کمسیون                                                                                                                                                                                ژپوهشی -نشریات دارای رتبه علمی                                                                                                                   شورای اعطای مجوزاه و امتیازاهی علمی -اهی علمیه حوزه مرکز مدرییت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 موسسه آینده روشن نامهفصل 80/80/82 82/15/81 پژوهشی -علمی  مشرق موعود  11
سیدمسعود 

 پورسیدآقایی

سیدمسعود 

 پورسیدآقایی

10/80/85 پژوهشی -علمی  آیین حکمت  15  اهلل مریجیشمس مدانشگاه باقرالعلو نامهفصل 80/80/82 
 یارعلی

 کرد فیروزجایی

10/80/85 پژوهشی -علمی  معرفت سیاسی  10  محسن رضوانی ینوروز محمدجواد پژوهشی امام خمینی)ره( - موسسه آموزشی نامهفصلدو  

10/80/85 پژوهشی -علمی  نقد و نظر  19  آل بویه علیرضا محمدتقی سبحانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی نامهفصل 12/18/82 

 رضا برنجکار هادی صادقی انجمن کالم اسالمی حوزه علمیه نامهفصل 50/18/80 81/89/85 پژوهشی -علمی  تحقیقات کالمی  12

86/89/85 پژوهشی -علمی  سیاست متعالیه  16  50/18/80  انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه نامهفصل 
 غالمرضا

 لکبهروزی
 زایینجف لک

82/82/80 پژوهشی -علمی  در آینه پژوهش اسالم تاریخ  10  پیشواییمهدی  جباریمحمدرضا  پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  نامهفصلدو  

50/18/80 پژوهشی -علمی  های تربیتیاسالم و پژوهش  10  زارعانمحمدجواد  اعرافیعلیرضا  پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  نامهفصلدو  

50/18/80 پژوهشی -علمی  قرآنیهای پژوهش  18  سیدعباس صالحی شعبه مشهد -دفتر تبلیغات حوزه علمیه  نامهفصل  
 احمد

 زاده ترابیآقایی

58/11/80 پژوهشی -علمی  اسالم و علوم اجتماعی  58  محمود رجبی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نامهدوفصل 12/18/82 
 حسین

 نجفی )بستان(

82/80/89 پژوهشی -علمی  اسالم و مطالعات اجتماعی  51  دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم نامهفصل  
 حسین

 توسلیشرکت
 حمید پارسانیا
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82/80/89 پژوهشی -علمی  قرآن، فقه و حقوق اسالمی  55  انجمن فقه و حقوق اسالمی حوزه علمیه نامهدوفصل  
 ابوالقاسم

 دوست ابرقوئیعلی

 احمد

 آبادیحاجی ده

82/80/89 پژوهشی -علمی  در فقه(فقه )کاوشی نو   50  اهلل صرامیسیف عبدالرضا ایزدپناه دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم نامهفصل  

89/11/89 پژوهشی -علمی  حکمت اسالمی  59  علی عباسی فیاضی غالمرضا یاسالم حکمت یعال مجمع نامهفصل  

19/11/89 پژوهشی -علمی  مطالعات جنسیت و خانواده  52  های علمیه خواهرانمرکز مدیریت حوزه نامهدوفصل  
محمدرضا 

 نژادزیبایی

 محمدتقی

 کرمی قهی

 موسسه فرهنگی هنری مدرسه اسالمی هنر فصلنامه  11/15/89 پژوهشی -علمی  الهیات هنر  56
سید ابو الحسن 

 نواب

ابوالقاسم حسینی 

 اسحاق آبادی

 سعید بهشتی احمد بهشتی احمد بهشتی نامهفصلدو  80/80/82 پژوهشی -علمی  عقل و دین  50

 قرائتیمحسن  مرکز تخصصی مهدویت نامهفصل  80/80/82 پژوهشی –علمی  انتظار موعود  50
 اهللروح

 شاکری زواردهی

 دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم )شعبه مشهد( نامهفصل  12/18/82 پژوهشی -علمی  اصولی –جستارهای فقهی   58
مجتبی الهی 

 خراسانی
 مقدمحسین ناصری

12/18/82 پژوهشی -علمی  شیعه پژوهی  08  محمدحسن نادم سیدابوالحسن نواب دانشگاه ادیان و مذاهب نامهفصل  

 اصغر حسینی میالنیسیدعلی نامهفصل  12/18/82 پژوهشی –علمی  پژوهیامامت  01
اصغر سیدعلی

 حسینی میالنی
 محمدتقی سبحانی


