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 نمایه نشریات تخصصی دین  
 7 55 شمارهچهاردهم، سال 

 

 55شماره: 

 

  Akhlaghعنوان التین: 

 0011 زمستان، فصلنامهترتیب انتشار: 
 ترویجی ،علمیرتبه: 

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
  دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قمصاحب امتیاز: 

  احمدرسول احمدیانمدیر مسئول: 

  هادی اصغر سردبیر:

 100 ،08812110تلفن نشریه 

 akhlagh.morsalat.irسایت: 

 به روز وضعیت انتشار:

 

 اصول اخالق کنشگری اجتماعی روحانیون در آموزه های شیعی و آیین کاتولیک .5

 سید اکبر حسینی قلعه بهمن

 .اخالق، کنشگری اجتماعی، روحانیت، کاتولیک، شیعه ها: کلیدواژه

ویکردی کیفی به فهم طالب از تزاحمات اخالقی در عمل به وظیفه طلبگی و معیشت ر .3

 روزمره

 مجید جعفریان

 .تزاحمات اخالقی، طالب، وظیفه طلبگی، معیشت، رویکرد کیفی ها: کلیدواژه

 (سواد اخالقی روحانیت در تعامالت اجتماعی )ابعاد و ساختار .2

 حسن بوسلیکی

امالت اجتماعی روحانیت، اخالق اجتماعی، حساسیت اخالقی، قضاوت اخالقی، سواد اخالقی، تع ها: کلیدواژه

 .تخیل اخالقی

 نقش و جایگاه معنویت در سالمت اخالقی طالب .4

 حسن روشن، مهدی علیزاده

 .ها ها و کنش ها، گرایش معنویت، اخالق، سالمت اخالقی، زیست طلبگی، بینش ها: کلیدواژه

 ی و مهارتی در ارتقای اخالق کنشگری روحانیتبررسی و تبیین پیش نیازهای دانش .5
 محمد دین محمدی، فاطمه رستمی قراگوز

 . نفوذ اجتماعی، روحانیت، روابط میان فردی، ارتباط موثر، اخالق کنشگری ها: کلیدواژه

 جایگاه و نقش تلبس در اخالق کنشگری روحانیت: لباس پیامبر و لباس پیام بری .5

 علی اصغر اسالمی تنها

 .لباس روحانیت، روحانیت شیعه، اخالق کنشگری، لباس رسمی، لباس پیامبر، لباس پیام بری ها: ژهکلیدوا

 
 
 

 اخالق

http://akhlagh.morsalat.ir/issue_4975_5285.html
http://akhlagh.morsalat.ir/issue_4975_5285.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 2 55شماره چهاردهم، سال 

 

 52 شماره:

 Marifat-i Akhlagiعنوان التین: 

 0011فصلنامه، زمستان ترتیب انتشار: 

 ترویجی - علمیرتبه: 

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 

 (ره)خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه امتیاز: صاحب

 فتحعلی محمود مدیر مسئول:

 شریفی احمدحسین سردبیر:

 180، 08000022: تلفن نشریه

  http://ethics.riqh.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

  لح گرایی و واقع گرایی در اخالق جنگنقد نظریه ص .5

 حمید شهریاری

 .اخالق جنگ، صلح گرایی، واقع گرایی، فردگرایی، جمع گرایی، منافع ملی ها: کلیدواژه

  کاربرد فضیلت گرایی اخالقی در روش شناسی اخالق کاربردی .3

   محمدتقی اسالمی

 .ش شناسی، استقراء گراییاخالق، اخالق کاربردی، فضیلت گرایی اخالقی، رو ها: کلیدواژه

 چالش های اخالقی وضع قانون و راهکارهای برون رفت از آن .2

    محمدمهدی چگینی، علیرضا آل بویه

 .نمایندگان مجلس، چالش اخالقی، تعارض اخالقی، اخالق قانونگذاری ها: کلیدواژه

ارائه مدلی نظری برای تبیین جامعه شناختی زیست  ،جامعه شناسی اخالق .4

 اخالقی

 مجید جعفریان

 .جامعه شناسی اخالق، زیست اخالقی، سنخ شناسی اخالقی، کنش اخالقی، انگیزه های اخالقی ها: کلیدواژه

 جستاری در مساله شناسی مناسبات اخالق و اقتصاد .5

 محسن زندی

 .ه و تولیداخالق، اخالق و اقتصاد، مناسبات اخالق و اقتصاد، اقتصاد دستوری، اقتصاد اثباتی، توسع ها: کلیدواژه

 چالش های اخالقی رواج ارزهای رمزپایه .5

   سبحان نقدی پور، حسینعلی رحمتی

 .اخالق و اقتصاد، اخالق فناوری اطالعات، چالش های اخالقی، ارزهای رمزپایه، رمز ارز ها: کلیدواژه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اخالق پژوهی

http://ethics.riqh.ac.ir/issue_2226_2246.html
http://ethics.riqh.ac.ir/issue_2226_2246.html


 

 نمایه نشریات تخصصی دین  
 9 55 شمارهچهاردهم، سال 

 

 

 35شماره: 

 

 Quarterly Journal of Moral Studiesعنوان التین: 

 0011 زمستانفصلنامه، انتشار:  ترتیب
 ب ،علمیرتبه: 

 (س) الزهرا دانشگاهصاحب امتیاز: 

 مباشری محبوبهمدیر مسئول: 

 حسینی مریک سردبیر:

 19011801220:  تلفن نشریه

 https://jml.alzahra.ac.irسایت: 

 به روز ضعیت انتشار:و

 

در انطباق با المواقف و المخاطبات « متن مغلوب صوفیانه»های بررسی ویژگی  .5

 عبدالجبار نفری

 رضا عباسی

 .عبدالجبار نفری، المواقف و المخاطبات، متن مغلوب، نثر صوفیانهها:  کلیدواژه

   تحلیل فرایند دگردیسی عبور معنا از روایت های تعلیمی به عرفانی .3
 ضل اهلل خدادادیف

 .پیرنگ، بینامتنیت، روایت پایه، روایت پیرو، داللت معنایی، ژانر عرفانیها:  کلیدواژه

   تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقه سنایی و تطبیق آن با نظریه راندال .2

 مریم جعفرزاده، علیرضا فوالدی، امیرحسین مدنی

 . نایی، راندالزبان عرفان، حکایت، حدیقه الحقیقه، سها:  کلیدواژه

  رساله ای نویافته از نجم الدین رازی .4

 مریم حسینی

 .نجم الدین رازی، رساله نویافته، تصحیح نسخه، مجدالدین بغدادی، مرصادالعبادها:  کلیدواژه

روش شناسی شرق شناسان آلمانی زبان در بررسی ادبیات عرفانی فارسی  .5

  ()مطالعه موردی هلموت ریتر و فریتس مایر

  شریفیآزاده 

  .شرق شناسی، ریتر، مایر، بافت، عرفان، متنها:  کلیدواژه

پیر ما گفت »کاربست الگوی خوانش شعر مایکل ریفاتر در حل مشکل بیت  .5

 از حافظ« خطا..

  ایوب مرادی

 .حافظ شیرازی، تفسیر عرفانی، خطاپوشی، نشانه شناسی شعر، مایکل ریفاترها:  کلیدواژه

 

 ادبیات عرفانی

 

https://jml.alzahra.ac.ir/issue_1025_1089.html
https://jml.alzahra.ac.ir/issue_1025_1089.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 01 22شماره ، سال نهم
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 01 55شماره چهاردهم، سال 

 

 

 45 شماره:

 Ethical Researchالتین: عنوان 

 0011 زمستانفصلنامه، ترتیب انتشار: 

 ب -علمیرتبه: 
 اسالمی معارف انجمن و قم دانشگاه صاحب امتیاز:

 ابراهیم حاجی رضا مدیر مسئول:

 زاده قیوم محمود سردبیر:

 180 ،08982812: تلفن نشریه

 http://akhlagh.saminatech.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

ز منظر مخاطرات اخالقی و بررسی متغیرهای منتخب کالن اقتصادی ا .5

 های بورسیبازده و ساختار سرمایه در شرکتهای مالی بر محدودیت

 ، حسن قدرتی، محسن رسولیانمعصومه ابراهیمی، حسین پناهیان

 .مخاطرات اخالقی، محدودیت های مالی، بازده و ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران: ها کلیدواژه

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری با محوریت شخصیت برند )مورد  .3

  (مطالعه: شعب بانک ملت اصفهان

 حمیدرضا احقاقی، محمد قاسمی نامقی، علی حسین زاده

 .تری، شخصیت برندبرندسازی، وفاداری مشها:  کلیدواژه

  تبیین رویکردهای اخالقی متفاوت در پیشایندها و پیامدهای خرید نمایشی بانوان .2

 علی افشاری، حمیدرضا سعیدنیا، حسین وظیفه دوست

 .مصرف نمایشی، کاالهای لوکس، مادی گرایی، جامعه دینی، اخالق اسالمی، تولید ملیها:  کلیدواژه

 ی مولویجایگاه علم، عمل و ایمان در مثنو .4
 زهرا باباپور، محمدرضا صرفی، عنایت اهلل شریف پور

 .مولوی، مثنوی، ایمان، معرفت علمی، معرفت شهودی ها: کلیدواژه

  تطبیق آراء عالمه طباطبایی و عالمه مصباح یزدی درباره منشاء الزام و ارزش اخالقی .5
 سید مرتضی حسینی مطلق، مهدی ایمانی مقدم

ق، عالمه طباطبایی، اعتباریات، ضرورت بالغیر، مصباح یزدی، ضرورت بالقیاس، مالک فلسفه اخالها:  کلیدواژه

 .اخالقی

  به عنوان یک حق انسانی« حق بر محیط زیست سالم»اخالقی  -تحلیل فقهی  .5
 مهنار اسدی خانوکی، علی محبی، نجمه وکیلی

 .آور، الگوی مطلوب آسیب شناسی، تربیت اخالقی نشاطها:  کلیدواژه

 ی تداوم عناصر اندرزنامه نویسی سیاسی باستان در دوره قاجارواکاو .5
 سودابه دستی ترک، سهیال ترابی فارسانی، ناصر جدیدی

 .اندرزنامه، دوره قاجار، سیاست، عدالت، پادشاه، مردم ها: کلیدواژه

 <<<ادامه در صفحه بعد
 

 های اخالقیپژوهش

http://akhlagh.saminatech.ir/Issue/3982
http://akhlagh.saminatech.ir/Issue/3982
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 00 55 شمارهچهاردهم، سال 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ادامه از صفحه قبل>>> 

یوه های تعامل بخش نظارت بانک مرکزی با واحدهای حسابرسی و بررسی ش .8

 بازرسی داخلی بانک ها و ارزیابی تاثیر آن بر کارایی و اثربخشی نظارت بانکی

  سید مجتبی حسنی شاهی سرا، سید محمدرضا رئیس زاده، علی فالح

 .حسابرسی، بازرسی داخلی، ارزیابی، کارایی، اثربخشی ها: کلیدواژه

یدار محله در راستای خوشبختی اجتماعی و شادی عمومی )واکاوی توسعه پا .3

  (اصول، ابعاد و شاخصها

  شیوا شکری، راحله رستمی، فاطمه مظفری

 .جامعه شادی، پایداری، رفاه، توسعه ها: کلیدواژه

 دیالکتیک عدالت و نظم عمومی و سنتز حقوق شهروندی .50

 حمید طالب زاده

 .حقوق شهروندی، عدالت، نظم عمومی، تابعیت، حاکمیت، شخص ها: کلیدواژه

 الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی .55

  حسین عبدی، ولی رستمی

 .قوه قضاییه، استقالل مالی، تشخیص صالحیت، حکمرانی خوب، شهروندان ها: کلیدواژه

محیطی با تاکید بر عواطف اخالقی در  -ارائه الگوی رفتار شهروندی زیست .53

 صنایع تولیدی استان مازندران

 جواد عموزاد خلیلی، سامره شجاعی، محمدباقر گرجی

 .حفظ محیط زیست، رفتار شهروندی زیست محیطی، عواطف اخالقی، صنایع تولیدی ها: واژهکلید

 عدالت اجتماعی و نقش آن در امنیت اجتماعی از نگاه قرآن و روایات اسالمی .52

 محسن غفوری پور، سید حمید شمع ریزی، کمال خواجه پور

 .میعدالت اجتماعی، امنیت، روایات اسالمی، جامعه اسال ها: کلیدواژه

 
 <<<ادامه در صفحه بعد

 های اخالقیپژوهش

 

http://erfanmag.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://erfanmag.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://akhlagh.saminatech.ir/Issue/3982
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

 

مقایسه تطبیقی نظریه عصبیت ابن خلدون، کاریزمای وبر و نخبگان پارتو در  .54

 ظهور و سقوط سلسله قاجار

  قاسم گل حسینی، منیره کاظمی راشد، شهرزاد ساسان پور، داوود ابراهیم پور

 .عصبیت ابن خلدون، کاریزمای وبر، نخبگان پارتو، ظهور و سقوط سلسله قاجار ها: هکلیدواژ

نقش سازنده ی خصیصه ی حلم و بردباری بر استحکام نظام خانواده در قرآن  .55

 (و روایات معصومین )ع

 زینب ملکی بابهویزی، محمدرضا ابویی مهریزی، اعظم اعتمادی فرد

 .انواده، قرآن کریم، روایاتحلم، بردباری، نظام خ ها: کلیدواژه

وری بنگاه های  تاثیر بکارگیری سیستم های اطالعاتی حسابداری بر بهره  .55

تولیدی با رویکرد اخالق حرفه ای مورد مطالعاتی )شرکت های خودرو پذیرفته 

 (شده در بورس اوراق بهادار تهران
 علیرضا هیراد، مهدی فغانی، احمد پیفه، علی پایان

 .ستم های اطالعاتی حسابداری، بهره وری نیروی کار، بنگاه های تولیدی، صنعت خودروسی ها: کلیدواژه

  

 های اخالقیپژوهش

 



 

 نمایه نشریات تخصصی دین  
 00 55 شمارهچهاردهم، سال 

 35شماره: 

 

 Pazhuhesh Nameh e Akhlaghعنوان التین: 

 0011 زمستانپاییز و ، دوفصلنامهترتیب انتشار: 
 ب - علمیرتبه: 

 ایران اسالمی عرفان علمی انجمن صاحب امتیاز:

 طباطبایی اطمهفمدیر مسئول: 

 کاکائی قاسم سردبیر:

 180 ،88799281تلفن نشریه 

 anjoman-erfan.irسایت: 

 به روز وضعیت انتشار:

 

 در دیدگاه محی الدین ابن عربی« ورای طور عقل»تحلیل و بررسی  .5

    مهدی افتخار

 .ین عربی، ورای طور عقل، عقل گریز، عقل ستیز، عقل قدسیمحی الد ها: کلیدواژه

 در بیان عبدالرزاق کاشانی“مقام ذات .3

 ، علی اصغر مصلحمحرم ترابی کچوسنگی

 .مقام ذات، حیثیت اطالقی، مجمع االضداد، اصل االصول، ابن عربی، کاشانی ها: کلیدواژه

 (عرفان یوسف)چهره یوسف در آیینه متون عرفانی فارسی .2

    داوری پریسا

 .عرفان، یوسف، زلیخا، یعقوب، عشق، تمثیل ها: کلیدواژه

 ارتباط باغ طبیعت با باغ جان از منظر مولوی .4

 مریم رضایی قلعه، مرتضی شجاری

 .مولوی، طبیعت، باغ ایرانی، تصوف، دل عارف ها: کلیدواژه

در متون عرفانی فارسی تا قرن هشتم با تاکید بر « دولت»مفهوم پژوهی واژه  .5

 مصیبت نامه عطار

    هاتف سیاه کوهیان

 .عطار، دولت، ادبیات فارسی، تصوف ها: کلیدواژه

 در روایت تصوف اسالمی و گنوسی« تبعید روح»بررسی تطبیقی  .5

    حسین شهبازی، محمدرضا عابدی

 .تبعید روح، گنوسی، تصوف، سرود مروارید، غربت غربی ها: کلیدواژه

 

 
 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 پژوهشنامه عرفان

http://anjoman-erfan.com/Library
http://anjoman-erfan.com/Library


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 00 22شماره ، سال نهم
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 00 55شماره چهاردهم، سال 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ادامه از صفحه قبل >>>

  رمز عرفانی شانه در شعر فارسی .5

   فریبا عظیم زاده جوادی، حیدر قلی زاده 

 .شانه، معشوق، عاشق، زلف، دل ها: کلیدواژه

 در سلوک عرفانی« ذکر»و « تذکر»تحلیل تطبیقی دو مقام  .8

 سمیه سادات موسوی، سید حسین رکن الدینی

 .تحلیل تطبیقی، مقام تذکر، مقام ذکر، عرفان عملی ها: ژهکلیدوا

 مطالعه ی تطبیقی طرق تعالی خویشتن در آثار موالنا و فرانکل .3

 حامد موسی پور، آتوسا کالنترهرمزی

 .تعالی خویشتن، موالنا، فرانکل، معنی، رنج ها: کلیدواژه

 هتحلیل گفتمان انتقادی دو مناظره دوره صفوی در رد و دفاع صوفی .50

 معصومه سادات میرپوریان، محبوبه مباشری

 .ردیه، دفاعیه، اصول فصول التوضیح، پند اهل دانش و هوش از بان گربه و موش، صفویه ها: کلیدواژه

 اندازه گیری بایستگی وجود پیر و مرشد در طریق سیر و سلوک .55

 محمد میری، حسن رمضانی خراسانی

 .استاد عام ،تاد خاصاس ،مرید و مراد ،سیر و سلوک ها: کلیدواژه

نقش ابوالقاسم قشیری، در تقریب دیدگاه های مختلف اهل طریقت، در باب »  .53

 «علم ولی از والیت خویش

 امیرحسین همتی

 .ولی، والیت، ابوبکر بن فورک، ابوعلی دقاق، ابواسحاق اسفراینی، ابوالقاسم قشیری ها: کلیدواژه
 

 

 پژوهشنامه عرفان

 



 

 نمایه نشریات تخصصی دین  
 00 55 شمارهچهاردهم، سال 

 50شماره: 

 

 Pazhuheshnamih Irfanعنوان التین: 

 0011زمستان فصلنامه، ترتیب انتشار: 
 ب - علمیرتبه: 

 زنجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه صاحب امتیاز:

 پور اکبر افراسیاب علیمدیر مسئول: 

 عبدالرضا مظاهری سردبیر:

 1800، 00020291تلفن نشریه 

  mysticism.zanjan.iau.ir سایت:

 به روز وضعیت انتشار:

 

 تحلیل نشانه شناختی زاهد در زبان عرفانی عطار .5

 ، طاهره خوشحال، زهره نجفیمهدی عرب جعفری محمدآبادی

 .عطار، نشانه شناسی، محور جانشینی، محور همنشینی، تقابل ها ها: کلیدواژه

 احادیث نبوی در آثار عرفانی هفت قرن نخست روش شناسی کاربست .3

 محمد رجاء صاحبدل، محمدجواد شمس، شهرام پازوکی

 .پیامبر، حدیث، نثر عرفانی، روش شناسی، هفت قرن نخست ها: کلیدواژه

  تحلیل درون مایه های عرفانی و اخالقی در داستانی از بیدل دهلوی .2

  سودابه بخشایی، زرین تاج واردی

 .بیدل دهلوی، کامدی و مدن، عشق، عرفان، اخالق ها: کلیدواژه

  کارکرد عرفانی آیرونی موقعیت و نمایشی در مثنوی مولوی .4

 محمدرضا حاجی آقا بابایی، امیرحسین پهلوان

 .آیرونی، آیرونی موقعیت، آیرونی نمایشی، مثنوی مولوی ها: کلیدواژه

در سروده های عرفانی ن الگوها، عناصر اساطیری و شخصیترمزگشایی که .5

  های مهدی اخوان ثالث

 رحمان فالحی مقدم، یوسف نیک روز، محمود حیدری

 .اخوان، کهن الگو، مجموعه اشعار، اسطوره، شخصیت، مضامین عرفانی ها: کلیدواژه

کاوشی در مشارکت سیاسی عرفا و متصوفه با تکیه بر نقد  ،عرفان و تمدن .5

  قدرت

 علیرضا خواجه گیر، سید محمدرضا موسوی فراز محمد نصیری، باقر مختاری، رمضان رضایی،

 .مشارکت سیاسی، نقد قدرت، تصوف، عرفان، تمدن اسالمی ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد
 

 عرفان اسالمی

https://mysticism.zanjan.iau.ir/issue_1135890_1136168.html
https://mysticism.zanjan.iau.ir/issue_1135890_1136168.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 02 22شماره ، سال نهم
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 02 55شماره چهاردهم، سال 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ادامه از صفحه قبل>>> 

                                                                                       بررسی معناداری مفاتح غیب و معرفت بخشی آن با رویکردی عرفانی .5

 حمیدرضا خادمی، وحید محمودی

 .مفاتح غیب، عرفان، رویکرد وجودشناسانه، رویکرد انسان شناسانه، رویکرد معرفت شناسانهها:  کلیدواژه

   عرفان ابن عربیدر داستان شیخ صنعان و « انسان کامل»و « انوثت»، «والیت»پیوند  .8

 محمدرضا پاشایی، سعید قاسمی پرشکوه

 .ابن عربی، عطار نیشابوری، انسان کامل، انوثت، منطق الطیر، والیتها:  کلیدواژه

 تاملی در حلقه ارتباط عرفان و جامعه شناسی دینی .3

 شهرام باسیتی، منیره مرادی نسب، رنگین نگار کرمزاده

 .معه شناسی دینی، عرفان، تصوفدین، جامعه شناسی، جاها:  کلیدواژه

در کتاب کشف االسرار و « روغن بنات النعش»تحلیل رمزشناختی داستان  .50

 مکاشفات االنوار روزبهان بقلی شیرازی

 یلدا توللی، محمدعلی آتش سودا، سمیرا رستمی

 .رمز، روزبهان بقلی، رمزشناسی، ادبیات عرفانی، ایران باستان، ادبیات پهلوی ها: کلیدواژه

از مثنوی معنوی براساس « هالل پنداشتن آن شخص خیال را»حلیل داستانت .55

  مولفه های فردیت یونگ

 مینا جانی، تورج عقدایی، مهری تلخابی، نزهت نوحی

 .یونگ، مثنوی، کهن الگو، فردیت، ناخودآگاه، خیالها:  کلیدواژه

 گسست ها و گریزها در مثنوی معنوی .53

 ماندانا هاشمی اصفهاناحسان انصاری، مهدی ماحوزی، سیده 

 .گسست و گریز، ساختار، داستان، تمثیل، مثنوی معنوی، موالنا ها: کلیدواژه

 <<<ادامه در صفحه بعد
  

 عرفان اسالمی



 

 نمایه نشریات تخصصی دین  
 07 55 شمارهچهاردهم، سال 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه از صفحه قبل>>> 

بررسی رویکرد عرفانی داستان حضرت موسی )ع( در تفاسیر عرفانی )مطالعه  .52

 (داموردی: تقاضای رویت خ

 ام البنین صفری چمازکتی، حمید محمدقاسمی، سید احمد میریان

 .قرآن، عرفان، تفاسیر عرفانی، رویت ها: کلیدواژه

در دیوان غزلیات حافظ با رویکرد نشانه « صوفی»و« پیر مغان»بازنمایی هویت  .54

 شناسی گفتمانی و نظریه گفتمان الکال و موف

 صغر سلطانیمیترا داودی، محمدجواد حجازی، سید علی ا

 .حافظ، الکال و موف، نشانه شناسی گفتمانی، برجسته سازی و حاشیه رانی ها: کلیدواژه

بررسی والیت ابوینی در روایات اسالمی، فقه و حقوق )مطالعه موردی اولویت  .55

 در حضانت

 مجیدرضا کمالی بانیانی، داوود نصیران، سید محمدهادی مهدوی

 .یت ابوینی، آیات و روایاتحق تقدم، حضانت، وال ها: کلیدواژه

 مضامین و مفاهیم عرفانی در اشعار علیرضا قزوه و احمد عزیزی .55

 ناهید همتی، رضا فهیمی، محمدتقی قندی

 .مضامین عرفانی، قزوه، عزیزی، عاشورا، مرگ سرخ، ادبیات پایداری ها: کلیدواژه

   المعارف کاوشی در لزوم و نتایج تزکیه نفس، با تکیه بر نهج البالغه و عوارف .55

 فوژان صباحی، علی عین علی لو، علیرضا صالحی

 .عرفان عملی، نهج البالغه، عوارف المعارف، تزکیه، مجاهدهها:  کلیدواژه

تجلی انسان کامل آخرالزمان در پرتو بلوغ اجتماعی از منظر قرآن کریم و  .58

   عرفان اسالمی، با تاکید بر عوامل ایجابی ظهور

 تشامی، سید حمید حسینیمحسن کرمی، علی حسین اح

 .سازی، علل ظهور، بلوغ اجتماعی انسان کامل، آخرالزمان، منجی گرایی، زمینهها:  کلیدواژه

 عرفان اسالمی

http://mysticism.sinaweb.net/issue_1133761_1133762.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 02 22شماره ، سال نهم
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 02 55شماره چهاردهم، سال 

 

 24 شماره:

 Mysticism Studiesعنوان التین: 

 0011زمستان پاییز و دوفصلنامه، ترتیب انتشار: 

 ب - علمیرتبه: 

 کاشان دانشگاه صاحب امتیاز:

 حسین حیدری ل:مدیر مسئو

 محمود عابدی سردبیر:

 100، 0908707: تلفن نشریه

 s-erfani.kashanu.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

    تحلیل معانی باد در مثنوی معنوی .5

 ی، حسین صحراگرد، حسن حیدری، جلیل مشیدیفرشاد اسکندری شرف

 .طبیعت، شعر فارسی، مثنوی معنوی، موالنا، معانی بادها:  کلیدواژه

     تحلیل زبان عرفانی روزبهان بر اساس الگوی گفتمان پویا .3

 زهرا افتخار، حسین آقاحسینی، مسعود آلگونه

 .ورت، مربع معناشناسیزبان عرفانی، روزبهان، گفتمان پویا، هویت، صیرها:  کلیدواژه

    طرح واره حرکتی در منطق الطیر عطار .2

 علی اکبر باقری خلیلی، عارفه طاهری

 .طرحواره حرکتی، منطق الطیر، مبدا، مسیر، مقصدها:  کلیدواژه

    کارکرد بالغی و ادبی حروف الفبا در اشعار عرفانی حروفی عمادالدین نسیمی .4

 غالمرضا حیدری

 .فبا، حروفیه، شعر، عمادالدین نسیمی، عرفانحروف الها:  کلیدواژه

    نگاهی جامعه شناختی و عرفانی به گستره و زمینه های بدبینی در مثنوی .5

 سید محمد دشتی، اسما حسینی، محمدامین احسانی اصطهباناتی

 .بدبینی، جامعه شناسی تاریخی، زمینه های ایجاد بدبینی، مثنوی موالناها:  کلیدواژه

    حیرت در غزلیات موالنا چگونگی بازتاب .5

 طارق ذاکر، سید اسماعیل قافله باشی، قربان ولیئی

 .حیرت، عاطفه، عرفان اسالمی، غزلیات موالناها:  کلیدواژه

بررسی نسبت مولوی با عشق در دیوان شمس تبریزی بر اساس پیوندهای عاطفی  .5

    چهارگان

 مهدی رضایی، مهدی گراشی

 .یل، مولوی، دیوان شمس تبریزیعشق، عاطفه، تخ ها: کلیدواژه

 <<<ادامه در صفحه بعد

 مطالعات عرفانی

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/browse.php?mag_id=36&slc_lang=fa&sid=1
https://s-erfani.kashanu.ac.ir/browse.php?mag_id=36&slc_lang=fa&sid=1


 

 نمایه نشریات تخصصی دین  
 09 55 شمارهچهاردهم، سال 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه از صفحه قبل>>> 

 

 تالستوی و قصه موسی و شبان .8

 سمیرا رکنی زاده، سیده مریم روضاتیان، سید علی اصغر میرباقری فرد

 .دامولوی، تالستوی، قصه موسی و شبان، قصه شیر برای خ: ها کلیدواژه

مقایسه حکایت ابراهیم ادهم بر لب دریا بر اساس نظریه اضطراب تاثیر و  .3

 بدخوانی خالق در حکایات عطار نیشابوری و موالنا

 سمیه صابری، ایوب مرادی، فاطمه کوپا

 .اضطراب تاثیر، بدخوانی خالق، هارولد بلوم، نظریه ادبی، موالنا، عطار نیشابوری: ها کلیدواژه

سمبولیسم عرفانی و محیط زیست با تکیه بر شعر عرفانی  پرندگان اساطیری، .50

 فارسی

 اصغر طارمی، مهدی فیاض، رضا سمیع زاده، رضا چهرقانی

 .پرندگان اساطیری، رمز، عرفان، محیط زیست: ها کلیدواژه

 شیوه های اقناع مخاطب در کشف المحجوب هجویری در آیینه نقد رتوریکی .55

 فاطمه سادات طاهری، سعیده بیرجندی

 .اقناع مخاطب، کشف المحجوب، هجویری، تصوف، نقد رتوریکی: ها کلیدواژه

 تحلیل استعاره های مفهومی در حوزه شرم با تکیه بر آثار منظوم مولوی .53

 مجید فرحانی زاده

 .آثار منظوم مولوی، استعاره مفهومی، تحلیل شناختی، شرم: ها کلیدواژه

 

 

  

 مطالعات عرفانی

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/browse.php?mag_id=32&slc_lang=fa&sid=1


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 81 22شماره ، سال نهم
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 81 55شماره چهاردهم، سال 

 

 38 شماره:

 Marifat-i Akhlagiعنوان التین: 

 0011زمستان پاییز و فصلنامه، دوترتیب انتشار: 

 ترویجی - علمیرتبه: 

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 

 (ع) العلوم باقر پژوهشکده صاحب امتیاز:

 قشقایی حسین مدیر مسئول:

 رودگر محمدجواد سردبیر:

 180، 07200222: تلفن نشریه

 http://pmbo.ir :تسای

 به روز: انتشار وضعیت

 

گیری خرافات و چگونگی مقابله با آن از منظر خاستگاه و نقاط کانونی شکل .5

 صاحب نظران حوزه دین

 ، محمد جواد شعبانیسید مرتضی میرتبار

 .خرافه، خرافه گرایی، آگاهی بخشی، عاطفه گرایی، سیاست های فرهنگیها:  کلیدواژه

  های جذب گردشگر در کلیساهاتکنیک .3

 حسین باقری کفترودی، شهال باقری

 مسیحیت، کلیسا، فعالیتهای تبشیری، گردشگر، توریسم، تکنیک های جذب گردشگر. ها: کلیدواژه

شناختی ذهنیت مریدانه در آفرینش کرامات مشایخ در سنت تاثیر روان .2

 صوفیانه

 محمدرضا الیقی

 .بتصوف، ارادت ورزی، ذهنیت مریدانه، کرامات، خواها:  کلیدواژه

تجربه نگاری از هویت فرهنگی فرقه دراویش گنابادی در استان چهارمحال و  .4

 بختیاری
  هنگامه بیادار

 .دراویش، استان چهارمحال و بختیاری، مجالس فقری، بیعت ها: کلیدواژه

  منظر معنوی آستان مقدس امامزاده صالح تهران .5
 مهدیه شهرابی فراهانی

 .یش، آستان امامزاده صالح علیه السالممنظر معنوی، میدان تجرها:  کلیدواژه

 (تحلیل گونه های معنویت گرایی )بر اساس بیانات آیت اهلل سید علی خامنه ای .5
 احمد شاکرنژاد

 .معنویت گرایی، جمهوری اسالمی ایران، آیت اهلل خامنه ای، معنویت انقالبی ها: کلیدواژه

 

 

 مطالعات معنوی

http://pmbo.ir/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%af%d9%88%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c__c-a-0-0-39-17-109.aspx
http://pmbo.ir/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%af%d9%88%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c__c-a-0-0-39-17-109.aspx
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 Marifat-i Akhlagiعنوان التین: 

 0011 زمستانپاییز و فصلنامه، دو تیب انتشار: تر
 ترویجی ،علمیرتبه: 

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 (ره)خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسهصاحب امتیاز: 

 فتحعلی محمودمدیر مسئول: 

 شریفی احمدحسین سردبیر:

 180 ،08000022تلفن نشریه 

 http://marefateakhlagi.nashriyat.ir سایت: 

 به روز وضعیت انتشار:

 

با تاکید بر دیدگاه عالمه مصباح  ،عوامل زمینه ساز تسلط شیطان بر انسان .5

  یزدی

 ، سید احمد فقیهیحسین خانی حسین نجمدی، هادی 

 .یطان، هوای نفس، دنیا، تربیت اخالقی، سقوط اخالقیش ها: کلیدواژه

 با تاکید بر دیدگاه عالمه مصباح یزدی ،ضرورت مربی در تربیت اخالقی .3

 سعید نوروزی، حسین مظفری، کمال الدین مظلومی زاده

 .(ضرورت، مربی، مربی اخالق، تربیت اخالقی، مصباح یزدی)رهها:  کلیدواژه

 ارزش اخالقی از دیدگاه آیت اهلل مصباح یزدی رابطه معرفت به خدا با معیار .2
 ، تقی محدرمرتضی بخشی گلسفیدی، حسین مظفری

 .(معرفت به خدا، معیار ارزش اخالقی، قرب الهی، مصباح یزدی )ره ها: کلیدواژه

با تکیه بر آثار آیت اهلل  ،روش های ایجادی تربیت اخالقی در بعد عاطفی .4

  مصباح یزدی
 محمد عالم زاده نوری محمدصادق دهقان کلور،

 .تربیت اخالقی، رو ش های ایجادی، بعد عاطفی، عالمه مصباح یزدیها:  کلیدواژه

 از دیدگاه عالمه مصباح یزدی ،راه های بینشی مقابله با هوای نفس .5
 مجید غالمی، سید محمدرضا موسوی نسب، هادی حسین خانی

 .(زدی )رههوای نفس، بینش، راه های بینشی، مصباح ی ها: کلیدواژه

 بررسی آثار تربیتی اخالقی سنت آزمایش از دیدگاه آیت اهلل مصباح یزدی .5
 حسن مددخانی، جواد سلیمانی، سید محمدرضا موسوی نسب

 .(تربیت، اخالق، سنت، آزمایش، مصباح یزدی )ره ها: کلیدواژه

نقش اعتقاد به ویژگی علم انبیاء و اهل بیت )ع( در تخلق به اخالق اسالمی از  .5

 دگاه آیت اهلل مصباح یزدیدی
 ثاراهلل نوروزی منش، هادی حسین خانی، تقی محدر

 .(اعتقاد، اخالق اسالمی، تخلق، انبیا و اهل بیت )ع(، علم، نظارت، مصباح یزدی )ره ها: کلیدواژه

 معرفت اخالقی

http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/305
http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/305
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 )حوزوی( اندیشه تقریب. 1   

 عرفان ادیان و. 2   

 )حوزوی(مذاهب ادیان و. 3

 )حوزوی(هواحد هام. 4   

 نامه ادیان پژوهش.  5   
 )حوزوی(میهامانامه  پژوهش.  6   

 )حوزوی(مذاهب اسالمی نامه پژوهش.  7      
 )حوزوی(فقهی تطبیقی مذاهب نامه مطالعات.  پژوهش8   

 )حوزوی(های ادیانی پژوهش. 9      

 )حوزوی(حبل المتین.  11         

 )حوزوی(سراج منیر.  11  
 )حوزوی(سلفی پژوهی.  12  

 . سیره پژوهی اهل بیت)ع(13   

 )حوزوی(شیعه پژوهی . 14      

 )حوزوی(شناسی شیعه. 15   

 )حوزوی(صراط. 16   

 اسالمی مطالعات تقریبی مذاهب. 17       
 )حوزوی(اسالمی مذاهب ایمقارنهمطالعات .  18       
 )حوزوی(معرفت ادیان.  19       

 )حوزوی(مکتب وحی.  21      
 )حوزوی(. هفت آسمان 21      

 

 ادیان و مذاهبگروه 

 اند پایان فصل به واحد نشریات رسیده نشریاتی که تا . 



 

 نمایه نشریات تخصصی دین  
 80 55 شمارهچهاردهم، سال 

 

 3 شماره:

 

 Religious Studies تین:عنوان ال

 0011 زمستانو  پاییز – دوفصلنامه ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 تهران دانشگاه صاحب امتیاز:

 باقری احمد مدیر مسئول:

 علمی قربان سردبیر:

 180 ،08728008 :تلفن نشریه

 jrm.ut.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 واکاوی نظریه انسان شناسی شناختی لوسن و مکالی درباره نظام مناسک دینی .5

 ، مهدی فخیمی کامرانمیالد اعظمی مرام

 .توانش مناسکی، قضاوت های شهودی، کارگزاران فرابشری، کنش، نظام مناسک دینی ها: کلیدواژه

ن النهرین از دوره خسروپرویز تا برافتادن نابسامانی کلیسای شرقی بی .3

 ساسانیان

 آزاده آزادی نژاد، روزبه زرین کوب، سینا فروزش

 .بین النهرین، ساسانیان، فتوح اسالمی، کلیسای شرق، میافیزیت ها، نسطوریان، یشوع یهب سوم ها: کلیدواژه

 اصول و روش های تربیت معنوی براساس دیدگاه دیوید کار .2

 حسینی، نرجس بیطرف حقیقی، سمیرا حیدریافضل السادات 

 .اصول، تربیت، تربیت معنوی، دیوید کار، روش ها: کلیدواژه

انسان در حیات روحی اوجستاری در کتاب « سکینه»و « بازگشت»موضوع  .4

 «مرکزیت دینی»مقدس و قرآن، با تاکید بر سه 

 ابوالفضل خوش منش

 .، سکینه و امن و سالم، هبوط و بازگشت انسانام القری و مدینه النبی، اورشلیم ها: کلیدواژه

  حقیقتی سرکوب شده در تاریخ ،مسیح پائول ساموساتا .5

 نیلوفر سلمانی، قربان علمی 

  .انطاکیه، دیدگاه ابیونی، دیدگاه پائولی، مسیح شناسی ها: کلیدواژه

 عرفانی -بازتبیین ماهیت و خلقت ابلیس با رویکردی تفسیری .5

 ارمحمدعلی صنعتی نج 

  .ابلیس، تفسیر عرفانی، جن، شیطان، مالئکه ها: کلیدواژه
 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 و عرفان ادیان

 

https://jrm.ut.ac.ir/issue_10986_11198.html
https://jrm.ut.ac.ir/issue_10986_11198.html
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 معنی شناسی شناختی عدم در معارف بهاءولد .5

 نگار عضوامینیان، ابوالقاسم قوام، علی اشرف امامی

 .ای تصویری، عدم، معارف، معنی شناسی شناختیبهاءولد، طرحواره ه ها: کلیدواژه

بازنمایی فرجام شناختی متون  ،الهیات سیاسی در سده های نخست اسالمی .8

 زردشتی از فتح ایران شهر، منظر: دینکرد

 علی اکبر مسگر، ابوالفضل سلمانی گواری، صادق امیری دهنوئی

 .متون زردشتی، موعودگراییدینکرد، سده های نخست اسالمی، فرجام شناختی،  :ها کلیدواژه

 تحلیل دین شناختی و اسطوره شناختی آیین ایرانی قربانی گاو در اسفنجان .3

 محمد مشهدی نوش آبادی

 .زرتشتی، اسطوره غیبت دختر، اسفنجان، سی و ششمین روز بهار-آیین ایرانی ها: کلیدواژه

 مبانی وحی شناختی و قرآن شناختی شاه نعمت اهلل ولی .50

 ، ناصر محمدی، حسن عباسی حسین آبادی، مرضیه اخالقیقوام میرحسینی

 .تدبر در قرآن، تفسیر ظاهر و باطن، شاه نعمت اهلل ولی، مبانی فهم و تفسیر ها: کلیدواژه

 ازدواج کشیش ها و قوانین و مناصب زنان روحانی در کلیسای انگلیکن .55

 منصوره نجات نیا، بخشعلی قنبری، محمدرضا عدلی

 .اج روحانی، انگلیکن، تجرد، کلیسای اسقفی، مسیحیت، مناصب کشیشیازدو ها: کلیدواژه

 عبد کلی»بررسی دیدگاه ابن برجان درباره  .53

 حامد نظرپور

 .ابن برجان، عبد جزئی، عبد کلی، کل شیء ها: کلیدواژه

 

 
 

 ادیان و عرفان

 

https://jrm.ut.ac.ir/issue_10986_11198.html
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 Comparative studies of Islamic religions عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز – مهدوفصلنا ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 مذاهب و ادیان دانشگاه صاحب امتیاز:

 نواب ابوالحسن سید مدیر مسئول:

 افضلی ملک محسن سردبیر:

 180 ،08218201 :تلفن نشریه

 urd.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 وحدت شرایع االهی در اصول و فروع .5

 سید جعفر صادقی فدکی

 .دین، شریعت، اصول دین، فروع دین، نسخ ها: کلیدواژه

 بررسی فقهی شرط استقالل باکره برای اسقاط والیت از دیدگاه فقهای مذاهب .3

 علی مرتضوی مهر

 .ر، والیت پدر، اذن ولی، دختر رشیدهدختر بالغ، نکاح دختر، استقالل باکره، اراده دخت ها: کلیدواژه

 حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن در امامیه و شافعیه .2

 سید ابوالحسن نواب، مهدی نوروزی

 .حرمت ابدی، نکاح، ذات بعل، زنا :ها کلیدواژه

 اصل عدالت در معاهدات بین المللی از منظر مذاهب اسالمی .4

 سید حمید جزایری، حمیدرضا طوسی

 .فقه مذاهب اسالمی، معاهدات بین المللی، آیات قرآنی، سنت نبوی، عدالت مبادله ای، نظریه حقوقی ها: کلیدواژه

تحلیل و بررسی روش استنباط احکام فقهی فقه النوازل )بر مبنای امامیه و  .5

 (اهل سنت

 اسداهلل رضایی

 .نوازل، فقه النوازل، مسائل مستحدثه، روش استنباط ها: کلیدواژه

  وره سازی فقه تطبیقی در میان مذاهب اهل سنتد .5

 محمد معینی فر

 .فقه مقارن، فقه الخالف، فقه تطبیقی، فقه مقایسه ای، ادوار فقه، تقریب مذاهب ها: کلیدواژه

انصاف و جایگاه آن در حفظ حقوق شهروندی )مطالعه تطبیقی سیستم قضائی  .5

 (ایران و مصر

 گلپایگانی، طاهره سادات نعیمیسید علی ربانی موسویان، طوبی شاکری 

 .انصاف، عدالت، سیستم قضائی، ایران و مصر، حق شهروندی ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد
  

 مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

 

https://fiqh.urd.ac.ir/issue_7288_7426.html
https://fiqh.urd.ac.ir/issue_7288_7426.html
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بررسی تطبیقی حقوق اقلیت ها در انجام دادن اعمال و مراسم آیینی از  .8

 یدیدگاه مذاهب فقه

 سید محسن فتاحی، میثم جوادنیا

 .حقوق اقلیت ها، اعمال و مراسم آیینی، مذاهب فقهی ها: کلیدواژه

 بررسی نسبت فقهی حلیت غنا به فیض کاشانی و تطبیق آن با فقه حنفی .3

 ابراهیم قاسمی، محسن جوادی صدر

 .فیض کاشانی، حلیت غنا، حرمت غنا، ادله اجتهاد، فقه حنفی :ها کلیدواژه

 هزینه های نفقه جنین آزمایشگاهی تحمل .50

 رضا اسفندیاری، اقدس بکلو

 .جنین آزمایشگاهی، لقاح مصنوعی، نفقه جنین ها: کلیدواژه

 تحلیل و نقد ساختارهای فقهی مستقل اهل سنت .55

 سید محمد رضی آصف آگاه

 .ساختار فقه اهل سنت، تبویب فقه، ساختارشناسی، نقد ساختار، فلسفه فقه ها: کلیدواژه

تحلیل و تبیین گونه های بحث فقهی در ساختاری  ،نه شناسی بحث فقهیگو .53

 جامع

 سید محمدحسن حکیم

 .گونه های بحث فقهی، ساختار بحث فقهی، اقسام بحث فقهی :ها کلیدواژه

 

 

 

 

 مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
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 Pazhoheshhaye Adyani عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی :رتبه

 مذاهب و ادیان دانشگاه :صاحب امتیاز

 نواب سیدابوالحسن مدیر مسئول:

 اردکانی اسالمی سیدحسن سردبیر:

 180 ،08218201: تلفن نشریه

 adyan.urd.ac.ir :سایت

 به روز :انتشار وضعیت

 

سوره  34حضرت یوسف )ع( از منظر تفاسیر اسالمی: بررسی آیه  عصمت .5

 (یوسف )ع

 ، محمدحسین مدنی، امید قربانخانیمحسن رفعت

 .سوره یوسف، عصمت، حضرت یوسف )ع(، زلیخا، تفاسیر اسالمی، سیاق 24آیه  ها: کلیدواژه

بررسی مقایسه ای گزاره های اخالقی مرتبط با ازدواج، خانواده و طالق در  .3

 آن و عهدینقر

 پری فیروزفرد، سید احمد میریان آکندی

 .قرآن، عهدین، ازدواج، خانواده، طالق ها: کلیدواژه

حیات سیاسی اسماعیلیان دیلم از قرن ششم تا پایان قرن هشتم هجری  .2

 قمری

 محمد شورمیج

 .دیلم، اسماعیلیه، کوشیج، هزاراسبی، آلکیا ها: کلیدواژه

محمدحسین طباطبایی و « تاویل»ای نظریه  تاویل یا تعبیر: بررسی مقایسه .4

 عبدالکریم سروش« رویاهای رسوالنه»نظریه 

 حسین امامی، بیژن عبدالکریمی

 .تاویل، رویاهای رسوالنه، محمدحسین طباطبایی، عبدالکریم سروش ها: کلیدواژه

 تحلیل و بررسی دیدگاه عبدالکریم سروش درباره علم امامان شیعه .5

 محمدحسن نادم

 .علوم وحیانی، علم امام، کثرت گرایی، سروش، غزالی ها: هکلیدواژ

 بررسی مقایسه ای مراحل سلوک در کیش مهر و مکتب یوگه .5

 سعید گراوند، امیر هاشم پور

 .کیش مهر، مکتب یوگه، تفکر سلوکی، سلوک، ریاضت ها: کلیدواژه

  <<<ادامه در صفحه بعد

 پژوهش های ادیانی

https://adyan.urd.ac.ir/issue_18720_19420.html
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 ز صفحه قبلادامه ا>>> 

 بازخوانی دین بودگی یارسان .5

 اردشیر منظمی

 .یارسان، یاری، اهل حق، سرانجام، دین ها: کلیدواژه

 بررسی اندیشه های سیاسی کنفوسیوس در شکل گیری آرمان شهر .8

 سید سعید رضا منتظری، نرگس خاندل

 .اندیشه سیاسی، آرمان شهر، کنفوسیوس، رن، لی، اصالح نام ها ها: کلیدواژه

 ررسی مقایسه ای معنای اعداد در طراحی هندسه گره از منظر ادیانب .3

 فرزانه قرائتی جهرمی، حمیدرضا شریف

 .باورها و اعتقادات، گره چینی، معانی اعداد، معماری مقدس، هندسه در معماری، متغیر میانجی :ها کلیدواژه

 بازتاب ادویته ودانته و یوگا در قباالی نبوی ابراهیم ابوالعافیه .50

 اطمه مغفوری، محمدرضا عدلیف

 .ابوالعافیه، قباال، یهودیت، یوگا، دین هندویی، سمادهی ها: کلیدواژه

 ارزیابی مبانی انسان شناختی ترواده بودیسم بر اساس مبانی حکمت متعالیه .55

 علی جعفری، محمدمهدی علیمردی

 .لیهترواده بودیسم، انسان شناسی، بودا، انسان، نفس، حکمت متعا ها: کلیدواژه

بررسی مقایسه ای دیدگاه هوئی ننگ و ابوسعید «: روشن شدگی»مفهوم  .53

  ابوالخیر

 مریم علوی، مهدی لک زایی، ابوالفضل محمودی

 .روشن شدگی آنی، هوئی ننگ، مکتب چن، مکتب خراسان، ابوسعید ابوالخیر، سکر ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 پژوهش های ادیانی

 



 

 نمایه نشریات تخصصی دین  
 00 55 شمارهچهاردهم، سال 

  35شماره: 

 

 Shia Pajoohi عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو تشار:ترتیب ان

 پژوهشی ،علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 مذاهب و ادیان دانشگاه :صاحب امتیاز

 نواب سیدابوالحسن مدیر مسئول:

 نادم محمدحسن سردبیر:

 180 ،08218201: تلفن نشریه

 shia.urd.ac.ir :سایت

 به روز :انتشار وضعیت

 

برهان پذیری وجود خدا و امکان سنجی اقامه برهان لمی بالعرض بر وجود خدا  .5

 از منظر ابن سینا، صدرای شیرازی و محمدحسین طباطبایی

 سید وحید کاشانی، عسکری سلیمانی امیری

 .برهان پذیری، برهان ناپذیری، برهان لم بالعرض، برهان لم بالذات :ها کلیدواژه

 نزد صدرالدین شیرازی« امامت»نقش منطق تاویل در تقریر مسئله  .3

 آیسودا هاشم پور، الله حقیقت

 .انسان کامل، امامت، منطق تاویل، علم و عمل اشتدادی، صدرالدین شیرازی ها: کلیدواژه

   ( بر آورده های زبانی مردم بیهق )سبزوار(تاثیر آموزه های اهل بیت )ع  .2

 فرشته کوشکی، محسن الویری، زهرا روح الهی امیری

 .آموزه های اهل بیت )ع(، آورده های زبانی، بیهق، زیست اجتماعی، ادبیات ها: کلیدواژه

  مغالطات ناصر القفاری در نقد عقاید شیعه در باب عصمت امام .4

 علی خلجی، محمدحسن نادم

 .عصمت، نقد کتاب اصول المذهب الشیعه، ناصر القفاری، مغالطه منشا، مغالطه دروغ، مغالطه نقل قول ناقص ها: هکلیدواژ

 تاملی در مولفه های فهم پذیری قرآن .5

 امید قربانخانی

  .زبان قرآن، زبان دین، فهم پذیری قرآن، مخاطبان قرآن، فهم متن ها: کلیدواژه

 یسانیهبررسی گرایش به مهدویت در جنبش ک .5

 الیسا عباسی، مهدی انصاری، محبوبه شرفی

 .کیسانیه، مهدویت، محمد حنفیه، مختار ها: کلیدواژه

 

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 

 شیعه پژوهی

https://shia.urd.ac.ir/issue_20645_20646.html
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

مقایسه رویکردها، مواضع و نوع مواجهه محتشم کاشانی و فیض کاشانی در  .5

 قبال حکومت صفوی

 حمت اهلل زرگری، کیوان لولویی، سید علی اصغر محمود آبادیر

 .صفویان، محتشم کاشانی، فیض کاشانی، رویکردها، مواضع، حکومت :ها کلیدواژه

 از منظر سید جمال الدین اسدآبادی و سلطان عبدالحمید دوم« اتحاد اسالم»  .8

 جعفر آقازاده، غفار عبدالهی متنق

 .ان عبدالحمید دوم، سید جمال الدین اسدآبادی، عثمانی، ایراناتحاد اسالم، سلط ها: کلیدواژه

ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقاالت نگاری   .3

  های کهن

 هادی فراهانی نسب، محمد غفوری نژاد، محمدرضا جباری، حمیدرضا شریعتمداری

 .معتزله بصره، کالم قرن دوم و سوم امامیه، معتزله، مکتب کالمی کوفه، ها: کلیدواژه

 کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار .50

 حسین حمزه، علی آقانوری، حسن زندیه، مهراب صادق نیا

 .کژکارکردها، کارکردها، قاجار، روحانیت، مذهب ها: کلیدواژه

مناسبات جریان های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر  .55

  نمسلمانا

 مجید کیانی نژاد، سید ابوالحسن نواب، محمد جاودان، محمدرضا دهشیری

 .جریان شناسی، شیعیان کویت، جریان کالمی، جریان سیاسی، جریان های اسالمی معاصر ها: کلیدواژه

 جریان های نوظهور آیین یارسان )اهل حق(: خوانشی انتقادی .53

 جواد لطفی، مصطفی سلطانی

 .ل حق، یارسان، مکتب، یارسانیزم، یارسانی هاجریان، اه ها: کلیدواژه

 
 

 شیعه پژوهی

https://shia.urd.ac.ir/issue_14977_14978.html


 

 نمایه نشریات تخصصی دین  
 00 55 شمارهچهاردهم، سال 

  55شماره: 

 

 Pazhoheshname Mazaheb Islami عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 مذاهب و ادیان دانشگاه :صاحب امتیاز

 نواب سیدابوالحسن مدیر مسئول:

 شتیبدا اله علی سردبیر:

 180 ،08218201: تلفن نشریه

 mazaheb.urd.ac.ir :سایت

 به روز :انتشار وضعیت

 

 در عرفان و فرهنگ اسالمی« کرامت»شناسانه  بررسی ارزش .5

 انصاری اصل محمدعلمی، قربان  زروانی،مجتبی 

 .العاده کار خارق، کرامات اولیا ،عارف ،ارزش ،عرفان :ها کلیدواژه

 و طریقت شاذلیههای انتقادی ابوالحسن شاذلیتحلیل اندیشه .3

 رضا الهی منش شمس، محمدجواد ،وشاهیخسرمرتضی 

 .ابوالحسن ،شاذلیه ا،آفریق ،طریقت ،تصوف ها: کلیدواژه

 بررسی تحلیلی سلسله سهروردیه  .2

 علیرضا کدخدایی، رحمن بوالحسنی

 .زینیه ،بزغشیه ،لعل شهبازیه ،سهروردیه قلندریه ،پیرجمالیه ،سهروردیه ،جاللیه ها: کلیدواژه

 د تصوف در جنون المجانینبررسی، تبیین و تحلیل نق .4

 جابر اکبری، حامد ناجی، سعید رحیمیان

 .الدین سنجانی قوام ،جنون المجانین ،تصوف ،عرفان ،نقد ها: کلیدواژه

 بررسی حیات برزخی و سماع موتی از دیدگاه ماتریدیان و سلفیان .5

 عبدالمومن امینی، سید لطف اهلل جاللی، مهدی فرمانیان، سید ابوالحسن نواب

 .عرضه اعمال امت ،سماع موتی ،حیات برزخی ،برزخ ،سلفیه ،ماتریدیه ها: دواژهکلی

دیپلماسی نادرشاه در مواجهه با عثمانی در باب مذهب جعفری با اشاره به   .5

 کنگره نجف

 حسن جوادی نیا

 .سلطان محمود اولنادر، کنگره نجف، عثمانی،  ها: کلیدواژه

 ( دهلوی درباره نبوت پیامبر) اهلل های شاه ولی تحلیل و ارزیابی اندیشه .5

 خسروپناه عبدالحسین پور،  حسینمهدی  محمد سید

 .دهلوی (،پیامبر )ص ،بعثت ،علم ،وحی ،اجتهاد ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 

 پژوهش نامه مذاهب اسالمی

https://mazaheb.urd.ac.ir/issue_18967_20037.html
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https://www.noormags.ir/view/fa/creator/562986/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

 تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله .8

 سلطانی مصطفی نوبری، ص هدی

 .نومعتزله ،تاریخمندی ،متن ،معتزله ،قرآن :ها کلیدواژه

 کالم و تکلم االهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی .3

 زاده تربتینجف علیرضا، فخار نوغانی وحیده داداش زاده، داوود

 .هیصور کالم اال ،کالم تشریعی ،کالم تکوینی ،صدرالدین شیرازی ،کالم نفسی ها: کلیدواژه

 ه.ق. ایران 8-5فام قرون  های زرین کاررفته در کاشی های مذهبی به بررسی کتیبه  .50

 سبزی موسی  صدیقیان، حسین ،رهنما شهرامامیری،   مهرداد

 .های مذهبی کتیبه ،بنای آرامگاهی ،ه.ق 8-7قرون  ،فام کاشی زرین ،ایران ها: کلیدواژه

هدی اصفهانی در باب معاد تحلیل مبانی نظری و شواهد نقلی نظریه میرزا م .55

 جسمانی

 مستأجران علیشانظری،  جعفر

 .طینت ،میرزا مهدی اصفهانی ،عالم ذر ،معاد جسمانی ها: کلیدواژه

  ماهیت کالم االهی: بررسی و نقد دیدگاه فخرالدین رازی .53

 خادمی  عین اهلل فاطمی،ضا سید ر

 .کالم لفظی و نفسی ،فخر رازی ،کالم مخلوق و غیرمخلوق ،کالم حادث و قدیم ،کالم مطلق و مخصوص ها: کلیدواژه

اره ماهیت خداوند و نقد آن از نگاه بررسی مبانی فکری فخر رازی درب .52

 نصیرالدین طوسی

 جوادی محسناهلل بداشتی،  علی حسنوند، غالمعباس

 .تن خداداش ماهیت ،نصیرالدین طوسی ،فخر رازی ،اشتراک معنوی ها: کلیدواژه

بررسی نهاد توبه از منظر قوانین جزایی ایران، شرع، اسناد و آرای محاکم  .54

  المللی کیفری بین

 برومند امین بهارهصورت موفق،  خوش اعظم

 .حقوق جزای ایران ،المللی اسناد بین ،کیفیات مخففه ،سقوط مجازات ،کیفر ،توبه ها: کلیدواژه
<<<ادامه در صفحه بعد  

 یپژوهش نامه مذاهب اسالم
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

در به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه قاچاق مواد مخ .55

 مذاهب اسالمی و حقوق

 حسینی  حسن داور، منوچهرمهر،  مرتضوی علیزارعی،  طیبه

 .جرم ،حرمت ،پولشویی ،مواد مخدر ها: کلیدواژه

 اصالت صلح با اهل قبله در فقه سیاسی امامیه .55

 رفعتی شاه حامددرگاهی،  مقداددرگاهی، مهدی 

 .اهل قبله ،اصالت صلح ،اصالت جنگ ،امامیه ،فقه سیاسـی ،جهاد ها: واژهکلید

بررسی تطبیقی فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر از نظر امامیه و اهل  .55

 سنت

 زاده کوخاییکریم زرگوش نسب،  عبدالجبارآبسردی،  نرگس

 .سرزمین کفار ،مذاهب اسالمی ،اسلحه ،بیع ها: کلیدواژه

 نیابتی برای میت از دیدگاه مذاهب فقهی بررسی مشروعیت نماز .58

 مجیدپور فرزانهجوقی،  علیشاهی قلعه ابوالفضل

 .گانه مذاهب پنج ،واجب بدنی ،استیجار ،نیابت ،قضا ،نماز ها: کلیدواژه

 های فقهی مذاهب اسالمی غیبت ولی در عقد نکاح: ارزیابی دیدگاه .53

 جاللی زاده جاللضیایی، محمدعادل ابوالمحمدی مله،  محمدرسول

 .ولی بعید ،ولی قریب ،انتقال والیت ،نکاح ،غیبت ،قاضی ها: کلیدواژه

 و اهل سنت و کاربرد آن اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه .30

 آبادی علی عبدالصمد آهنگران، محمد رسول فهامی،فریبا 

 .خبر مشهور ،شهرت روایی ،کاربرد ،اهل سنت ،امامیه ها: کلیدواژه

 

 

 

 پژوهش نامه مذاهب اسالمی
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 نمایه نشریات تخصصی دین 

 02 55شماره چهاردهم، سال 

 

 43 شماره:
 Marifat i Adyan عنوان التین:

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 (ره)خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه تیاز:صاحب ام

 بهمن قلعه سیداکبر حسینی مدیر مسئول:

 محمدعلی شمالی سردبیر:

 180 ،08000070: تلفن نشریه

 marefateadyan.nashriyat.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 تطبیقی نظریه اخالق هنجاری در قرآن کریم و عهد جدیدبررسی  .5

  سیده معصومه شاهمیری

 گرایی گرایی، کمال قرآن کریم، عهد جدید، نظریة ارزش، غایت :ها کلیدواژه

 بررسی صلح از دیدگاه منونایت، بر اساس اندیشه تشیع .3

 صدیقه رحیمی ثابت، احمد کریمی

 .ایت، صلح، جنگاسالم، شیعه، مسیحیت، منون ها: کلیدواژه

هستی شناسی مسئله شر در هندو و اسالم و مواجهه آنان با استلزامات جهان   .2

 رشناختی مسئله ش

 امیر سام دلیری، سید اکبر حسینی قلعه بهمن

 .اسالم، هندوئیسم، شر، رنج، استلزامات جهان شناسی، خوش بینی، بدبینی ها: کلیدواژه

ب و دانته در عرفان هندویی با بررسی تطبیقی وحدت وجود از دیدگاه مکت .4

 مکتب صدرایی در عرفان اسالمی

 رضوانه نجفی سواد رودباری

 .وحدت وجود، حیثیت تقییدیه، شئون، ودانته ها: کلیدواژه

 Cleared-Up» Contradictions In The Bible» 505پاسخ به مقدمه کتاب  .5

 سید اسماعیل سیدزاده، جواد باغبانی آرانی

 .یت، نقادی کتاب مقدس، تناقضات، دفاعیه نویسیمسیح ها: کلیدواژه

 با تاکید بر عصر آباء کلیسا ،بررسی تحلیلی روش تمثیلی تفسیر کتاب مقدس  .5

 محسن تنها، محمدحسین طاهری آکردی

 .کتاب مقدس، تفسیر، روش لغوی، روش تمثیلی، مکتب انطاکیه، مکتب اسکندریه ها: کلیدواژه

 

 

 <<<ادامه در صفحه بعد
 

 معرفت ادیان

 

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/571
http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/571


 

 نمایه نشریات تخصصی دین  
 07 55 شمارهچهاردهم، سال 
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بررسی تطبیقی سنت های به جامانده از ادیان و باورهای ابتدایی در مسئله  .5

 مرگ، در میان تاتارهای مسلمان و مسیحی

 محمد مدبر چهاربرج، سیامک جعفرزاده، یولیا آبسالیاموا

 .تدایی، اسالم، مسیحیتآیین های مرگ، تدفین، تاتار، ادیان اب ها: کلیدواژه

  تقابل معرفت شناسی میرچا الیاده و جاناتان زیتل اسمیت در مطالعات ادیان .8

 محسن اویسی، مهدی لک زایی، ابوالفضل محمودی

 .معرفت شناسی ادیان، پدیدارشناسی دین، روش شناسی ادیان، دین پژوهی مقایسه ای ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفت ادیان

 

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/481
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 85 شماره:
 Haft Asman ن:عنوان التی

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ندارد رتبه:

 مذاهب و ادیان دانشگاه صاحب امتیاز:

 نواب سیدابوالحسن مدیر مسئول:

 جاودان محمد سردبیر:

 180 ،08218201: تلفن نشریه

 https://haftasman.urd.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 ها، و برهان جهان شناختیهای بسته، تبیینسیستم .5

 فائزه برزگر تبریزی

 .برهان جهان شناختی، تبیین، سیستم های بسته، علیت، علت نخستین، علت فاعلی، علیت در وجود :ها کلیدواژه

م در بوسنی و هرزگوین بین سال های زمینه های پذیرش و گسترش اسال .3

 میالدی 5800و  5452

 زهرا رحمانی، حسن حضرتی

 .نظریه پخش فضایی، بالکان، بوسنی و هرزگوین، عثمانی، دین اسالم ها: کلیدواژه

  اسالم در چین  .2

 پروانه تقی خانی

 .ین، تنوع مسلمانان، هویاسالم، چ ها: کلیدواژه

  کارکرد ازدواج موقت در نظام حقوق خانواده در دوران ساسانی .4

 محمد شکری فومشی، فاطمه شکری فومشی، مریم احمدپور

 .خانواده، ازدواج، صیغه، حقوق ساسانی، متون پهلوی ها: کلیدواژه

ر عرفان مسیحی و پاالیش بودایی: مقایسه قصر درونی ترزای مراحل سلوک د .5

 آویالیی و راه پاالیش بوداگوشه

 محمدحسین شیخ شعاعی

 .عرفان مسیحی، ترزای آویالیی، بودیسم، بوداگوشه، منازل سلوکی ها: کلیدواژه

 عارفی در قامت خطاط صحرا: اوگریوس پانتیکوس  .5

 مهدی امینی

 .باء صحرا، اوگریوس پانتیکوس، نفس، شیطانعرفان مسیحی، آ ها: کلیدواژه

 

 

 هفت آسمان

 

https://haftasman.urd.ac.ir/issue_19155_20676.html
https://www.magiran.com/paper/2054313
https://www.magiran.com/paper/2054314
https://haftasman.urd.ac.ir/issue_19155_20676.html
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 07 شماره:

 

 Islamic Economics & Banking عنوان التین:

 0011 زمستان – فصلنامه ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 کشور اسالمی اقتصاد علمی انجمن صاحب امتیاز:

 مازار عباس عرب مدیر مسئول:

 موسائیمیثم  سردبیر:

 180 ،28220980: تلفن نشریه

  https://mieaoi.ir:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 ارزیابی اثر فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور بر عرضه وجوه قرض الحسنه .5

 امیرحسین مزینی

 .یاست پولی، قرض الحسنه، تورم، نقدینگی، اقتصاد ایرانس ها: کلیدواژه

 عوامل موثر بر اعطای تسهیالت قرض الحسنه در ایران .3

 لطفعلی عاقلی

 .قرض الحسنه، نرخ سود تسهیالت، تولید ناخالص داخلی ها: کلیدواژه

 بررسی اثر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی .2

 تدینسید کمال صادقی، شهاب 

  .بدهی عمومی، پانل هم جمعی، رشد اقتصادی ها: کلیدواژه

 (نوسانات اقتصادی و آثار آن بر تعهدات متعاملین )از دیدگاه فقه امامیه .4

 خسرو مهرعلیان، بیت اهلل دیوساالر، فخراهلل موالئی

  .فقه امامیه، تعهدات متعاملین، قاعده الضرر، نوسانات اقتصادی ها: کلیدواژه

ل تامین مالی پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی توسط تببین مد .5

 ابزارهای نوین تامین مالی

    احمد پیفهمریم قیصران پور، عبدالکریم مقدم، 

  .ابزارهای نوین تامین مالی، راه کارهای اجرایی نمودن، پروژه های عمرانی، دانشگاه آزاد اسالمی ها: کلیدواژه

ندگانه با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار بررسی رابطه بین متغیرهای چ .5

 سرمایه تهران

 حجت اهلل مرزبان، رضا ستوده، حبیب پیری

 .سود مومنتوم، سود معکوس، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معامالت ها: کلیدواژه

 

 
 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 
 

 اقتصاد و بانکداری اسالمی

 

https://mieaoi.ir/browse.php?mag_id=41&slc_lang=fa&sid=1
https://mieaoi.ir/browse.php?mag_id=41&slc_lang=fa&sid=1
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 حه قبلادامه از صف >>>

 شناسایی معیارها و سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده .5

 بهزاد کیا، احمد جعفری صمیمی، علی فرهادی محلی، مجتبی طبری

  .ارزیابی خط مشی، مالیات بر ارزش افزوده، صنعت ها: کلیدواژه

   (میزان شناخت از عقود بانکداری اسالمی )مورد مطالعه: یک بانک خصوصی  .8
 حمد پورغالمرضائی، یاسر ساالری، سنجر سالجقه، سمانه مهدیزاده فرسنگیم

  .تحریم ربا، عقود بانکداری ا سالمی، قانون عملیات بانکی بدون ربا ها: کلیدواژه

الگوی مطلوب تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت های اقتصادی با استفاده از  .3

 AHP تکنیک

 جف آبادی، غالمعلی احمدیمحمدسعید پناهی بروجردی، مصطفی کاظمی ن

 . AHPتخصیص، وجوهات شرعی، تکنیک ها: کلیدواژه

برآورد بار اقتصادی بیماری قلبی عروقی در بیمارستان منتخب شهر مشهد در  .50

 ()بیمارستان قلب جواداالئمه 5233سال 

 مهسا زنجانیان، میثم موسایی، زهرا قاسمی

  .بیماری، بیمارستان قلب جواداالئمه، مشهدایران، بیماری قلبی عروقی، هزینه  ها: کلیدواژه

اثر نرخ بهره بر تابع سرمایه گذاری: مقایسه کشورهای عمده دارای سیستم  .55

 بانک داری اسالمی و متعارف

 مرضیه دانشمند نارویی، مصیب پهلوانی، مرضیه اسفندیاری

  .تانرخ بهره، سرمایه گذاری، بانک داری اسالمی، متعارف، پانل دی ها: کلیدواژه

آیا در ایران افزایش درآمد اسمی ناشی از افزایش عرضه پول است )دیدگاه  .53

 ؟پولگرایان( یا مخارج دولتی )دیدگاه کینزین ها(

 باقر حسامی عزیزی

 .دیدگاه کینزین ها، دیدگاه پولگرایان، عرضه پول، مخارج دولت، ایران ها: کلیدواژه
  

 اقتصاد و بانکداری اسالمی

 

https://mieaoi.ir/browse.php?mag_id=41&slc_lang=fa&sid=1
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 80 شماره:

 

 Research  Islamic Finance عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز – فصلنامهدو ترتیب انتشار:

 الف - علمی رتبه:

 (ع)صادق امام دانشگاه صاحب امتیاز:

 سروستانی زادهحسین حسن مدیر مسئول:

 موسویان سیدعباس سردبیر:

 180 ، 22121700: تلفن نشریه

 ifr.isu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

طراحی بازار سرمایه اسالمی در چهارچوب نظام اقتصادی اسالم )ماهیت،  .5

 (عناصر، روش کشف و طراحی
 سید عباس موسویان، محمد توحیدی

 .اد، امضانظام اقتصادی اسالم، بازار سرمایه اسالمی، عناصر ثابت و متغیر، اجته ها: کلیدواژه

ارزیابی و تحلیل معامالت کپی و قرارداد معامالت انعکاسی از منظر فقهی و  .3

 حقوقی
 میالد خوش زبان، محمودرضا خواجه نصیری

 .معامالت کپی، معامالت اجتماعی، قرارداد معامالت انعکاسی، فین تک، مالی اسالمی ها: کلیدواژه

 استفاده از تکنیک دنپبررسی عوامل تاثیرگذار بر سواد مالی اسالمی با  .2
 جالل نادری، محمود رامشینی، فاطمه زارعی

 .سواد مالی اسالمی، نگرش مالی اسالمی، دانش مالی اسالمی، تعلقات مذهبی، تکنیک دنپ ها: کلیدواژه

 پژوهشی در قاعده فقهی مالی احتیاط در اموال دیگران .4
 اکبر محمودی

 .احتیاط فقهی، احترام اموال، اصالت حرمت تصرف در اموال قاعده فقهی مالی، اموال دیگران، ها: کلیدواژه

تخلف انحالل قهری قراردادها از قصد متعاملین )با تاکید بر ضمان ناشی از  .5

 (وجه التزام قراردادهای آتی
 محمدرسول آهنگران، نوید امساکی

 .انحالل قهری، قصد، قرارداد آتی، وجه التزام، بطالن عقد ها: کلیدواژه

قی گروه منفعت اقتصادی وتمیز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه ماهیت حقو .5

 وسایر نهادهای مشابه
 مجید رهائی، سید حسن حسینی مقدم، مهدی فالح خاریکی

 .شخصیت حقوقی، جوینت ونچر، منفعت اقتصادی، فقه امامیه، شرکت مدنی ها: کلیدواژه
 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 تحقیقات مالی اسالمی

 

https://ifr.isu.ac.ir/issue_6749_6750.html
https://ifr.isu.ac.ir/issue_6749_6750.html
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تبیین الگوی عملیاتی تامین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسالمی  .5

 ایران
 احسان ذاکرنیا، علی صالح آبادی، حسین حسن زاده سروستانی

  .تامین مالی، تامین مالی پروژه ای، بانک، ابزارهای تامین مالی، تحلیل مضمون ها: کلیدواژه

 نری از جنبه اقتصادی و فقهیتحلیل اختیار بای .8
 عبدالمحمد کاشیان، الهام پارسا

 .اختیار باینری، اختیار دیجیتالی، اختیار اگزوتیک، اختیار وانیلی، اختیارات: ها کلیدواژه

عملیات پردازش پس از معامله در بستر بالکچین: الگویی برای بکارگیری فین  .3

 تک در مالی اسالمی
 لرباب منصوری، مهدی قائمی اص

  .نقل و انتقال مالی، بالکچین، فناوری های نوین مالی، انتقال مالکیت، عملیات بعد از معامله ها: کلیدواژه

 طراحی بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه مبتنی بر فقه امامیه .50
 محمدجواد پاک نیت، محمدحسین قوام

 .قابل معامله، ذی نفعبیمه عمر، بازار ثانویه، فقه امامیه، بیمه عمر  ها: کلیدواژه

 مسوولیت پذیری اجتماعی بانکداری اسالمی مدلی برای تاثیر بر جامعه .55
 سیداکبر سیدهاشمی، شهرام میرزایی دریانی، مجید احمدلو، فرزاد ستاری اردبیلی

 .مسوولیت اجتماعی، مدل کارول، بانکداری اسالمی، اجتماعی، اسالمی ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 یتحقیقات مالی اسالم

 
 

https://ifr.journals.isu.ac.ir/issue_592_593.html
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 Islamic Managment نوان التین:ع

 0011زمستان  – فصلنامه ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 (ع)حسین امام دانشگاه صاحب امتیاز:

 صفیان مهدی مدیر مسئول:

 سیدمحمد مقیمی سردبیر:

 180، 70282871: تلفن نشریه

 https://im.ihu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

های آن برای  یاری های اسالمی و سهم تبیین چارچوب عقالنیت بر اساس آموزه .5

 مدیریت دولتی

 ، حسن زارعی متین، عبداهلل توکلی، حمیدرضا یزدانیاحسان رحیمی

  .، مدیریت اسالمیعقالنیت اسالمی، مدیریت دولتی، اداره عمومی ها: کلیدواژه

 آفرین از منظر قرآن کریم ارائه و تحلیل الگوی رهبری تحول  .3

 سید تقی موسوی، عبداهلل توکلی، محمد تقی نوروزی

 .مدیریت اسالمی، رهبری تحول آفرین، رهبری تحول آفرین در قرآن، تحلیل مضمون ها: کلیدواژه

پژوهشی کیفی  های دینی، طراحی مدل بومی حکمرانی خوب مبتنی بر آموزه .2

 مبتنی بر نظریه داده بنیاد

 سید محمدرضا نبویان حمزه کالیی، محمدرضا باقرزاده، سید احمد جعفری کالریجانی، مجتبی طبری

 .، حکمرانی اسالمی، مدیریت اسالمیهای دینی آموزهحکمرانی خوب، الگوی حکمرانی،  ها: کلیدواژه

 شهید مهدی باکری های فرماندهی و مدیریت شناسایی ابعاد و مؤلفه .4

 مجید استادی، روح اله جمالی

 .نظامی، فرماندهی و مدیریت، دفاع مقدس فرماندهی، شهید مهدی باکری مدیریت جهادی، ها: کلیدواژه

 های مذهبی طراحی الگوی شایستگی مدیران هیئت .5

 لیال خسروی مراد، زهرا فیضی، حمیدرضا یونسی

 .مذهبی  تهیئ،مدیران ،شایستگی ،الگو ها: کلیدواژه

های مدیریت اسالمی در جمهوری اسالمی ایران: فرامطالعه  مرور دامنه پژوهش .5

 هجری شمسی 5400مقاالت منتشرشده تا سال 

 بندی زاده، امیر میان سیدمهدی سیدطباطبایی، محمد احمدی، علیرضا حاجی

 .ای مدیریت اسالمی ، فرا مطالعه، مطالعه ثانویه، مدیریت اسالمی، پژوهشهمرور دامنه ها: کلیدواژه
 
 

  

 مدیریت اسالمی
 

https://im.ihu.ac.ir/issue_2201205_2201316.html
https://im.ihu.ac.ir/issue_2201205_2201316.html
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 2 شماره:
 Islamic knowledge managem عنوان التین:

  0011 زمستانو  پاییز – فصلنامهدو ترتیب انتشار:
 ترویجی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 نژاد یعقوب محمدهادی ل:مدیر مسئو

 زاده حسن حسین سردبیر:

 180 ،00002901: تلفن نشریه

  jikm.isca.ac.ir:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

  مقدمه ای بر هستی شناسی دروغ از منظر قرآن .5
 حسین حسن زاده

  .ن، کذب، دروغ، راستی گستری، دروغ بزرگ، آنتولوژی دروغ، دروغ ستیزیقرآ ها: کلیدواژه

طراحی مدل توسعه دانش مدیریتی مبتنی بر فضایل اخالقی و آموزه های دینی در   .3

 بین مدیران استان کرمانشاه
 ، کورش بابلیسلیمان شفیعی

 .ن، کرمانشاهمدیریت اسالمی، فضایل اخالقی، مدل معادله ساختاری، مدیرا ها: کلیدواژه

  بررسی و تحلیل ماهیت و مصادیق عبادت   .2
 سید محمد رضی آصف آگاه، علیرضا فجری

  .عبادات، تعبدیات، قربیات، معیار عبادی بودن، مفهوم عبادت، مصادیق عبادات، فلسفه فقه ها: کلیدواژه

  دت در قرآنسیر معنایی واژه شها  .4
 الماس اسالمی

 .سیر، معنا شناسی، قتیل فی سبیل اهلل، جهاد، شهید و شهادت ها: کلیدواژه

   سازه مفهومی جامعه پذیری سیاسی و جایگاه آن در فرهنگ سیاسی دینی  .5
 محمدکاظم کریمی

  .جامعه، جامعه پذیری، جامعه پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ سیاسی دینی ها: کلیدواژه

 تاثیر مطالعات سیاسی شیعه بر اجماع  .5
 رضا عیسی نیا

 .مطالعات سیاسی، مزیت، شیعه، فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، اخالق و علم سیاسی ها: کلیدواژه
 
 
 
 

 
 

 اسالمی دانش مدیریت

http://jikm.isca.ac.ir/issue_5153_5220.html
https://www.magiran.com/paper/2037429
http://jikm.isca.ac.ir/issue_5153_5220.html
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 Management in the Islamic Univerrsity عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز – فصلنامهدو ترتیب انتشار:

 ب - علمی به:رت

 اسالمی معارف و فرهنگ پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 نژاد حبیب محمد مدیر مسئول:

 متین حسن زارعی سردبیر:

 180 ،22092720: تلفن نشریه

 miu.nahad.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 
اری در بیان و سیره آیت اهلل مهدوی کنی؛ به سوی یک دستور کار سبک دانشگاه د .5

 پژوهشی

 مجتبی جوادی، رضا عبیری

 .دانشگاه، حکمرانی دانشگاهی، آیت اهلل مهدوی کنی، ایده دانشگاه انقالب اسالمی ها: کلیدواژه

 الگوی شایستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تراز انقالب اسالمی .3

 لی زادهغالمحسین رضایت، عیسی ق

 .الگوی شایستگی، اعضای هیئت علمی، دانشگاه تراز انقالب اسالمی ها: کلیدواژه

شناسایی عوامل موثر بر اسالمی شدن دانشگاه ها از منظر دانشجویان )مورد مطالعه:  .2

 دانشگاه آزاد واحد شمال تهران

 سید رضا رضوی سعیدی

  .، دانشگاه آزاد اسالمیدانشگاه اسالمی، شاخصهای دانشگاه اسالمی ها: کلیدواژه

ارائه چارچوبی برای بازسازی ارزشهای اخالقی در محیط کار مبتنی بر آموزه های نهج  .4

  البالغه

 محمدرضا فالح، محسن رفعت

سازی فطری، اقدامات اخالقی ارزش زا،  هم آفرینی اخالقی ادراک شده، ظرفیت سازی چندگانه، مشروعیت ها: کلیدواژه

  .اقدامات هنجاری و شناختی

 مسئله شناسی راهبردی در حکمرانی نهاد علم جمهوری اسالمی ایران .5

    حیدر نجفی رستاقی، حمید دهقانیان

  .حکمرانی، خط مشی گذاری عمومی، سیاستگذاری علم و فناوری، سیستم ملی نوآوری ها: کلیدواژه

ه بندی چالشهای ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی با به کارگیری روش شناسایی و رتب .5

 (دلفی فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی )مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان

 مهدی محمدرضایی، محمدعلی سرلک، ابوالحسن فقیهی

 .، روش تحلیل سلسله مراتبی فازیچالش ارزیابی بهره وری، بهره وری کارکنان دانشی، روش دلفی فازی ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 مدیریت در دانشگاه اسالمی

 

https://miu.nahad.ir/issue_154_160.html
https://www.magiran.com/paper/2031894
https://www.magiran.com/paper/2031894
https://miu.nahad.ir/issue_154_160.html
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تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهه شغلی با  .5

  استفاده از پژوهش طولی

 زهرا حسینی، مصطفی کاظمی، وحید فکور، علیرضا پویا

  .عملکرد پژوهشی، اعضای هیئت علمی، رتبه علمی، کارراهه شغلی ها: دواژهکلی

تاثیر ورزش زورخانه ای در نهادینه کردن سبک زندگی ایرانی اسالمی )مورد مطالعه:   .8

  ن(دانشجویان پسر دانشگاه اصفها

 علی صابری، صمد گودرزی

 .ورخانه ایتهاجم فرهنگی، سبک زندگی ایرانی اسالمی، ورزش ز ها: کلیدواژه

رفتارهای مدیریت غذا و الگوهای غذایی در دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه   .3

 شهید باهنر کرمان

 سوده مقصودی، الهه قربانی

  .رفتار های مدیریت غذایی، الگوی غذایی، دانشجویان، خوابگاه، دانشگاه شهید باهنر کرمان ها: کلیدواژه

ن دختر دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر بررسی سرنوشت شغلی دانش آموختگا  .50

 نقشهای چندگانه بانوان

 مونس سیاح، گلناز شجاعتی، مژگان مومنی ازندریانی، پروانه آقائی دیزج

  .سرنوشت شغلی بانوان نخبه، دانش آموختگان دختر، اشتغال دانش آموختگان، آمایش بر اساس جنسیت ها: کلیدواژه

 ر سازمانهای دولتیطراحی الگوی شجاعت مدیریتی د  .55

 اکبر حسن پور، بیژن عبدالهی، سعید جعفری نیا، فاطمه سهرابی

  .شجاعت مدیریتی، سبک رهبری، سازمانهای دولتی ها: کلیدواژه

بررسی و تحلیل چهار ویژگی رهبری اصیل در قرآن بر اساس داللتهای داستان   .53

  (حضرت موسی )ع

 لی علم الهدیزهرا بیدکی، یداهلل دادجو، عباس حاجیها، ع

 .رهبری اصیل، خودآگاهی، پردازش متوازن، وجدان درونی، شفافیت رابطه ها: کلیدواژه

 

 

 تحقیقات مالی اسالمی

 

http://miu.nahad.ir/issue_107_116.html
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 Islamic Economics Studies عنوان التین:

 0011پاییز و زمستان  – فصلنامهدو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 (ع)صادق امام دانشگاه صاحب امتیاز:

 وفا محمدهادی زاهدی ول:مدیر مسئ

 محمدمهدی عسکری سردبیر:

 180،  22120010: تلفن نشریه

 https://ies.isu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 بررسی فقهی انتشار رمزارز نفت پایه توسط جمهوری اسالمی ایران .5
 ، احمد شعبانینوروزیاحمد 

 . زنجیره بلوکی، رمزارز، تامین مالی، رمزارز نفت پایه، بررسی فقهی ها: کلیدواژه

   شیوه های مقابله با اجاره حساب های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسالمی  .3
 عارف بشیری، عبدالحسین رضایی راد، محمدمحسن دهکالنی

 .های اقتصادی، بانک مرکزی، پولشویی، فرار مالیاتیاجاره حساب بانکی، سیاست  ها: کلیدواژه

گیری ضمنی دینداری، جنسیت و ترجیحات بین زمانی فردی، یک مطالعه اندازه  .2

    آزمایشگاهی
 محمدامین زندی

  .اقتصاد آزمایشگاهی، اقتصاد آزمایشی، اقتصاد رفتاری، اقتصاد دین، انتخاب بین زمانی، ترجیحات بین زمانی ها: کلیدواژه

   35تاثیر عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر تقاضای سفر: مطالعه موردی اربعین   .4
 سید روح اهلل احمدی حاجی آبادی، علی مالکاظمی، روح اهلل رمضانی

  .سفر اربعین، مالکیت مسکن، درآمد، سن، تحصیالت، مدل الجیت ها: کلیدواژه

عوامل موثر بر استحکام  فراتحلیل مطالعات اقتصاد مقاومتی در ایران: شناسایی .5

   ساخت درونی سازمان برابر تکانه ها
 وحید ارشدی، جواد نوبخت، رضا اسماعیل پور ثانی، سعید سید حسین زاده یزدی

 .خط مشی کلی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، استحکام درونی، فراتحلیل، تکانه ها: کلیدواژه

اب بین نظریه های عدالت جان رالز و بررسی اثر دینداری بر گرایش افراد در انتخ  .5

    (محمدباقر صدر )یک مطالعه آزمایشگاهی
 محمدجواد نوراحمدی، امیر خادم علیزاده، سیروس امیدوار، زینب حاجی جعفری

 . اقتصاد آزمایشگاهی، نظریه عدالت محمد باقر صدر، نظریه عدالت جان رالز، دینداری، مدل لوجیت ها: کلیدواژه

 

 <<<حه بعدادامه در صف

 

 

 مطالعات اقتصاد اسالمی

 

https://ies.isu.ac.ir/issue_6742_6743.html
https://ies.isu.ac.ir/issue_6742_6743.html
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، تحلیل انتقادی خاستگاه تاریخی «تجارت آزاد استعماری»آدام اسمیت و اندیشه  .5

   نضج یک ایده مغفول
 محمدرضا رضی بهابادی، داوود منظور

ملل، تجارت آزاد استعماری، تجارت انحصاری اقتصاد اسالمی، دانش اقتصاد مدرن، آدام اسمیت، ثروت  ها: کلیدواژه

 .استعماری

ضرورت توجه به فرایند بیمه گری از منظر سازگاری با تعالیم اسالمی با تاکید بر بیمه  .8

 (زندگی در صنعت بیمه جمهوری اسالمی ایران )با رویکرد داده بنیاد
 محمدمهدی عسکری، سعید صحت، اصغر آقا مهدوی، احسان جاللی لواسانی

  .بیمه متعارف، الگوی تکافل، فرایند بیمه گری، بیمه اسالمی، ساختار بیمه نامه، بیمه زندگی ها: یدواژهکل

  کاربست مفهوم ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی در تبیین انتظارات تورمی ناهمگن  .3
 سید علی سبحانی ثابت، مهدی صادقی شاهدانی، حسین عیوضلو

 .ادراکات اعتباری، ناهمگنی، عالمه طباطبایی انتظارات تورمی، ها: کلیدواژه

نقش اعتقادات مذهبی در اخذ تسهیالت بانکی بین مذاهب مطالعه موردی استان   .50

    کرمانشاه
 غزاله قلوزی، سعید فراهانی فرد

  .تسهیالت بانکی، اعتقادات مذهبی، قرض الحسنه، جعاله، مرابحه، جریمه دیرکرد ها: کلیدواژه

   های تولید در اقتصاد مقاومتی جهت سنجش تولید معیارها و شاخص  .55
 مجتبی شیخی ده آبادی، محمدکاظم رجایی رامشه، ابوالفضل امامی میبدی

  .معیار، شاخص، درون زایی، دانش بنیانی، مردمی و جهادی، عدالت محوری، طیب ها: کلیدواژه

با تاکید بر  بررسی عوامل موثر بر سهم هزینه خوراک خانوارهای شهری و روستایی:  .53

  (رویکرد اسالم به بعد خانوار )مطالعه مورد استان اصفهان
 ابوالفضل رحیمی، حجت ایزدخواستی

  .رفاه خانوار، منحنی انگل، هزینه های خوراکی، بعد خانوار، استان اصفهان ها: کلیدواژه
 

 مطالعات اقتصاد اسالمی

 

https://ies.journals.isu.ac.ir/issue_558_559.html
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 economic.mofidu.ac.ir عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز – هفصلنامدو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 مفید دانشگاه صاحب امتیاز:

 کریمی موسوی سیدمسعود مدیر مسئول:

 کمیجانی اکبر سردبیر:

 180 ،08001882: تلفن نشریه

 economic.mofidu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

تاثیر کارآفرینی بر توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه  .5

  یافته
 ، علی مرادی، محمدرضا رهواردارزادهابوالفضل شاه آبادی

  .توسعه بخش بانکی، کارآفرینی، حاکمیت قانون، تورم، اندازه دولت ها: کلیدواژه

ون ربای ایران با تاکید بر ارکت محور در بانکداری بدسازوکار اثرگذاری عقود مش  .3

 های قیمت نفتی و پولی بر بخش حقیقی اقتصادتکانه
 فرشید سلیمی قراسقال، اکبر کمیجانی، سید ضیاءالدین کیاالحسینی

 .SVARعقود مشارکت محور، بخش حقیقی اقتصاد، تکانه های نفتی و پولی، مدل ها: کلیدواژه

دی عوامل موثر بر فساد مالی مبتنی بر رویکرد بیزین )مطالعه شناسایی و رتبه بن  .2

   (موردی: کشورهای غنی از منابع طبیعی
 الهه بهلولوند، سید هادی عربی

 . (WALS)، حداقل مربعات متوسط وزنی(BMA)فساد مالی، منابع طبیعی، میانگین گیری بیزینی ها: کلیدواژه

ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ   .4

  مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده
 سید جواد میرمحمدی، جلیل توتونچی، سید یحیی ابطحی، محمدعلی دهقان تفتی

  .SVAR سیاست های پولی، جهش نرخ ارز، مدل پرتاب دورنبوش، مدل ها: کلیدواژه

نگی با تورم در اقتصاد ایران، با مقایسه عملکرد تبیین هم حرکتی پایه پولی و نقدی  .5

 تحلیل موجک گسسته و پیوسته
 حشمت اهلل فرخی باالجاده، رامین خوچیانی، حمید آسایش

 موجک گسسته، موجک پیوسته، همبستگی، همدوسی ها: کلیدواژه

های رکود و رونق با  بررسی اثرات قیمت نفت، طال و ارز بر ادوار تجاری کشور در رژیم .5

  بکارگیری مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ
  مرجان دامن کشیده، منیژه هادی نژاد دارسرا، ابراهیم عباسی، مهرداد رحمانی فر

 .قیمت نفت، طال، ارز، ادوار تجاری، مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگها:  کلیدواژه
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  اثر استقالل بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران .5
 زینب یزدانی چراتی، مهدی شهرازی

  .توزیعی، ایران های استقالل بانک مرکزی، بازار سهام، نوسانات، الگوی خودرگرسیون با وقفه ها: کلیدواژه

ی قیمت در ایران؛ کاربرد فیزیک اقتصادی و شاخص ها  چگونگی ارتباط میان نرخ ارز  .8

  در بررسی روابط متقابل
 محمدحسن صبوری دیلمی، سحر بشیری، حسن ولی بیگی

 .شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده، موجک ها: کلیدواژه

   انطباق پذیری رفتار شاخص بورس اوراق بهادار تهران با مدل تئوری امواج الیوت  .3
 یرا سیف، بابک جمشیدی نوید، مهرداد قنبری، منصور اسماعیلی پورسم

  .پیش بینی، شاخص بورس اوراق بهادار تهران، تحلیل تکنیکال، تئوری موج الیوت، الگوریتم های طبقه بندی ها: کلیدواژه

  تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران  .50
 ی شهبازیبهروز صادقی عمروآبادی، نجفعل

  .رابطه غیرخطی، فساد اقتصادی، امنیت اقصادی، ایران، رگرسیون آستانه ای ها: کلیدواژه

 (هزینه مبادله از نگاه نهادگرایی جدید و فقه امامیه )با تاکید بر دوره صفویه  .55
 یوسف محمدی، محمدرضا یوسفی شیخ رباط، مجید رضائی

 .له، احکام معامالت، احکام خیارات، حق فسخ، دوره صفویههزینه مبادله، فقه و هزینه مباد ها: کلیدواژه

  های اثرگذاری حجم پول بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهراناهمیت نسبی کانال .53
 ، اسداهلل فرزین وش، ناصر الهی، حسین اصغرپورزهره خواجه سعید

اعتبار، بازار اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام،  سیاست پولی، کانال های انتقال پولی، کانال نرخ ارز، کانال ها: کلیدواژه

 .الگوی خود رگرسیون برداری
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اهمیت و جایگاه کوهستان الوند در دوره اشکانی با استناد به یافته های  .8
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 ، طاهره عظیم زاده طهرانیمحمدعلی امینی، شهربانو دلبری

 . پیامبر)ص(، عبدالمطلب، قبیله خزاعه، عصر جاهلی، پیمان های قبیلگی ها: کلیدواژه

ه و مدیریت راهبردی پیامبر ) ( با تاکید بر زراعت پیشه های یهودیان مدین .3

 وکشاورزی

 حسین علی بیگی، سید محمدرضا حسینی

 .پیامبر)ص(، یهود مدینه، اقتصاد مدینه، پیشه وری یهود، کشاورزی یهود ها: کلیدواژه

 (بازخوانی جریان های علمی شیعی اصحاب امام باقر )ع .2

 سید قاسم رزاقی موسوی

 .باقر)ع(، شیعیان، جریان های علمی شیعی، اصحاب امام باقر)ع(، فرق اسالمی امام ها: کلیدواژه

  (مکاتبه های ساکنان ایران با امام حسن عسکری )ع .4

 حسین حسینیان مقدم، احسان جعفری پور

  .امام حسن عسکری)ع(، یاران ایرانی امام عسکری)ع(، شیعیان ایران، قم، نامه نگاری ها: کلیدواژه

گزارش سبط بن جوزی درباره امام حسن عسکری )ع( با تاکید نقد و بررسی  .5

 بر دو کتاب مرآه الزمان و تذکره الخوا 

 حمیدرضا مطهری، رضی بیات

 .امام حسن عسکری )ع(، سبط بن جوزی، مرآهالزمان، تذکره الخواص، شیعه در آثار اهل سنت ها: کلیدواژه

 ین اسالمیبررسی پیامدها و آسیب های فتوحات در دهه های نخست .5

 خلیل زارعی، شکوه السادات اعرابی هاشمی، سیاوش یاری

 .(فتوحات، خلفای نخستین، ایران، گسترش اسالم، صحابه پیامبر)ص ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 
 

 تاریخ اسالم

http://hiq.bou.ac.ir/issue_5072_5298.html
http://hiq.bou.ac.ir/issue_5072_5298.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

ن و رویارویی با آل بویه اهمیت جغرافیایی بطایح در اقتداریابی شاهینیا .5

 (ق252228)
 سمیه بیاتی، محمدمهدی مرادی خلج

 .بطایح، آل بویه، شاهینیان، عراق، جغرافیای طبیعی ها: کلیدواژه

 تعامل اسالم و ایران مطالعه تطبیقی دیدگاه دکتر زرین کوب و استاد مطهری .8
 محسن معصومی، معصومه آبانگاه ازگمی

 .رتضی مطهری، عبدالحسین زرین کوب، دوقرن سکوت، خدمات متقابل اسالم و ایرانهویت ایرانی، م ها: کلیدواژه

  تاریخ نگاری ایرانی در حکومت های محلی دکن .3
 محمود صادقی علوی، زینب فضلی

 .، نظام شاهیانتاریخ نگاری فارسی، دکن، عادل شاهیان، قطب شاهیان ها: کلیدواژه

ق( به دین با تکیه بر ایده اتحاد اسالمی )پان 53335254رویکرد روزنامه اختر ) .50

 (اسالمیسم
 داریوش غالمی، مرتضی دهقان نژاد، علی اکبر جعفری

 .روزنامه اختر، اتحاد اسالمی، عصر قاجار، روشنفکری ایرانی، استعمار اروپایی ها: کلیدواژه

  

 تاریخ اسالم

https://www.magiran.com/paper/2045565
http://hiq.bou.ac.ir/issue_5072_5298.html
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 552 شماره:

 

 Iranian Journal for the History of Islamic Civilization تین:عنوان ال

  0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 تهران دانشگاه اسالمی معارف و الهیات دانشکده صاحب امتیاز:

 احمد باقری مدیر مسئول:

 سیدجمال موسوی سردبیر:

  180، 08728111: تلفن نشریه

 jhic.ut.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

مطبوعات و نحوه تعامل آنان با ارکان حکومت مشروطه در دوره مجلس اول  .5

 (ق5235-5234)
 ، حسین محمدی، مرتضی تهامی، فواد پورآرینفاطمه بلندی

 . مطبوعات، مشروطه، مجلس اول، حکومت، محمدعلی شاه ا:ه کلیدواژه

موسیقی در کتاب عقد الفرید ابن عبدربه: جواز موسیقی، نوازندگان زن و مرد  .3

 و انواع سازها

 فریبا پات، زهرا حبیبی

 .ابن عبدربه، العقد الفرید، الیاقوته الثانیه، موسیقی، سازها، دوره اموی، دوره عباسی ها: کلیدواژه

تحلیل صوری عناصر اصلی جامه حضرت علی )ع( در نگاره های نسخه  .2

  (خاوران نامه مکتب ترکمانی )محفوظ در کاخ گلستان

 نسترن حاج عباس خیاط تبریزی، صمد سامانیان، آمنه مافی تبار

 .(نامه، جامه حضرت علی)عنگارگری، مکتب ترکمانی، خاوران  ها: کلیدواژه

 زرتشتیان و جنبش های ایرانی در سده های نخستین اسالمی .4

 سید مصطفی حسینی، محسن معصومی

  .جنبش های ایرانی، زرتشتیان، فرق زرتشتی، خرم دینان، موبدان ها: کلیدواژه

 خاستگاه اندیشه سلفی جهادی و تکفیری در دوره معاصر .5

 جد صدقیمیرهادی حسینی، حسین مفتخری، ما

 .سلفی گری ابن تیمیه، وهابیت، سنوسیه، مهدویه، مودودی، سیدقطب ها: کلیدواژه

 (ق 323-523تبیین موقعیت تجاری بغداد در دوره اول خالفت عباسی ) .5

 ابوالفضل سلمانی گواری، ابوذر خسروی

 .بغداد، تجارت، موقعیت، دوره اول خالفت عباسی: ها کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد
 

 نامه تاریخ تمدن اسالمیپژوهش

https://jhic.ut.ac.ir/issue_10942_11263.html
https://www.magiran.com/paper/2035889
https://www.magiran.com/paper/2035889
https://jhic.ut.ac.ir/issue_10942_11263.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 با رویکردی آسیب شناسانه« معماری اسالمی»نقدی فلسفی بر مفهوم  .5
 سید امین سیدین

 .معماری اسالمی، نیاز، فرم فضا، نظریه :ها کلیدواژه

نشانه های سنت پزشکی هند در آثار پزشکان ایرانی در قرن دهم ق، مطالعه  .8

 (الصه التجارب و عالجات داراشکوهی )طب داراشکوهموردی: خ
 عبدالرسول عمادی، ابوذر طوقانی

 .سنت پزشکی، هند و ایران، آیورودا، خالصه التجارب، عالجات داراشکوهی ها: کلیدواژه

 (ق 351 582تبیین مساله اقطاع در دوره غزنویان )

 سجاد کاظمی

 .، غزنویان متاخرداری، غزنویان متقدم اقطاع، زمین ها: کلیدواژه

در قطعات نستعلیق میرعماد حسنی سیفی « حسن وضع»بررسی تطبیقی  .3

 قزوینی و علی رضا عباسی
 آمنه گلستان، حمیدرضا قلیچ خانی، فاطمه قمری

 .دوره صفوی، نستعلیق، حسن وضع، میرعماد حسنی سیفی قزوینی، علی رضا عباسی ها: کلیدواژه

م از محدوده سرزمینی ایران 58تا  55قرن  آگاهی و تصور نقشه نگاران اروپایی .50

 (با هند )با تکیه بر نقشه های ایران صفوی
 یاسر مالزئی

 .ایران، هند، محدوده سرزمینی، صفویه، نقشه نگاران اروپایی، نقشه های تاریخی ها: کلیدواژه

نقد و بررسی رساله در معرفت موسیقی منسوب به دوره صفوی: تحلیل  .55

  موسیقی تطبیقی در مکاتب علم
 نکیسا هدایت زاده، اسماعیل بنی اردالن، هومان اسعدی

 .نسخه خطی، رساله موسیقی، موسیقی دوره صفوی، مکاتب علم موسیقی ها: کلیدواژه

 

 
 

 

 نامه تاریخ تمدن اسالمیپژوهش

 

https://jhic.ut.ac.ir/issue_10942_11263.html
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 45 شماره:

 

 The history of Islamic culture and civilization عنوان التین:

  0011زمستان  –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی :رتبه

  ها دانشگاه در رهبری نمایندگی نهاد صاحب امتیاز:

 زواردهی اهلل شاکری روح مدیر مسئول:

 محمدرضا جباری سردبیر:

  180، 08909977: تلفن نشریه

 maaref.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

نسبت سیالیت واکنشی تجدیدی علم در قرآن و جهان علم سنتی در تمدن  .5

 اسالمی
 ، عبدالحسین خسروپناه، سید ضیاءالدین میرمحمدیمحمد کرمانی کجور

دن قرآن، سیالیت علم، سیالیت واکنشی تجدیدی، ظرف پذیری علم، نسبت سنجی، جهان علم، پارادایم، تم ها: کلیدواژه

 . اسالمی

 اهداف کاربست مدارا با مخالفان در سیره نبوی و علوی .3

 محمدحسین توکلیان، امیرمحسن عرفان، علی الهامی

 .مدارا، مخالفان، سبک زندگی، سیره نبوی، سیره علوی ها: کلیدواژه

 بازپژوهی مولفه های شیعی آیین فتوت .2

 حسین پوالدیان، فرامرز خجسته، زهرا انصاری

 .فتوت، تشیع، علی)ع(، ورزش زورخانه ای، مبارزه سیاسی ها: کلیدواژه

  حضور و جایگاه ایرانیان در تاریخ و تمدن سیسیل در دوره اسالمی .4

 مهدی عزتی، محمدعلی چلونگر

  .ایرانیان، خراسانی ها، سیسیل )صقلیه اسالمی(، اسد بن فرات، بنی طبری ها: کلیدواژه

 (فرآیند عصری سازی افعال پیامبر)  .5

 ی مردانیمهد

 .معاصرسازی، سنت فعلی، سیره نبوی، روش شناسی ها: کلیدواژه

 اخالقی برای شیعیان نیشابور -امالی شیخ صدوق، منشوری اعتقادی .5

 محمد نویدفر، لیال نجفیان رضوی، محمود مهدوی دامغانی

 .صدوق، نیشابور، شیعیان امامی، تشیع، امالی ها: کلیدواژه

 و ابن سینا در تکامل دانش چشم پزشکی نقش و جایگاه حنین بن اسحاق .5

 اصغر منتظرالقائم، مصطفی نجاران، بدر سادات علیزاده مقدم

چشم پزشکی، حنین ابن اسحاق، ابن سینا، قانون در طب، العشر مقاالت فی العین، عصر طالیی تمدن  ها: کلیدواژه

 .اسالمی

 

 

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

https://tarikh.maaref.ac.ir/browse.php?mag_id=44&slc_lang=fa&sid=1
https://tarikh.maaref.ac.ir/browse.php?mag_id=44&slc_lang=fa&sid=1
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 07 شماره:
 Islamic history and civilization عنوان التین:

  0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه صاحب امتیاز:

 دزفولی مخبر فهیمه مدیر مسئول:

 فرهمند یونس سردبیر:

 180 ،00220000: تلفن نشریه

 jhcin.srbiau.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 های پیش از بعثتهنان در سیره نبوی: واکاوی روایتبازتاب اخبار کا .5
 ، سینا فروزش، عثمان یوسفیناصر عابدی، غالمحسین زرگری نژاد

 .تاریخ نگاری اسالمی، سیره نگاری پیامبر، کاهنان، داستان پردازی ها: کلیدواژه

سیر تاریخی توجه عالمان امامیه به آثار قاضی نعمان با تاکید بر روزگار پیش از  .3

 صفویه
 محمد عافی خراسانی

 .قاضی نعمان، دعائم االسالم، اسماعیلیه، امامیه، تعامالت فرهنگی مذاهب ها: کلیدواژه

جایگاه شهرهای ابهر، زنجان و سلطانیه در نظام تقسیمات جغرافیایی اداری  .2

 ره اسالمیایران دو
 مهسا فیضی، فیروز مهجور

 .اداری ایران، جغرافیای تاریخی زنجان، ابهر، سلطانیه، والیت خمسه -تقسیمات جغرافیایی ها: کلیدواژه

 رساله های اوفاق و رمل در سفینه تبریز .4
 پریسا قربان نژاد

 .رمل، اوفاق، سفینه تبریز، علوم غریبه، دوره ایلخانی ها: کلیدواژه

فات فرزند حاجی زین العطار شیرازی در اختیارات بدیعی پدرش؛ در باب تصر .5

 کیستی این فرزند و منابع او
 یونس کرامتی

ابن مولف، حسین بن علی بن حسین انصاری، دستور االطباء من قواعد الحکماء، عرایس الجواهر و نفایس  ها: کلیدواژه

 .االطایب

 یرانتعارض منافع در بانک شاهی و آثار آن بر اقتصاد ا .5
 خشایار سیدشکری

 .بانک شاهی، شاهنشاهی، تاریخ مالی دوره قاجار، روابط مالی ایران و انگلیس ها: کلیدواژه

 

  

 تاریخ و تمدن اسالمی

https://jhcin.srbiau.ac.ir/issue_2667_2877.html
https://jhcin.srbiau.ac.ir/issue_2667_2877.html
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 27 55 شمارهچهاردهم، سال 

 33 شماره:

 

 Iranian Islamic Period Historry عنوان التین:

  0011زمستان  –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 تبریز دانشگاه صاحب امتیاز:

 قیداری قدیمی عباس ر مسئول:مدی

 پاشازاده غالمعلی سردبیر:

  100، 00098828: تلفن نشریه

 tuhistory.tabrizu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 باستانی پاریزی نگاری محلی در آثار  های تاریخبررسی برخی مولفه .5
 شکوفه بخشایی شهربابکی، علیرضا ابطحی، احمد کامرانی فر، ابوالفضل حسن آبادی

 . نگاری نگاری محلی، کرمان، ریخت شناسی محلی یخ نگاری، تار یخ باستانی پاریزی، تار ها: کلیدواژه

های برگزار شده در آذربایجان دوره رضاشاه پهلوی از منظر  بررسی نقش جشن .3

 سبک زندگی جدیداشاعه 

 غالمعلی پاشازاده، جعفر قلی پور

 .های دولتی، سبک زندگی دولت رضاشاه، آذربایجان، جشن ها: کلیدواژه

سیمای پادشاه و شاهزادگان قاجاری در رمان تاریخی آقا محمدخان قاجار  .2

 (نوشته حسینقلی میرزا سالور )عمادالسلطنه

 زهرا حاتمی

 .یه، عمادالسلطنه، پهلوی، آقا محمدخان قاجاررمان تاریخی، قاجار ها: کلیدواژه

  دترمینیسم اقلیم شناختی ابن خلدون و پیدایش علوم و تمدن بشری .4

 شیرزاد خزائی

  .رمان تاریخی، قاجاریه، عمادالسلطنه، پهلوی، آقا محمدخان قاجار ها: کلیدواژه

ه های منصب سرداری خراسان در دور  های ایجاد، عملکرد و دگرگونی  زمینه .5

 متاخر صفوی

 مقصود علی صادقی، علیرضا کریمی، رضا دهقانی، مرتضی دولت آبادی

 .سرداری خراسان، خراسان، ساختار اداری، امور نظامی، صفویه ها: کلیدواژه

تبیین و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در اقتصاد ایران اواخر  .5

 دوره صفوی با تکیه بر نظریه اعتماد زتومکا

 اکبر کجباف، رضا روحانی علی

 .صفویه، نظام اقتصادی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، زتومکا ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

  

 نامه ایران بعد از اسالمتاریخ 

https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/issue_1473_1593.html
https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/issue_1473_1593.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

ق.(؛ 5225-5250گیری مدارس فرانسوی در سنندج در اواخر عهد قاجار )  شکل .5

 کنش هاکارکردها و وا

 پرستو مظفری، محسن رحمتی، جهانبخش ثواقب

 .اسرائیلی   ها، آلیانس فرانسه، آلیانس قاجار، کردستان، سنندج، مدارس الزاریست ها: کلیدواژه

 مشروطه ایران و عثمانی و روشنفکران کرد   .8

 سهراب یزدانی مقدم، سید عدنان برزنجی، محمد شادروی منش

 .مشروطیت عثمانی، کردستان، ادیبان کرد، روشنفکران کردمشروطیت ایران،  ها: کلیدواژه

  

 نامه ایران بعد از اسالمتاریخ 

 



 

 نمایه نشریات تخصصی دین  
 29 55 شمارهچهاردهم، سال 

 25 شماره:

 

 Sokhane Tarikh عنوان التین:

  0011زمستان پاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ج - علمی رتبه:

 العالمیه( ص)المصطفی  جامعة صاحب امتیاز:

 محمدجواد زارعان مدیر مسئول:

 فروشانی ریصف اهلل نعمت سردبیر:

  180، 07001208: تلفن نشریه

 http://skh.journals.miu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

بازکاوی نقش قبائل قریش در جهت کسب قدرت با تاکید بر جریانات فتح مکه  .5

 تا سقیفه
 صمدیروح اهلل 

  .قریش، خالفت، پیامبر)ص(، بنی هاشم، سقیفه ها: کلیدواژه

 سرگذشت امامه دختر حمزه پس از هجرت و شهادت پدرش در مدینه .3

 علی اکبر ذاکری

 .امامه، حمزه، سلمی مادر امامه، رسول خدا)ص(، هجرت ها: کلیدواژه

 نام، کنیه و القاب حضرت حمزه در لغت و تاریخ .2

 قاسم خانجانی

 .حمزه، رسول خدا)ص(، اسداهلل، اسد رسول اهلل و سید الشهدا ها: هکلیدواژ

  نقش عالمان دینی در گسترش معارف اهل بیت )ع( در ایالت گلگت و بلتستان .4

 حسین عبدالمحمدی، فرمان علی سعیدی

  .تشیع، گلگت، بلتستان، اهل بیت و عالمان دین ها: کلیدواژه

 (میالدی 52تا  55)قرن های  نقش یهودیان در نهضت ترجمه در اندلس   .5

 محمدجعفر اشکواری، فرشته حیدری، سیده زهرا موسوی

 .نهضت ترجمه، یهودیان اندلس، دارالترجمه طلیطله، مترجمان یهودی ها: کلیدواژه

 (همسران حضرت حمزه )س .5

 فاطمه کرمی

 .حضرت حمزه، سلمی بنت عمیس، خوله بنت قیس، همسران حمزه ها: کلیدواژه

  

 سخن تاریخ

http://skh.journals.miu.ac.ir/issue_1410_1464.html
http://skh.journals.miu.ac.ir/issue_1410_1464.html
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 نمایه نشریات تخصصی دین 
 55شماره چهاردهم، سال 

 

 

 00 :شماره
 Sira Studies of Ahl-e-Bait عنوان التین:

  0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ترویجی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 رضوی خراسان شعبه اسالمی تبلیغات دفتر صاحب امتیاز:

 سیدعلیرضا واسعی مدیر مسئول:

 دعلیرضا واسعیسی سردبیر:

 100 ، 08800210: تلفن نشریه

 sirepajouhi.isca.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 (عصری سازی حدیث؛ مطالعه موردی، سیره ابوطالب)ع .5
 ، مرتضی حائری شیرازیسید محمدکاظم طباطبایی

 .ابوطالب، سیره پژوهی، قصیده المیه، عصری سازی ها: لیدواژهک

 نقد گزارش سفر پیامبر) ( به همراه ابوطالب)ع( به شام .3
 رمضان محمدی، محمدباقر خزائیلی

 .ابوطالب، بحیرا، پیامبر)ص(، سفر تجاری پیامبر)ص( به شام ها: کلیدواژه

 (سکری)عمذهبی طالبیان در عصر امام حسن ع -رفتارشناسی سیاسی  .2
 احمد فالح زاده

 .آل ابوطالب، امام حسن عسکری)ع(، امامیه، رفتارگرایی خاندانی، زیدیه ها: کلیدواژه

 اعتبارسنجی روایت شیردهی ابوطالب)ع( به پیامبر) ( در کتاب الکافی .4
 سید علیرضا موسوی اطهر

 .(دایگی ابوطالب، شیردهی ابوطالب، نوزادی پیامبر)ص ها: کلیدواژه

 (ای ایمان ابوطالب)عرساله ه .5
 اهلل حسین، مصطفی گوهری فخرآباد نبی

 .ابوطالب، ابن معد، احمد دحالن، ازهری، امینی، برزنجی، شیخ مفید ها: کلیدواژه

 (بررسی اتهام کفر به حضرت ابوطالب)ع .5
 قاسم خانجانی

 .ابوطالب، اسالم ابوطالب، ایمان ابوطالب، کفر ابوطالب ها: کلیدواژه

  

 ع(سیره پژوهی اهل بیت)

https://sirepajouhi.isca.ac.ir/issue_5114_5201.html
https://sirepajouhi.isca.ac.ir/issue_5114_5201.html
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 70 55 شمارهچهاردهم، سال 

 50 شماره:

 

 Science and Civilization in Islam Scientific Journal التین:عنوان 

  0011زمستان  –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه: رتبه:

 (ص)اعظم پیامبر پژوهی دین و اسالمی تمدن مرکز صاحب امتیاز:

 الدین میرمحمدی جمال سید مدیر مسئول:

 مرتضی شیرودی سردبیر:

  180، 07001208: ن نشریهتلف

 http://mag.mpte.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

-525بازسازی و تطور علوم حکمی)منطق و فلسفه( در ایران عصر ایلخانان ) .5

 (ق 554
  امیر دهقان نژاد، فضل اهلل فوالدی

  .یلخانان، علوم، منطق، فلسفه، تمدن اسالمیا ها: کلیدواژه

تبیین تاریخ نگاری محلی فارسی در بنگال و آشام در قرون یازدهم و دوازدهم  .3

 هجری

 محمدحسین ریاحی

 .تاریخ محلی، تاریخ نگاری، هند، بنگال، آشام ها: کلیدواژه

فرهنگی با تاکیدبر -واکاوی تاثیرپذیری مغوالن از مظاهر ایران اسالمی  .2

 رنامه مستوفیظف

 علی شهزادی، ابوالفضل رضوی

 .ایران، شاهنامه، ظفرنامه، حمداهلل مستوفی، مغوالن ها: کلیدواژه

  مفاتیح العلوم، کهن ترین فرهنگ اصطالحات علوم به عربی .4

 عبداهلل فرهی

  .مفاتیح العلوم، ابوعبداهلل خوارزمی، فرهنگ اصطالحات، واژگان دخیله، العین ها: کلیدواژه

 ثرگذاری تمدن اسالمی بر استفاده از تکنولوژی و فناوری در عصر اطالعاتا   .5

 علی نجات بخش اصفهانی، سید علی قریشیان

 .تمدن اسالمی، حیات طیبه، سبک زندگی، تکنولوژی و عصر اطالعات ها: کلیدواژه

 بررسی مولفه های تمدن ساز در تاریخ اسالم از منظر محمد عابد جابری .5

 د عالء الدین شاهرخی، مجتبی گراوند، ثمانه نادریداریوش نظری، سی

 .جابری، تمدن اسالمی، قبیله، غنیمت، عقیده، عقل، دموکراسی، نوگرایی ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 علم و تمدن در اسالم

http://mag.mpte.ir/issue_19640_19964.html
http://mag.mpte.ir/issue_19640_19964.html
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 نمایه نشریات تخصصی دین 
 55شماره چهاردهم، سال 

 

 

 00 شماره:

 Historical Studies of Islam عنوان التین:
  0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 پژوهشکده تاریخ اسالم صاحب امتیاز:

 سید هادی خامنه ای مدیر مسئول:

 مهدی محقق سردبیر:

 180 ،22272220: تلفن نشریه

 https://journal.pte.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

اریخی و تاریخ گذاری برخی از اخبار هجرت به حبشه بر ت -واکاوی روایی .5

 مبنای تحلیل شبکه اسناد و منبع اولیه
 قاسم بستانی، مینا شمخی، علی مطوری، عیسی محمودی مزرعاوی

 .تاریخ گذاری احادیث، حلقه مشترک اصلی، حلقه مشترک فرعی، هجرت به حبشه ها: کلیدواژه

 (ق5033-350دیوانی عصر صفوی ) جایگاه و نقش خاندان کججی در سازمان .3
 محمدحسین سلیمانی، محمدحسن رازنهان، حسین محمدی

 .خاندان کججی، تاریخ تبریز، تاریخ صفویان، سازمان دیوانی صفویان ها: کلیدواژه

پیش شرط های تحکیم دموکراسی در ترکیه )دوره های اواخر دولت عثمانی و  .2

 (دو دهه اول جمهوریت
 بادیحسن صادقیان، بهزاد ع

 .تحکیم دموکراسی، قانون اساسی، نخبگان سیاسی، جریان های سیاسی ها: کلیدواژه

نقش بیماری های همه گیر در تغییر سیاستهای دولت روسیه تزاری نسبت به  .4

 (میالدی5355تا  5850سفر حج در منطقه قفقاز )
 حسن عبدی، جعفر آقازاده، سجاد حسینی

 .های همه گیر، روسیه تزاری، مدرنیزاسیون، شبکه ریلی قفقاز، سفر حج، بیماری ها: کلیدواژه

 آمار و آرایش سپاهیان در نبرد عاشورا .5
 عبدالرحیم قنوات

 .نبرد عاشورا، شمار سپاهیان، آرایش جنگی سپاهیان امام حسین )ع(، سپاه عمر سعد ها: کلیدواژه

 نگرش ماکیاولیستی به شیوه حکمرانی موسس آل مظفر .5
 صادقی فرد جمشید نوروزی، مژگان

 .امیر مبارزالدین محمد، آل مظفر، ماکیاولی، شیوه حکمرانی، اندیشه سیاسی ها: کلیدواژه

  

 مطالعات تاریخ اسالم

https://journal.pte.ac.ir/browse.php?mag_id=55&slc_lang=fa&sid=1
https://journal.pte.ac.ir/browse.php?mag_id=55&slc_lang=fa&sid=1
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 70 55 شمارهچهاردهم، سال 

 30 شماره:

 

 Historical Studies of the Islamic World عنوان التین:

  0011زمستان پاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 العالمیه( ص)یالمصطف  جامعة صاحب امتیاز:

 محمدی رفیعی ناصر مدیر مسئول:

 فروشانی صفری اهلل نعمت سردبیر:

  180، 07001200: تلفن نشریه

 journals.miu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 (ت حمزه )عآثار فرهنگی اجتماعی مقبره حضر .5
  عمار ابوطالبی

  .، احد، تبرک، آثار اجتماعی، رجبیه)ع(حمزه ها: کلیدواژه

بازتاب مراسم عزاداری امام حسین )ع( و عاشورا در آثار سیاحان اروپایی در  .3

 ایران عصر صفوی

 علی اکبر جعفری، شبنم السادات هاشمی فشارکی، سمیه سادات هاشمی فشارکی

 .ع(، عاشورا، عزاداری مذهبی، سیاحان اروپایی، صفویهامام حسین) ها: کلیدواژه

 بازکاوی نقش گزاره های تاریخی در نقد محتوایی احادیث .2

 ناصر رفیعی محمدی

 .نقد، نقد متن، تاریخ، حدیث، حدیث موضوع ها: کلیدواژه

بررسی داللتهای اندیشه سید قطب و تاثیر آن بر خشونت گرایی در جهان  .4

  اسالم معاصر

 هدوی، عبدالوهاب فراتیمحمدحسن م

سید قطب، خشونت گرایی مقدس، داللت تبیینی، داللت بنیادین، داللت هنجاری، داللت راهبردی، جهان  ها: کلیدواژه

  .اسالم معاصر

تاملی بر سیر تحول نماهای دوپوسته در گذر زمان در معماری جهان اسالم    .5

 ()مطالعه موردی: الگوی کالبدی و فضایی مشربیه

 امیدواریسمیه 

 .نمای دوپوسته، مشربیه، جهان اسالم، الگوی کالبدی و فضایی ها: کلیدواژه

 تجلی حضرت حمزه )ع( در شعر کهن فارسی .5

 سید مهدی هاشمی

 .حمزه، شعر فارسی، اسطوره، حماسه، الگوی عرفانی ها: کلیدواژه

 

 

 مطالعات تاریخی جهان اسالم

http://mte.journals.miu.ac.ir/issue_1125_1321.html
http://mte.journals.miu.ac.ir/issue_1125_1321.html
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 55شماره چهاردهم، سال 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادامه از صفحه قبل >>>

 

 ی اجتماعی شیعیان در عصر امام باقرعلیه السالمجریان شناس .5

 سید قاسم رزاقی موسوی

 .شیعه، جریان های اجتماعی، جریان کیسانی، جابربن یزید جعفی، جریان مداراتی، جریان غالیانه ها: کلیدواژه

جماعت طواشی: نقش و جایگاه آنان در نظام تعلیم و تربیت مملوکان، در عصر  .8

 ممالیک

 رضا دشتی

 .طواشی، تعلیم و تربیت، طباق، مملوکان، ممالیک مصر ها: اژهکلیدو

 حمزه قهرمان فیلم محمد رسول اهلل .3

 موسی خاموشی

 .محمد رسول اهلل، مصطفی عقاد، حمزه، آنتونی کویین ها: کلیدواژه

مطالعه تطبیقی مکتب شهرسازی اصفهان در دوران صفویه با دوران هم عصر  .50

 آن رنسانس در اروپا

 رمی، سمیه حق روستاحمیدرضا صا

 .شهرسازی، دوره صفویه، دوران رنسانس، مکتب اصفهان ها: کلیدواژه

 

 

 

 
 

  

 مطالعات تاریخی جهان اسالم

 

http://mte.journals.miu.ac.ir/issue_1125_1321.html
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 یتیتربعلوم
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 های تربیتی اسالم و پژوهش .1

 شناختی های روان اسالم و پژوهش .2

 اسالم و سالمت .3

 اسالم و علوم اجتماعی .4
 اجتماعی اسالم و مطالعات .5

 افق تبلیغ .6

 الهیات و هنر .7

 آسیب پژوهی اجتماعی .8

 آفاق الحضاره االسالمیه .9

 بصیرت و تربیت اسالمی .11

 بین رشته ای دین و سالمت .11

 پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی .12

 پژوهش در دین و سالمت .13

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت  .14
 اسالمی

 پژوهش های اسالمی جنسیت و خانواده .15

 نسیت و خانوادهپژوهش های اسالمی ج .16

 پژوهش های روان شناسی اسالمی .17

پژوهش های نوین در گستره تاریخ،  .18
 فرهنگ و تمدن شیعه

 پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده .19

 نامه تبلیغ و ارتباطات دینی پژوهش .21

 نامه تربیت تبلیغی پژوهش .21

 شناسی اسالمی نامه روان پژوهش .22

 نامه سبک زندگی پژوهش .23

 های اجتماعی اسالمی پژوهش .24

 های فرهنگ و تربیت اسالمی پژوهش .25

 تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی .26

 تربیت اسالمی .27

 
 

 دین و ارتباطات .28

 دین و رسانه .29

 دین و سالمت .31

 راهبرد فرهنگ .31

 روان شناسی مثبت نگر دینی .32

 شناسی و دین روان .33

 رهیافت فرهنگ دینی .34

 سبک زندگی .35

 سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت .36

 اه اسالمعلوم تربیتی از دیدگ .37

 فرهنگ در دانشگاه اسالمی .38

 فرهنگ زیارت .39

 فرهنگی تربیتی زنان و خانواده .41

 مطالعات اسالم و روانشناسی .41

 مطالعات اسالمی زنان و خانواده .42

 مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی .43

 مطالعات جنسیت و خانواده .44

 مطالعات راهبردی بسیج .45

 مطالعات راهبردی زنان .46

 د اسالمیمطالعات روان شناسی با رویکر .47

 مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه .48

 معرفت .49

 معرفت فرهنگی اجتماعی .51

 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان .51

 

 علوم تربیتی و اجتماعیگروه 

 اند پایان فصل به واحد نشریات رسیده نشریاتی که تا . 
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 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 

 82 شماره:

 

 Islam va Pazhuheshhaye Tarbiyati عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 پژوهشی - علمی رتبه:

 اعطای مجوزها و امتیازهای علمیشورای مرجع ثبت کننده: 
 (ره)خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه صاحب امتیاز:

 اعرافیعلیرضا  مدیر مسئول:

 محمدجواد زارعان سردبیر:

                   180 ،08000070: تلفن نشریه

  oheshha.nashriyat.ireslampaj: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 (اصل اولویت در تربیت اسالمی از منظر عالمه مصباح یزدی )ره .5
 هادی حسینخانی

 .تربیت اسالمی، اصل تربیتی، اولویت، مصباح یزدی ها: کلیدواژه

 تربیت دینی در مدارس انگلستان .3
 ترجمه: عبدالرضا ضرابی بریان گیتز، رابرت جکسون

 . دین، تربیت دینی، مدارس انگلستان ها: یدواژهکل

 و رد نظرات مخالف آن« تربیت»واکاوی معنای واژه  .2
 فاطمه حسینی عالیی، جواد فتحی اکبرآبادی، زهرا جاللی شوره دلی

 . قرآن، تربیت، رشد، جسمانی، کمال ها: کلیدواژه

روان شناسی  تاثیر و نقش قوامیت مرد در خانواده بر تربیت فرزند؛ با رویکرد .4

 مثبت
 مریم رستگار، اعظم وفایی

 .قوامیت، تربیت فرزند، الگوی تربیتی قرآن، ساختار قدرت خانواده، روان شناسی مثبت ها: کلیدواژه

تحلیل ابعاد، مولفه ها و شاخص های سازنده عرصه تربیت دینی؛ براساس سند  .5

 تحول بنیادین آموزش و پرورش
 ریان، معصومه صمدی، لطف اهلل عباسی سروکسیده منصوره موسوی، فهیمه انصا

 . تحلیل ابعاد، مولفه ها، شاخص های سازنده، تربیت دینی، سند تحول بنیادین ها: کلیدواژه

 (واکاوی دشنام در کالم معصومان )ع .5
 فاطمه اباذرپور، مرتضی خرمی

 .دشنام، اهل بیت)ع(، مصادیق دشنام، حقیقت دشنام ها: کلیدواژه

 

 

 

 پژوهشهای تربیتی اسالم و

http://eslampajoheshha.nashriyat.ir/node/246
http://eslampajoheshha.nashriyat.ir/node/246
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 54 شماره:
 Islam And Health عنوان التین:

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ندارد رتبه:
 بابل پزشکی علوم دانشگاه صاحب امتیاز:

 علیرضا سفیدچیان مدیر مسئول:

 پور محمدهادی یداهلل سردبیر:

  100، 08090008: تلفن نشریه

 iahj.ir/browse: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 
رابطه نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری با سبک مقابله اسالمی در بیماران مبتال به  .5

 سرطان پستان
 ، محسن شاکری نسب، مریم نجاتی فربودینگار عظیم زاده طهرانی

  .ن مبتال به سرطان پستان، سازگاری با بیماری، سبک مقابله اسالمی، نگرش به زندگیبیمارا ها: کلیدواژه

 تاثیر مداخله چند بعدی معنوی بر استرس و تغییرپذیری ضربان قلب پس از جراحی بای پس .3

 فاطمه نیکوئی

 .استرس، تغییرپذیری ضربان قلب، درمان معنوی چند بعدی ها: کلیدواژه

اجتماعی اقامه نماز جماعت در دانشجویان و  -دهای روانیتبیین پدیدارشناسی پیام .2

 کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
 بهنام صحرانورد، حافظ تره باری

  .پدیدارشناسی، سالمت روانی، نماز ها: کلیدواژه

 اثر دعا بر سالمت معنوی بیماران مبتال به سرطان: یک مطالعه مروری   .4
 زینب محسنی افشار فاطمه رجعتی، مژگان رجعتی،

 .سرطان، مذهب، بهزیستی معنوی، اخالق، سازگاری، دعا ها: کلیدواژه

 دستاوردهای اخالقی کرونا .5
 سید عبداهلل محمودی، محسن شمسی

 .کرونا، اخالق، دستاورد، چالش ها: کلیدواژه

 سالمت و ابعاد آن با تاکید بر آیات و روایات: یک مطالعه مروری .5
 توان، الهه افالطونیان، محسن امینی زاده امین صابری نیا، اصغر

 .قرآن، روایات، علوم پزشکی، سالمت ها: کلیدواژه

 تاثیر معنویت بر تاب آوری زنان .5
 فاطمه پوربرار، طاهره یعقوبی

  .معنویت، معنویت درمانی، تاثیر معنویت، تاب آوری، زنان ها: کلیدواژه

 سالمت کودکان بر مبنای آموزه های دین اسالم .8

 عبداهلل محمودی، محسن شمسی سید

 .کودکان، سالمت، شیردهی، اسالم، حقوق کودک ها: کلیدواژه

 

 اسالم و سالمت

 

https://iahj.ir/browse.php?mag_id=15&slc_lang=fa&sid=1
https://iahj.ir/browse.php?mag_id=15&slc_lang=fa&sid=1
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 25 شماره:

  

 Islam and social studies عنوان التین:

 0011 زمستان، فصلنامه ترتیب انتشار:

 پژوهشی ،علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر تیاز:صاحب ام

 زایی نجف لک مدیر مسئول:

 حمید پارسانیا سردبیر:

 180 ،08000880: تلفن نشریه

 isca.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 نگرویکردی الهیاتی به نسبت دین وفره .5

    سید حسین شرف الدین

 . دین، دینداری، فرهنگ، الهیات، جامعه، نهاد ها: کلیدواژه

 سازوکار تغییر اجتماعی از دید قرآن با تکیه بر سیر نزول .3

 محمدحسن اخالقی، محسن الویری

 .تغییر اجتماعی، واقعیت های اجتماعی، سازوکار تغییر، سیر نزول ها: کلیدواژه

 البالغه: مبانی، مصادیق نظارت اجتماعی در نهج .2

 حفیظ اهلل فوالدی، غالمرضا معارفی

 . جامعه پذیری، نظارت، نظارت اجتماعی، کارگزاران، نهج البالغه ها: کلیدواژه

 نقش تعین اجتماعی در تفسیر .4

 علی ظفر محبی، حسن خیری

  .تعین، تعین اجتماعی، تفسیر، پیش فرض های مفسر ها: کلیدواژه

 جتماعی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورشبازنمایی تغییرات ا .5

 سید محمدحسین هاشمیان

 .بازنمایی، تغییرات اجتماعی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تحلیل گفتمان انتقادی: ها کلیدواژه

 بررسی نظام خانواده مبتنی بر نظریه استخالف شهیدصدر .5

 محمد رفیق، فاضل حسامی، حسن خیری، سید منذر حکیم

 . قرآن، ساختار، نظام، خانواده، استخالف، شهیدصدر ها: دواژهکلی

ای و توانایی تولید محتوای دینی در فضای مجازی بررسی سطح سوادرسانه .5

 طالب مدارس حوزه علمیه قم

 عاطفه ارکان، امیر یزدیان، فائزه ارکان

 .ازیسوادرسانه ای، طالب حوزه علمیه، تولید محتوای دینی، فضای مج ها: کلیدواژه

 
 

 

 اسالم و مطالعات اجتماعی

https://jiss.isca.ac.ir/issue_5111_5211.html
https://jiss.isca.ac.ir/issue_5111_5211.html
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 54 شماره:
 Islam And Health عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ندارد رتبه:
 قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر صاحب امتیاز:

 آزاد روستا سعید مدیر مسئول:

 آزادیان مصطفی سردبیر:

  180، 00000807: تلفن نشریه

 http://ofoghetabligh.dte.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 منبر مرحوم فلسفی ویژگی ها و معیارها .5
 محمدعلی نجفی کرمانشاهی

  .تبلیغ، ویژگی های منبر، مرحوم فلسفی ها: کلیدواژه

 راهکارهای تقویت باورهای دینی در جامعه از منظر قرآن .3
 علیجان کریمی

 .قرآن، جامعه دین، باورهای دینی، روش ها، ها: کلیدواژه

بایسته های تبلیغ و مبلغ با تاکید بر بیانات با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقالب  .2

 اسالمی
 نفیسه قنبری

  .آیت اهلل خامنه ای، خودسازی، ارکان تبلیغ، ابزار و فنون تبلیغ، تبلیغ ها: کلیدواژه

 (جایگاه و نقش ادبیات در تبلیغ آموزه های دینی )با تاکید بر شعر   .4
 علی اکبر فراتی

 .ادبیات و تبلیغ، ادبیات اهل بیت)ع(، شیوه های تبلیغ ها: کلیدواژه

 تحلیل و بررسی ظرفیت انتظار در منابع روایی اهل سنت .5

 حسین الهی نژاد
 . انتظار، اهل سنت، مهدویت، ظهور ها: کلیدواژه

 بایدها و نباید های تبلیغ در زندان .5

 ، حامد میرزاخانمجید صادقی
 . تبلیغ در زندان، مددجو، زندان، مبلغ، تبلیغ ها: اژهکلیدو

 

 

 

 

 

 

 
 

 افق تبلیغ
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 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 3 شماره:

  

 Afag Alhadaraah Al-Islamiyyah عنوان التین:

 8188 زمستانو  پاییزفصلنامه، دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 قزوینی عمتین معصومه مدیر مسئول:

 رضایی رمضان سردبیر:

 180 ،22200899: تلفن نشریه

 afagh.ihcs.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

مظاهر الواقعیه النقدیه بین یکی بود یکی نبود لمحمدعلی جمال زاده وکان ما  .5

 (یل نعیمه )دراسه مقارنهکان لمیخائ
 ، ناصر زارع، رسول بالوی، محمدجواد پورعابدجاد عربی، علی اصغر قهرمانی مقبلس

 .القصه، النقد االجتماعی، الفکاهه، محمدعلی جمال زاده، میخائیل نعیمه ها: کلیدواژه

 نطاق القضایا الفلسفیه .3
 علی مطهری

 .ول الثانی، المقوالت، الشوون العامه، کیفیه الوجودموضوع العلم، المعقول االول، المعق ها: کلیدواژه

دافعیه التعلم االقتصادیه لماده المحادثه لدی الطالب فی الجامعات الحکومیه  .2

 اإلیرانیه جامعات طهران نموذجا
 فرامرز میرزائی، سروش خانی، عیسی متقی زاده

 .حادثهتعلم اللغه العربیه، الدافعیه االقتصادیه، ماده الم ها: کلیدواژه

 سیمیائیه الشخصیات الدینیه عند الشاعر عبد الجبار الفیاض .4
 تغرید حسون السیالنی، بهار صدیقی، مها خیر بک ناصر

 .(السیمیائیه، الشخصیات الدینیه، االمام الحسین )ع(، اإلمام الرضا )ع(، السیده زینب)ع ها: کلیدواژه

ی إیصال الرویه ف« الحسب»و« الشک»تعانق المستویات االربعه لمفردتی  .5

 القرآنیه
 رجاء ابوعلی، إحیاء کماسی

 .القرآن، الرویه العالمیه، المستویات االربعه، الشک، الحسب ها: کلیدواژه

التحلیل النفسی الشعار ابن الفارض فی ضوء المنهج النفسی اإلیجابی لمارتن  .5

 سلیجمان
 صابره سیاوشی، معصومه نعمتی قزوینی، زینب مهدوی پیله رود

  .االنفعال اإلیجابی، التفکیر اإلیجابی، علم النفس اإلیجابیف مارتن سلیجمان، ابن الفارض ها: واژهکلید

 

 
 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 آفاق الحضاره االسالمیه

https://afagh.ihcs.ac.ir/issue_1161_1185.html
https://afagh.ihcs.ac.ir/issue_1161_1185.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

 اهداف الماسونیه من التنقیب واالهتمام باآلثار المصریه .5
 مد عودیسیناء فروزش، ستار عودی، مح

  .الفرماسونیه، مصر، نابلیون، علم المصریات، التنقیب عن اآلثار ها: کلیدواژه

تجلیات الشعر الصوفی وإشراقاته الروحانیه عند ابن کناسه دراسه تطبیقیه فی    .8

 المراثی والزهدیات
 طیبه سیفی، حامد افراخته، حسین سالطی

 .التصوف، الزهد، الرثاء، ابن کناسه ها: کلیدواژه

 معاییر تقدیر عمر المصاحف المخطوطه .3
 مرتضی توکلی، مجتبی محمدی انویق

المصاحف المخطوطه، علم الکودیکولوجیا، تحلیل الکربون المشع، علم الخطاطه )البالیوغرافیا(، رسم المصحف،  ها: کلیدواژه

  .القراءات القرآنیه

عاته الشعریه موازنه القدس وحیفا فی شعر سمیح القاسم، دراسه داللیه فی مجمو .50

 الکامله
 حامد پورحشمتی، کبری روشنفکر

 .الشعر الفلسطینی المقاوم، سمیح القاسم، القدس، حیفا، الموازنه ها: کلیدواژه

دراسه تحلیلیه للجمالیات اللغویه والبالغیه فی سوره طه علی ضوء نظریه النظم  .55

 (لعبدالقاهر الجرجانی )موقف غشیان العذاب فرعون وجنود
 نوری زاد، ابو الفضل رضائی، محمدابراهیم خلیفه شوشتریعبداهلل 

 .عبدالقاهر الجرجانی، نظریه النظم، سوره طه، الجمالیات اللغویه والبالغیه ها: کلیدواژه

 

 

 
 

 فاق الحضاره االسالمیهآ

 

https://afagh.ihcs.ac.ir/issue_1161_1185.html
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 53 شماره:

  

 Basirat va Tarbiyat e Islami :عنوان التین

 0011 زمستان  ،فصلنامه ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 ناجا سیاسی عقیدتی سازمان وتحقیقات مطالعات دفتر حب امتیاز:صا

 دوستدار رضا مدیر مسئول:

 نوروزی محمدجواد سردبیر:

 180 ،20008202: تلفن نشریه

 init.jrl.police.ir  :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 
 (الگوی مفهومی سبک مدیریت جهادی شهید بهشتی )ره .5

 اویس ترابی، علیرضا علی اکبری رنانی، روح اهلل توالیی

  .مدیریت جهادی، سبک مدیریتی شهید بهشتی، تحلیل مضمون ها: کلیدواژه

های کالنتری در تراز انقالب اسالمی )مطالعه شاخصه و هاتبیین مولفه .3

 (موردی:شرق استان تهران

 خلیل سیدعلی پور، حسین شعبانیسید 

  .مولفه ها، شاخصه ها، کالنتری، تراز انقالب اسالمی: ها کلیدواژه

 اجتماعی کارکنان کالنتری های فاتب -شناسایی و تحلیل آسیب های فرهنگی   .2

 رضا دوستدار، حسن کالکی، مجتبی اصغری، وحید کبوتری

 .بفرهنگی، کالنتری، فات-آسیب، اجتماعی ها: کلیدواژه

تدوین الگوی فلسفی برای دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه  .4

 (خردگرایی بر اساس سه محور )اندیشه، رفتار، گفتار

 شهین امیری، محسن ایمانی، عباسعلی رستمی نسب، روح اهلل کریمی

 . اندیشه، خردگرایی، رفتار، فلسفه، گفتار ها: کلیدواژه

 ندگی اسالمی با کیفیت زندگی دانشجویانرابطه دینداری و گرایش به سبک ز .5

 صفر حیاتی

 .دینداری، سبک زندگی اسالمی، کیفیت زندگی، دانشجویان ها: کلیدواژه

 کارکرد دین در بهداشت روانی انسان .5

 اصغر ارشیا، احسان ترکاشوند، عباس ایزدپناه

 .کارکرد، کمال طلبی، دین، روان، انسان ها: کلیدواژه

 

 

 بصیرت و تربیت اسالمی

http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13529.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13529.html
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 4 شماره:
 Journal of Research on Religion & Health ن التین:عنوا

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 بهداشت وزارت - پژوهشی علمی رتبه:
 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه صاحب امتیاز:

 عبدالجباری مرتضی مدیر مسئول:

 رضایی مصطفی سردبیر:

  180، 88009201: تلفن نشریه

 journals.sbmu.ac.ir/jrrh: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 نقش عدالت در مهار یک بیماری جهانی .5

 مهدی فانی

 . انسان، ابن سینا، سالمت نفس، سالمت معنوی ها: کلیدواژه

رکنان ستاد دانشگاه علوم ارتباط سالمت معنوی و سالمت سازمانی در کا .3

 پزشکی قم

 مهدی صفیان، مریم حسن پور، اکبر بهمنی، سید مهدی موسوی داودی

 . بیمارستان، سالمت سازمانی، سالمت معنوی، کارکنان، مدیریت ها: کلیدواژه

رابطه دین داری با سالمت روان زندانیان در شرف آزادی در زندان های کرمان و  .2

 یزد

 نسبعبدالحسین دانشوری 

 . دین داری، زندانیان، سالمت عمومی ها: کلیدواژه

سنجش میزان تاثیرپذیری سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوی بر  .4

 اساس اعتقادات دینی و آگاهی اجتماعی

 آمنه شاهنده

 .آگاهی اجتماعی، اعتقادات دینی، پرسش نامه سالمت عمومی، دانشجویان ها: کلیدواژه

بینی آمادگی به اعتیاد در دانشجویان  اسالمی در پیش   مقابله نقش راهبردهای .5

 دختر

 زاده، فاطمه خونساری  سارا ضیافر، آزاده رضایتی

 . اعتیاد، دانشجو، راهبرد مقابله اسالمی ها: کلیدواژه

نقش میانجی هوش معنوی در ارتباط بین نداشتن تقید اخالقی و اعتیاد به شبکه  .5

 قطع متوسطه دوم شهر اردبیلهای مجازی دانش آموزان م

 عادل زاهد بابالن، مرتضی جاویدپور، سلیم کاظمی، جواد هاشمی، عظیم امیدوار

 .شبکه های مجازی، نداشتن تقید اخالقی، هوش معنوی :ها کلیدواژه

 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 پژوهش در دین و سالمت

 

 

https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/issue/view/2157
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 ادامه از صفحه قبل >>>

از ماهواره و شبکه های اجتماعی در صمیمیت و رضایت بررسی نقش استفاده  .5

 زناشویی زنان متاهل شهر قم

 مرضیه شاه سیاه، مریم کرمی

  .رضایت، زناشویی، زنان، شبکه های اجتماعی، صمیمیت، ماهواره ها: کلیدواژه

تاثیر آموزش راه های معنایابی بر اساس آموزه های قرآنی بر میزان شادمانی  .8

 دین پژوهان دختر

 مرضیه شاه سیاه، فاطمه رجعتی، مریم کرمی

 .آموزه های قرآنی، راه های معنایابی، شادمانی ها: کلیدواژه

بررسی نگرش دانشجویان دختر نسبت به نوع پوشش و ارتباط آن با اعتقادات  .3

 دینی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 سید یحیی کاظمی، علی حسن پور دهکردی، امیرقلی جعفری

 .دین، حجاب، اعتقادات دینی، نوع پوشش ها: کلیدواژه

 مالک های سالمت معنوی در پنج ساحت انسان مبتنی بر آموزه های قرآن .50

 سید حاتم مهدوی نور، سید محمدمهدی مهدوی نور

 .انسان، ساحات انسان، سالمت معنوی، قرآن کریم، مالک ها: کلیدواژه

تبیین الگوهای آن بر پایه جهان بررسی تاثیر گناه در ایجاد برخی از بیماری ها و  .55

 بینی اسالمی

 علی اصغر زکوی، رحمت اهلل مرزبند، محمد یوسف پور

 .بیماری جسمی، جهان بینی اسالمی، عوامل بیماری زا، گناه ها: کلیدواژه

بینی در روان شناسی با ای حسن ظن در متون دینی با خوشبررسی مقایسه .53

 تاکید بر صحیفه سجادیه

 ، سهیال پیروزفر، محمدسعید عبدخدایییه، غالمرضا رئیسیانحمدحسن ایمانم

  .خوش بینی، روان شناسی مثبت نگر، سالمت روان شناختی ها: کلیدواژه
 

 

 پژوهش در دین و سالمت
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 5 شماره:
 Islamic studies of gender and family عنوان التین:

 0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 ندارد رتبه:

 العالمیه( ص)المصطفی  جامعة یاز:صاحب امت

 سیدمحمود کاویانی مدیر مسئول:

 سادات سجادی مرضیه سردبیر:

  180 ،07020820: تلفن نشریه

 sgf.journals.miu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 (گیری شخصیت تربیتی حضرت زینب)سشکل عوامل موثر بر .5

 عصومه رضاییم

 . حضرت زینب)س(، شخصیت تربیتی، وراثت، محیط ها: کلیدواژه

نقش تربیتی خانواده و تاثیر آن بر سبک زندگی منتظران در اندیشه و سیره امام  .3

 (خمینی )ره

 طاهره صادقی

 .(مهدویت، امام خمینی )ره تربیت، خانواده، سبک زندگی، انتظار، منتظران، ها: کلیدواژه

 حجاب در قرآن و عهدین .2

 صنوبر اسماعیل آوا

  . حجاب، قرآن، عهدین ها: کلیدواژه

 زن، خانواده، تربیت نسل منتظر .4

 صدیقه میرزایی

 .زن، خانواده، انتظار و جامعه منتظر، نسل منتظر، تربیت ها: کلیدواژه

 طالق عاطفی، نشانه ها، دالیل و راهکارها .5

 دیفاطمه زاه

 . طالق عاطفی، طالق فیزیکی، خانواده، نیازهای عاطفی ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 های اسالمی جنسیت و خانوادهپژوهش

 

 

http://sgf.journals.miu.ac.ir/issue_1325_1501.html
http://sgf.journals.miu.ac.ir/issue_1325_1501.html
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 28 شماره:

 

 Biquarterly Journal of Islamic Education عنوان التین:

 0011 پاییز و زمستانفصلنامه،  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 ودانشگاه حوزه پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 اعرافی رضاعلی مدیر مسئول:

 بهشتی سعید سردبیر:

 180 ،08000028: تلفن نشریه

 islamicedu.rihu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

در نظام « دین و زندگی»اجرای برنامه درسی مبتنی بر تفاوت های فردی درس  .5

 آموزش و پرورش ایران؛ چالش ها و راهکارها

 ی، مرتضی کرمی، دیوید ایونسزهرا اسالمیان، محمود سعیدی رضوان

 . برنامه درسی، دین و زندگی، تفاوتهای فردی، متمایز سازی برنامه درسی ها: کلیدواژه

بازنمایی سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا )س( در کتاب های درسی دوره  .3

 متوسطه

 زینب فضلی

 .، متون درسیسبک زندگی، سیره حضرت فاطمه)س(، الگوی برتر، بانوی مسلمان ها: کلیدواژه

 در برنامه درسی تربیت دینی« ارزیابی-خود»تاملی در ضرورت استفاده از  .2

  فاطمه وجدانی، سمیرا حیدری

 .تربیت اصول دینی، تربیت درسی، برنامه ارزیابی،−خود ها: کلیدواژه

شناسایی راهبردهای گسترش پوشش اسالمی در دانشگاه )مورد مطالعه  .4

  (ع طبیعی خوزستاندانشگاه علوم کشاورزی و مناب

 سید محمدحسین میری، معصومه فروزانی

 .، حجابSWOTپوشش اسالمی، دانشجویان رشته کشاورزی،  ها: کلیدواژه

تحلیل محتوای کیفی متون کتب فارسی مقطع ابتدایی در سال تحصیلی  .5

 گانه اخالق اسالمی  سه فضایل به پرداختن اساس بر 38−33

 طیبه توسلی، زینب مشیدی

 . فارسی مقطع ابتدایی  اخالق اسالمی، شجاعت، صداقت، خیرخواهی، متون کتب ها: ژهکلیدوا

تبیین روش معناشناسی واژگان تربیتی کلیدی قرآن: معناشناسی موردی مفهوم  .5

 «تربیت»

 علی فتحی

 . حوزه معنایی، معناشناسی، واژگان تربیتی، تربیت، تزکیه، رب ها: کلیدواژه

 

 

 تربیت اسالمی

http://islamicedu.rihu.ac.ir/issue_304_317.html
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 50 شماره:
 ertebatat.journals.isu.ac.ir تین:عنوان ال

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:
 (ع)صادق امام دانشگاه صاحب امتیاز:

 همایون محمدهادی مدیر مسئول:

 بشیر حسن سردبیر:

  180 ،22190900: تلفن نشریه

 rc.isu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 
در « ارتباطات اثربخش»در اجتماع منزلی تا « مودت»و « صمیمیت»از تراکنش  .5

 اجتماع مدنی

 ، محمدهادی همایونحامد آثاری

اثربخش  ارتباطات خانوادگی، ارتباطات تراکنشی، تراکنش صمیمیت، تراکنش مودت، ارتباطات ها: کلیدواژه

 . اجتماعی، خانواده گسترده ایمانی، ابوت اجتماعی، بنوت اجتماعی، اخوت اجتماعی، سپهر ارتباطی، سپهر معنایی

  بررسی و تحلیل بازتاب ارتباطات غیرکالمی در خطبه های نهج البالغه .3

  محمد غفوری فر، علیرضا حسینی، مهناز قصابی

 . ، نهج البالغه، پیام برون زبانیارتباطات غیرکالمی، زبان بدن ها: کلیدواژه

 بررسی تاثیر نقش مذهب بر اندازه دولت .2

 مصطفی حیدری هراتمه

 . مذهب، اندازه دولت، شایستگی رستگاری، اعتقاد به زندگی پس از مرگ ها: کلیدواژه

 شناسایی مسائل صداوسیما در سیاست گذاری برای تعامل با رسانه های جدید .4

 ل الدین حسینی، لیال عباد اردستانیعبدالکریم خیامی، سید جما

 . رسانه های جدید، سیاست گذاری رسانه ای، صداوسیما، تعامل، مسئله شناسی ها: کلیدواژه

 نقش خانواده در رصد و کنترل اخالقی فرزندان در شبکه های اجتماعی .5

 ، علی اکبر شاملیکریم خان محمدی

 . جازی، رصد، کنترلخانواده، اخالق، شبکه های اجتماعی م ها: کلیدواژه

بررسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در جشنواره های بین المللی  .5

 فیلم

  علی رحیمی، فاطمه عزیزآبادی فراهانی، محمود عزیزی

 . جشنواره های فیلم، فرصت ها، تهدیدها، دیپلماسی فرهنگی، چانه زنی فرهنگی ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 دین و ارتباطات
 

 

https://rc.isu.ac.ir/issue_6717_6747.html
https://rc.isu.ac.ir/issue_6717_6747.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

های اسالمی مرتبط با ادیان توحیدی در قرن بیست و یکم در رسانه نمایانی پژوهش .5

 های اجتماعی
 فروغ رحیمی، مریم جهانگیری

 .یکمصورسازی، پژوهش های اسالمی، یهودیت، مسیحیت، رسانه های اجتماعی، دگرسنجه های آلتمتر ها: کلیدواژه

صورت بندی گفتمانی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون تغییرات فرهنگ جنسی  .8

 جامعه ایران
 ادریس راموز، حسین شرف الدین

 .مقام معظم رهبری، تغییرات فرهنگ جنسی، صورت بندی گفتمانی، تهاجم فرهنگی ها: کلیدواژه

 ابگریبررسی رجحان کنشگری زن در تشکیل خانواده با تاکید بر مفهوم انتخ .3
 محمدحسین شاه آبادی، حسین بستان نجفی

 .انتخابگری، کنشگری زن، ازدواج، تشکیل خانواده، خانواده پایدار ها: کلیدواژه

های اجتماعی در باورپذیری مذهبی جوانان تهران مطالعه موردی: مراسم نقش شبکه .50

 اربعین
 نجاتیمحمدجواد محسن زاده، حسن درزبان رستمی، داود صفایی، سید محمود 

 .شبکه های اجتماعی، تلگرام، اینستاگرام، باورپذیری مذهبی، مراسم اربعین حسینی ها: کلیدواژه

نقد و بررسی مبانی فقهی سیاست جمهوری اسالمی ایران در پاالیش فضای مجازی  .55

 ()فیلترینگ
  علیرضا هاشم زادگان، علی غالمی

مجازی، وجوب نهی از منکر، حرمت کتب ضاله، قاعده نفی  پاالیش اینترنت، فیلترینگ، پاالیش فضای ها: کلیدواژه

 .سبیل

ترسیم آینده های معنوی و فرهنگی جوامع بشری در پارادایم ترنس مدرن مطالعه  .53

 «پرسی جکسون و دزد صاعقه»موردی: تحلیل گفتمان انتقادی فیلم 
 مهدی یعقوبی، علی اکبر فرهنگی، سید جمال الدین طبیبی

 .درنیسم، تحلیل گفتمان انتقادی، جوامع آینده، فیلم پرسی جکسون، ماوراءالطبیعهترنس م ها: کلیدواژه

 دین و ارتباطات

https://rc.journals.isu.ac.ir/issue_560_603.html
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 55 شماره:
 Strategy for Culture عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ج - علمی رتبه:
 فرهنگی انقالب عالی شورای دبیرخانه صاحب امتیاز:

 سیدرضا عاملی مدیر مسئول:

 سیدرضا عاملی سردبیر:

  180 ،22020200: تلفن نشریه

 http://www.jsfc.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 
های اجتماعی: مطالعه موردی تشییع جنازه های اجتماعی موبایلی در آئیننقش رسانه .5

 شهید غوا  555
 ، علیرضا پویا، احمد موالیی یگانه، مجید سعادتیصلواتیان سیاوش

 . شهید غواص 070رسانه های اجتماعی، آئین های اجتماعی، رسانه های اجتماعی موبایلی، تشییع  ها: کلیدواژه

های انسان در مدیریت انگیزش از منظر شهید طراحی الگوی طبقه بندی گرایش .3

 (مطهری)ره
  علی اصغر خندان، حسن دانایی فرد، محمد جوادی، سید امیررضا برقعی

 . انگیزش، شهید مطهری)ره(، گرایش های انسان، مدیریت انگیزش اسالم ها: کلیدواژه

های دین داری؛ با استفاده از سه روش تحلیل عاملی مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف .2

 تحلیل عاملی اکتشافی و یک روش شبکه مبنا تاییدی،
 مجید هادوی، سعید نریمان

ساختار دین داری، سنجش دین داری، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل آماری  ها: کلیدواژه

 . شبکه مبنا

 عوامل فرهنگی و رابطه آن با الگوهای توسعه اقتصادی .4
 حسن غنیمتی، پروین داداندیش

 . الگو های توسعه اقتصادی، ساختار، ارزش های فرهنگی، مطالعه تطبیقی ها: ژهکلیدوا

های عمومی: از دوره قاجار تا وزشی و آموزش عالی در بستر سیاستسیاستگذاری آم .5

 پایان دوره پهلوی
 حمید جاودانی، عطیه سید رضا

 . عالی، دوران پهلویسیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری آموزشی، سیاستگذاری آموزش  ها: کلیدواژه

 باور های والدگری در نمونه ای از مادران ایرانی؛ یک مطالعه پدیدار شناسی .5
 حمیده زارع بیدکی، کارینه طهماسیان، شهال پاکدامن، نگار داوری اردکانی

 . باور های والدگری، مادران ایرانی، پدیدار شناسی ها: کلیدواژه

شناسی ارشد رد مطالعه: دانشجویان کاریت ؛ موپدیدارنگاری مفهوم و تجربه معنو .5

 دانشگاه کردستان
 جمال سلیمی، سامان مکی، مریم مرادیان

  .معنویت، پدیدارنگاری، تجربیات معنوی، دانشجو، ابعاد معنویت ها: کلیدواژه

 راهبرد فرهنگ
 

 

http://www.jsfc.ir/issue_17987_20398.html
http://ensani.ir/fa/article/author/7437
http://www.jsfc.ir/issue_17987_20398.html
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 55 شماره:

  

 Ravanshenasi Va Din عنوان التین:

 0011زمستان  دوفصلنامه، ترتیب انتشار:

 پژوهشی، میعل رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 (ره)خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه صاحب امتیاز:

 بیریا سقای محمدناصر مدیر مسئول:

 احمدی محمدرضا سردبیر:

 180، 08000021: تلفن نشریه

 http://ravanshenasi.nashriyat.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر آموزه های اسالمی به مادران بر تعدیل تنش  .5

 والدگری و معنویت کودکان فزون وزن
 شهناز نوحی، مسعود جان بزرگی، مژگان آگاه هریس، آویسا نجیمی، ملکه ناصری فدافن

فرزندپروری مبتنی بر آموزه های اسالمی، سبک های ناکارآمد فرزندپروری، تنش والدگری و کودک  ها: دواژهکلی

 .فزون وزن

و غنی شده با آموزه  (CFT) و (ACT) اثربخشی آموزش تلفیقی فرزندپروری مبتنی بر .3

 های اسالمی، بر عزت نفس عمومی
 جنیمحمدحسین فالح، نجمه سدرپوشان، صدیقه شیروانی برو

 .عزت نفس عمومی کودک، عزت نفس عمومی والدگری، شفقت، پذیرش و تعهد، آموزه های اسالمی ها: کلیدواژه

 ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش معنوی دانشجوی مسلمان .2
 محمد فرهوش، احمد عرفانی، عبدالوحید داودی، سکینه قربانی

 .ی مسلمان، اعتباریابی، ساختار عاملیهوش معنوی، معنویت، مقیاس هوش معنوی دانشجو ها: کلیدواژه

تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی توکل بر خدا مبتنی بر رویکرد شناخت درمانی و  .4

بررسی کارآمدی آن بر میزان تعارضات زناشویی، کیفیت، معنا و رضایت از زندگی 

 مهاجران افغانستانی ساکن مشهد
 ابراهیم آباد سید حسن مبارز، محمد شریفی نیا، محمدجواد اصغری

 .تعارضات زناشویی، کیفیت زندگی، معنای زندگی، رضایت از زندگی، توکل بر خدا، شناخت درمانی ها: کلیدواژه

 تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی و خودمهارگری .5
 زهره سوزنی، کریم افشاری نیا، سعیده سادات حسینی، حسن امیری

 .یستی روان شناختی، خودمهارگریهوش معنوی، بهز ها: کلیدواژه

 تحلیل تربیت جنسی اسالمی ادراک شده والدین شهر قم؛ یک مطالعه کیفی .5
 مصطفی خوشخرام رودمعجنی

 .تربیت جنسی، آموزش، تربیت جنسی اسالمی، منابع اسالمی، مطالعه کیفی ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 شناسی و دینروان

http://ravanshenasi.nashriyat.ir/node/567
http://ravanshenasi.nashriyat.ir/node/567
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 <<<مه در صفحه بعدادا

 

 مدل یابی ارتباط دلبستگی به خدا و اضطراب وجودی، با نقش میانجی خداآگاهی  .5

 مسعود نورعلیزاده میانجی، علی بیات، جواد مرادی دهنوی

 .دلبستگی به خدا، خداآگاهی، اضطراب وجودی، مدل یابی، تحلیل مسیر، نقش میانجی ها: کلیدواژه

  شی روان شناختی با توجه به عوامل شخصیتیرابطه جهت گیری مذهبی و بهبا .8

 محمدرضا احمدی محمدآبادی، امین رحمتی، اعظم عقیقی بیدگلی، حسین رضائیان بیلندی

 . گیری مذهبی، عوامل شخصیتی، دانشجویان، طالببهباشی روان شناختی، جهت ها: کلیدواژه

 شناختیذیریای انعطاف پو نگرش مذهبی با بخشش: نقش واسطهرابطه ذهن آگاهی  .3

 یوسف خیری، بهزاد شالچی، سیده آرزو کاظمی

 . بخشش، ذهن آگاهی، نگرش مذهبی، انعطاف پذیری شناختی ها: کلیدواژه

 

 

 

  

 شناسی و دینروان
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 34 شماره:

  

 Islamic Lifestyle Centered on Health عنوان التین:

 0011فصلنامه، زمستان  ترتیب انتشار:

 پژوهشی علمی رتبه:

 بهداشت وزارتنده: مرجع ثبت کن
 بهداشت وزارت معاونت عترت و قرآن مرکز صاحب امتیاز:

 الری سیما سادات مدیر مسئول:

 دوست محمود خدا سردبیر:

 180،  20000200: تلفن نشریه

  omislamiclifej.c:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 الگوی حکمرانی توحیدی با رویکرد نظریه داده بنیاد .5

 حمیدرضا نژادلر، رحمان غفاری، مسعود احمدی

 . حکمرانی توحیدی، ارائه الگو، نظریه پردازی، رویکرد داده بنیاد ها: کلیدواژه

د پژوهانه آثار اعتقاد به صفات افعال الهی در سبک زندگی اسالمی )مطالعه مور .3

 (رحمت، عفو و کرم الهی»در صفات 

 مریم زرخوانی، اعظم اعتمادی فرد، کمال خواجه پور بنادکی

 .قرآن کریم، رحمت الهی، عفو الهی، کرم الهی، سبک زندگی اسالمی ها: کلیدواژه

بررسی ارتباط بین استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات و انسجام اجتماعی در  .2

 شهر برازجانمیان شهروندان 

 بهادر صادقی، غالمرضا جعفری نیا، حبیب پاساالرزاده

انسجام اجتماعی، فناوری ارتباطات و اطالعات، استفاده سخت افزاری، استفاده نرم افزاری، شبکه های  ها: کلیدواژه

 . اجتماعی

 ارائه الگوی جذب شایستگی مدیران مدارس متوسطه دوره دوم آموزش وپرورش .4

 م، مهدی شریعتمداری، عباس خورشیدیمریم گوهری مقد

 . الگو، شایستگی مدیران، اعتقادی، عقالنی، شخصی، مدیریتی، آموزشی ها: کلیدواژه

 کارکرد باورهای اعتقادی در سطح رفتارهای اجتماعی .5

 حسین خوشنود، رضا کهساری، سید احمد میریان آکندی، ابراهیم فالح

 . باورهای اعتقادی، رفتارهای اجتماعی قرآن، خدامحوری، معادباوری، ها: کلیدواژه

 طراحی الگوی اخالق حرفه ای مدیران مبتنی بر منابع دینی .5

 زین العابدین امینی، مجید رستمی بشمنی سعیده جعفری راد، مسعود قربانحسینی،

 .اخالق حرفه ای، الگوی اخالق حرفه ای، فضائل اخالقی، رذائل اخالقی ها: کلیدواژه

 

 <<<دادامه در صفحه بع

 

 ت سالمتسبک زندگی اسالمی با محوری

https://islamiclifej.com/browse.php?mag_id=124&slc_lang=fa&sid=1
https://islamiclifej.com/browse.php?mag_id=124&slc_lang=fa&sid=1
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 ی مدلی جهت مدیریت تجربه در دانشگاه های علوم پزشکی مازندرانارائه .5

 آزیتا درخشش، رضا یوسفی سعیدآبادی، سعید صفاریان همدانی

 .م پزشکی مازندرانمدیریت تجربه، انتشار تجربه، اکتساب تجربه، دانشگاه های علو ها: کلیدواژه

اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر تحمل آشفتگی مادران دارای کودکان کم  .8

  توان ذهنی با نقش تعدیل کننده باورهای مذهبی

 مهناز طالبی، فرح نادری، سعید بختیارپور، سحر صفرزاده

 .ی مذهبیدرمان یکپارچه توحیدی، تحمل آشفتگی، کودکان کم توان ذهنی، باورها ها: کلیدواژه

مدل یابی شادکامی براساس هوش،خودکارآمدی تحصیلی با میانجی گری رابطه  .3

 دانش آموز-معلم

 سید حسین ساداتی، سید ابوالقاسم مهری نژاد، رسول روشن چسلی، ابوالقاسم عیسی مراد

 .دانش آموز -شادکامی، هوش، خودکارآمدی تحصیلی، رابطه معلم ها: کلیدواژه

درسی با تمرکز بر رویکرد حل مسئله: مبتنی بر نظریه داده طراحی الگوی برنامه  .50

 بنیاد

 لیال مویدعابدی، علی اکبر خسروی، حمیدرضا رضازاده، علیرضا

 .برنامه درسی، دانشجو معلم، رویکرد حل مسئله، نظریه داده بنیاد ها: کلیدواژه

 شناسایی مولفه های اثرگذار در سبک زندگی جهادی مدیران آموزشی دانشگاه .55

 آزاد اسالمی: رویکردی کیفی

 لیال فراغت، مهتاب سلیمی، رمضان جهانیان

 .سبک زندگی، زندگی جهادی، مدیریت جهادی، والیت محوری ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت
 

 

https://islamiclifej.com/browse.php?mag_id=112&slc_lang=fa&sid=1
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

سمی، روانی و اجتماعی های عمده سالمت سالمندان در ابعاد جبررسی شاخص .53

 استان مازندران
 امی تیس جزایری، شهال کاظمی پور، سید رضا حسینی، مجید کفاشی

 .شاخص های سالمت، سالمت جسمانی، سالمت روانی، سالمت اجتماعی ها: کلیدواژه

ارائه مدل کیفی رئالیسم اسالمی با رویکرد انسان شناسی به منظور استخراج  .52

 استلزامات تربیتی
 برزویی، الدن سلیمی، سیده عصمت رسولیمحمد 

 .رئالیسم اسالمی، انسان شناسی، تعلیم و تربیت ها: کلیدواژه

های اجتماعی در بنیاد شهید و امور طراحی مدل رشد و توسعه سرمایه .54

 ایثارگران تهران بزرگ
 محمدعلی جوان پور، فرهاد امام جمعه، عبدالرحیم رحیمی

 .سرمایه های اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگرانمدل رشد و توسعه  ها: کلیدواژه

 (ارائه ی مدل مدارس امن برای آموزش و پرورش ایران )یک مطالعه ترکیبی .55
 منصوره کشوری، محبوبه سلیمانپور عمران، بهرنگ اسماعیلی شاد

 .آموزش وپرورش، امنیت، مدرسه امن، پیشرفت تحصیلی ها: کلیدواژه

ی، عوامل سیاسی و شبکه سازی نظام سالمت بر بررسی تاثیر عوامل بیمه ا .55

موفقیت در خصوصی سازی با تاکید بر نقش میانجی رهبری استراتژیک و 

 آموزش و توانمندسازی
 فروغ امید مالیری، حسن گیوریان، حسن امیری، کوروش پارسا معین

 .خصوصی سازی، نظام سالمت، بیمارستانهای خصوصی ها: کلیدواژه

 
 <<<دادامه در صفحه بع

 

 سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت

 

https://islamiclifej.com/browse.php?mag_id=112&slc_lang=fa&sid=1
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 <<<ادامه در صفحه بعد

های فرزندپروری و ایی تحصیلی زودهنگام بر اساس سبکتدوین مدل توان .55

گری کارکردهای اجرایی و نقش ی دلبستگی با تکیه بر نقش میانجیهاسبک

 تعدیل کنندگی جنسیت در کودکان پیش دبستانی
 افجه، رویا کوچک انتظار سمانه دادور، زهره صادقی

 . توانایی تحصیلی، سبک های فرزندپروری، دلبستگی، کارکردهای اجرایی ها: کلیدواژه

گیری اخالقی و سبک ش هیجانی با تفکرنقادانه ، تصمیمبررسی رابطه هو .58

  زندگی دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی
 اقبال امیدی، عبدالکریم مقدم، علیرضا مومنی

 .هوش هیجان، تفکرنقادانه، تصمیم گیری اخالقی ها: دواژهکلی

  تحلیل تربیتی مختصات معرفت درحکمت متعالیه .53
 محمود جمالی، محمدرضا سرمدی، علیرضا فقیهی، محمد سیفی

 .معرفت شناسی، علم، حکمت متعالیه، تربیت، یادگیری ها: کلیدواژه

کیفری ایران و های مشروعیت و عدم مشروعیت سقط جنین در حقوق سبک  .30

 اسناد بین المللی
 حامد روکا، سید عسکری حسینی مقدم، وحید براری، سید علی هاشمی خانعباسی

 .اسناد بین المللی، حفاظت از جان مادر، حقوق بشر، حقوق بین الملل، حق حیات، سقط جنین ها: کلیدواژه

یرش و مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذ  .35

 تعهد بر دیسترس ناشی از بیماری در افراد مبتالء به دیابت نوع دوم
 فرزانه آب روشن، شاهرخ مکوند حسینی، نعمت ستوده اصل، پرویز صباحی

دیسترس ناشی از بیماری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتاردرمانی عقالنی هیجانی، دیابت نوع  ها: کلیدواژه

 .دوم

 
  <<<دادامه در صفحه بع

 سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت
 

 

https://islamiclifej.com/browse.php?mag_id=112&slc_lang=fa&sid=1
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 تحلیل طرح تحول سالمت و پیامدهای آن به عنوان نظام کارآمد درمان .33
 سید رضا حسینی، بیژن عباسی، احسان آقامحمدآقایی

 .طرح تحول سالمت، درمان، نظام کارآمد، پیامد، نظام سالمت ها: کلیدواژه

شناسی دینی تعلیم و تربیت از نگاه مولوی و ه سبک معرفتتحلیل و مقایس .32

 نظریه پردازان انتقادی
 مژگان محمدی، علیرضا فقیهی، محمد هاشم رضایی، علی سرور یعقوبی

 .معرفت شناسی، تعلیم و تربیت، مولوی، نظریه پردازان انتقادی ها: کلیدواژه

نقش میانجی های تحصیلی با بینی فرسودگی تحصیلی براساس عادتپیش  .34

 خود ناتوان سازی در دانش آموزان در فرایند آموزش مجازی دوران کرونا
 نسیم السادات آقامیری، مهشید ایزدی، افسانه قنبری پناه، مژگان مردانی راد

 .آموزش مجازی، خودناتوان سازی تحصیلی، عادت تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، کرونا ها: کلیدواژه

 های شفاهی اصفهاننهسبک زندگی اسالمی در افسا .35
 نیلوفر نصر اصفهانی، حسین ابوالحسن تنهایی، عبدالرضا ادهمی، محمدهمایون سپهر

 .زندگی اسالمی، اعتقادات، افسانه های شفاهی، اصفهان ها: کلیدواژه

های اجتماعی و مدیریت خود به مربیان و مقایسه اثربخشی آموزش مهارت .35

 ت عاطفی رفتاری آنانوالدین کودکان پیش دبستانی بر اختالال
 مریم سلیمانی حمیدی نژاد، زهره موسی زاده، خدیجه ابوالمعالی الحسینی، عبدالحسن فرهنگی

 .، مدیریت خود، کودکان پیش دبستاناختالالت عاطفی رفتاری، مهارت های اجتماعی ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت

 

https://islamiclifej.com/browse.php?mag_id=112&slc_lang=fa&sid=1
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 45 شماره:
 Culture in Islamic University عنوان التین:

 0011 زمستان  –فصلنامه  رتیب انتشار:ت

 الف - علمی رتبه:
 اسالمی معارف و فرهنگ پژوهشگاه -رهبری نهاد صاحب امتیاز:

 محمدنژاد حبیب مدیر مسئول:

 سیدجوادین سیدرضا سردبیر:

  180، 20888029: تلفن نشریه

  ciu.nahad.ir:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 
 عوامل مرتبط با افزایش و کاهش گرایش دانشجویان به دینداری؛ بررسی پدیدارشناختی .5

 محمد خدایاری فرد

 .دینداری، دانشجویان، عوامل کاهنده و افزاینده، افزایش و کاهش گرایش، پدیدارشناسی ها: کلیدواژه

یمات اجتماعی دانشجویان )مطالعه موردی: دانشجویان تاثیر فرهنگ دینی در تحمل نامال .3

 (رشته الهیات دانشگاه فرهنگیان استان تهران

 محمدتقی مبشری

 .دانشگاه فرهنگیان، فرهنگ دینی، تحمل نامالیمات اجتماعی ها: کلیدواژه

 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس مرگ آگاهی ریان .2

 کیومرث بشلیده، محمدنبی صالحی

 .مرگ آگاهی، اضطراب مرگ، پایایی، روایی ها: کلیدواژه

 تاثیر نماز بر سالمت روانی دانشجویان با میانجی گری هوش معنوی .4

 زهرا مقیمی، سورنا نسیمی، وحید حاجیلو

 .نماز، دانشجو، سالمت روانی، هوش معنوی ها: کلیدواژه

جایگزین  های اجتماعی بر اساس شخصیت پنج عاملیپیش بینی اعتیاد به شبکهتاثیر  .5

 کلمن و عوامل فرا شخصیتی)کمال گرایی و بدتنظیمی هیجانی( -زاکرمن
 غراله محمدحسینی، جعفر محرمی

 .شخصیت پنج عاملی جایگزین، کمال گرایی و بدتنظیمی هیجانی ،های اجتماعیاعتیاد به شبکه ها: کلیدواژه

تماعی کاربران)مورد ای در استفاده از فضای مجازی بر اخالق اجسنجش تأثیر سواد رسانه .5

 مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب(

 عطیه بحرانی، زهرا فروتنی، زینب بوجاللی.

 .فضای مجازی،اینترنت، اخالق اجتماعی ،ایسواد رسانه ها: کلیدواژه

 بر نظریه شبکه(شناسایی و تحلیل سرمایه اجتماعی در اندیشه امام موسی صدر )با تأکید  .5

 کاوس روحی برندق، کاظم قاضی زاده، انسیه سادات اسکاف 

 .سرمایه اجتماعی، امام موسی صدر، شبکه اجتماعی، شبکه هستی: ها کلیدواژه

 

 

 فرهنگ در دانشگاه اسالمی
 

 

https://ciu.nahad.ir/issue_148_161.html
https://ciu.nahad.ir/issue_148_161.html
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 33 شماره:

  

 Studies in Islam Psychology عنوان التین:

 0011فصلنامه، پاییز و زمستان دو ترتیب انتشار:

 پژوهشی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 ودانشگاه حوزه پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 راد سیدمحمد غروی مدیر مسئول:

 محمد کاویانی سردبیر:

 180، 08000000: تلفن نشریه

 islamicpsy.rihu.ac.irhttp//:: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

ای   بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه .5

 هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان
 حسن زرگری، مسعود باقری، قاسم عسکری زادههادی 

 . ش معنوی، دانشجویانخودارزشمندی، شخصیت ایثارگر، هو ها: کلیدواژه

تاثیر گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر احساسات مثبت نسبت به همسر در  .3

 زنان متاهل
 محمدحسین شریفی نیا، مراد چوپانی صوری

 . زوج درمانی، رویکرد یکپارچه توحیدی، احساسات مثبت به همسر، زنان متاهل ها: کلیدواژه

 ی آنها  تحلیل روان شناختی رشد قرآنی و نشانه .2
 سید علی اکبر حسینی رامندی

 . مفهومی  رشد، اخالق، عاطفه، رشد عاطفی، قرآن، معناشناسی، تحلیل ها: کلیدواژه

اصول اخالقی مشاوره ایاالت   نامه های روشی و شناختی نظام  سنجش بنیان .4

 آمریکا  متحده
 سید علی صدرالحفاظی، مسعود آذربایجانی

شاور، مراجع، اخالق، فرهنگ، رازداری، م،  APAشناسی آمریکا نجمن مشاوره و رواننامه اخالقی ا نظام ها: کلیدواژه

 . تقوا

اثربخشی آموزش مثبت نگری با رویکرد اسالمی بر خودمهارگری و دیدگاه  .5

 فهمی همسر در زنان متاهل دانشجو
 فیروزه زنگنه، فاطمه السادات خاتمی

 . ی همسرمثبت نگری، خودمهارگری، دیدگاه فهم ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد
 

 

 مطالعات اسالم و روانشناسی

 

 

http://islamicpsy.rihu.ac.ir/issue_357_368.html
http://islamicpsy.rihu.ac.ir/issue_357_368.html
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 

 تاثیر نگرش بر رفتار کارکنان علمی و ستادی در موسسات آموزشی و تربیتی .5
 ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی

عنصر شناختی، عنصر عاطفی، عنصر  نگرش، رفتارهای بهنجار و نابهنجار، موسسات آموزشی و تربیتی، ها: کلیدواژه

 . رفتاری

 های شکوفایی  های آسمان دوره ابتدایی نسبت به مولفه  های هدیه  تحلیل کتاب .5
 جابر افتخاری، حجت افتخاری، ثریا رنجبری

 .های آسمان، دوره ابتدایی، شکوفایی تحلیل محتوا، هدیه ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات اسالم و روانشناسی
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 55 شماره:

  

 Islamic Studies of Women and Family تین:عنوان ال

 0011فصلنامه، پاییز و زمستان دو ترتیب انتشار:

 پژوهشی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 (س) الزهرا جامعه صاحب امتیاز:

 زهره برقعی مدیر مسئول:

 رودگر نرجس سردبیر:

 180، 08008880: تلفن نشریه

 http://pubs.jz.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 انواع مسئولیت تشکیل خانواده در فقه نظام جامع خانواده .5

 سید محمد طباطبائی، سید منذر حکیم

 .یدی، نظام تشکیل خانوادهنکاح، انکاح والیی، انکاح تمه ها: کلیدواژه

تزاحم اشتغال و فرزند پروری مادران شاغل و ارائه الگوی متناسب در فقه و  .3

 حقوق

 فائزه عظیم زاده اردبیلی، لیال بهرامی

 .فرزندپروری، مادری، اشتغال، تزاحم، سیاست گذاری :ها کلیدواژه

 نقش رعایت حریم های ارتباطی بر کیفیت محیط شغلی زنان شاغل .2

 ن کارشناس، معصومه اسمعیلی، سمیه کاظمیانمژگا

 .حریم های ارتباطی، مرزها، زنان شاغل، محیط شغلی، رضایت شغلی :ها کلیدواژه

 (سیمای دختران در آیات و روایات )معناشناسی واژه بنات در آیات و روایات .4

 محسن لبخندقسید محمدحسین هاشمیان، صبورا امین فر، 

 .ت، سیمای دختران، قرآن، روایاتمعناشناسی بنا :ها کلیدواژه

 ارزیابی اخالقی ادله مخالفان شان مادری با محوریت مسائل روحی روانی زنان .5

 محمدجواد فالح، فاطمه نادری پاریزی

 .اخالق اسالمی، اخالق مادری، شان مادری، زیبایی دوستی زنان، مخالفان مادری، موافقان مادری :ها کلیدواژه

 مورد تجاوز به عنف بر اساس قاعده نفی حرجبررسی حکم سقط جنین در .5

 فریبا حکمت، محمود قیوم زاده، عباسعلی حیدری

 .سقط جنین، نفی عسر و حرج، تجاوز به عنف :ها کلیدواژه

 

  

 و خانوادهمطالعات اسالمی زنان 

 

 

http://pubs.jz.ac.ir/issue_18419_19951.html
http://pubs.jz.ac.ir/issue_18419_19951.html
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 50 شماره:
 Hawzah Cultural Social Studies عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز –دوفصلنامه  ترتیب انتشار:

 پژوهشی - یعلم رتبه:
 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 علمیه حوزه اجتماعی مطالعات انجمن صاحب امتیاز:

 پارسانیا حمید مدیر مسئول:

 خیری حسن سردبیر:

  180 ،08908970: تلفن نشریه

 soq.irs: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

  تاثیر رسانه های جمعی در بازنمایی انتقال ارزش های فرهنگی اجتماعی زنان .5

 ، عاصمه قاسمیزهرا خضری، تهمینه شاوردی

 . تلویزیون، بازنمایی، ماهواره، زنان، ارزش های فرهنگی ها: کلیدواژه

  بررسی چرایی تنوع یابی دین داری در جامعه ایرانی .3

 اور عیوضی، محمدتقی دشتیی

 .دین داری، واگرایی، تحلیل مضمون، حمایتگرهای تنوع یابی ها: کلیدواژه

تحلیل علل ناکارآمدی دروس قرآنی در توانمندسازی دانش آموزان در مدارس  .2

  ابتدایی ناحیه دو شهر زاهدان

 عارفه امین افشار، ولی اهلل حسومی

 .رآنی، توانمندی دانش آموزان، مدارس ابتدایی شهر زاهدانناکارآمدی، تدریس دروس ق ها: کلیدواژه

   ایتحلیل مضمون خوانش حجاب و عفاف در منظومه فکری حضرت آیت اهلل خامنه  .4

 زهرا آبیار

 .حجاب، عفاف، خوانش، آیت اهلل خامنه ای، تحلیل مضمون ها: کلیدواژه

   در سینمامبانی و بنیان های جرم انگاری در پیوستگی با گسترش خشونت   .5

 نرگس رائیجی پارسایی، نفیسه متولی زاده نایینی، اردوان ارژنگ، سید مصطفی میرمحمدی میبدی

 .ای  مبانی و اصول جرم انگاری، خشونت، سینما، رسانه، خشونت رسانه: ها کلیدواژه

 الگوی مراتبی سالمت اجتماعی در منابع اسالمی .5

 عباس پسندیده

 .مراتب سالمت اجتماعی، امنیت اجتماعی، خیر اجتماعی، اسالمسالمت اجتماعی،  ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

 

 

http://gnoe.bou.ac.ir/issue_5266_5272.html
http://gnoe.bou.ac.ir/issue_5266_5272.html
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 43 شماره:

  

 Marifat i Farhagi & Ejtemaii عنوان التین:

 0011 زمستانفصلنامه،  ترتیب انتشار:

 پژوهشی ،علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 (ره)خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه صاحب امتیاز:

 پارسانیا حمید مدیر مسئول:

 الدین شرف سیدحسین سردبیر:

 180 ،08000070: تلفن نشریه

  nashriyat.ir:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 
 اهلل مصباح یزدیجتماعی از منظر آیتاختی در علم اشنگرایی روشفردگرایی و جمع .5

 صادق گلستانی

 . فرد گرایی، جمع گرایی، عاملیت، ساختار، روش شناسی ها: کلیدواژه

 اهلل مصباح یزدی  اسالمی از منظر آیت  کثرت گرایی روشی در علوم انسانی .3

 غالمرضا پرهیزکار

 .علوم انسانی اسالمی ، علوم توصیفی و تجویزی،آیت اهلل مصباح یزدی، کثرت گرایی روشی، مبادی علم ها: کلیدواژه

 تفسیر کنش متقابل اجتماعی از منظر عالمه مصباح یزدی .2

  قاسم ابراهیمی پور

 .تفسیر کنش، کنش متقابل، نظریه های تفسیری، عالمه مصباح یزدی، دانش اجتماعی مسلمین ها: کلیدواژه

 المه مصباح یزدیدر اندیشه ع« امر به معروف و نهی از منکر»بازخوانی   .4

 سید حسین شرف الدین

 .امر، نهی، دعوت، جهاد، معروف، منکر، ارشاد ها: کلیدواژه

 تحلیلی از علم دینی از منظر آیت اهلل عالمه مصباح یزدی  .5

 محمد فوالدی وندا، سنا خلف حیاوی

 .علم دینی، روش تاسیس، استنباط، آیت اهلل مصباح ها: کلیدواژه

نقش هدف و کمال نهایی انسان در علوم انسانی اسالمی بر اساس دیدگاه آیت  .5

  اهلل مصباح یزدی

 علیرضا جلیلی فر، صفدر الهی راد

 .علم، علوم انسانی، علوم انسانی اسالمی، هدف نهایی، هدف ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 معرفت فرهنگی اجتماعی

 

 

http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/468
https://www.magiran.com/paper/2039065
https://www.magiran.com/paper/2039065
http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/468
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 3 شماره:
 New researches in the field                   عنوان التین:

                            Shia history, culture and civilization 
 0011 زمستانو  پاییز –دوفصلنامه  ترتیب انتشار:

 ندارد رتبه:
 نرجس مکتب تحقیقی علمی موسسه صاحب امتیاز:

 آبادی اعظم رحمت مدیر مسئول:

 رانیانزهرا طه سردبیر:

  100 ، 02090101: تلفن نشریه

  hccshia.ir:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه از منظر قرآن و مقایسه آن با اسناد بین  .5

  المللی
 جعفر زنگنه شهرکی، فاطمه زند اقطاعی

 . نه، حمایت از زنان، عدم تعرض، رفتار به معروف، حمایت جنسیتیحقوق بشردوستا ها: کلیدواژه

  بعد از واقعه عاشورا  مستندات قرآنی سبک و روش تبلیغی حضرت زینب .3
 مصطفی احمدزاده، شفیقه رافت

 .تبلیغ روش، رسالت، قرآنی، های خطبه ، عاشورا، حضرت زینب ها: کلیدواژه

 دهنقش مدیریتی زن در اقتصاد مقاومتی خانوا .2
 اعظم رحمت آبادی، زهرا خیابانی

 .زن، مدیریت، مصرف، اقتصاد مقاومتی ها: کلیدواژه

 )ره(جایگاه سیاسی زن از دیدگاه امام خمینی  .4
 مائده رضایی

 .سیاست، زن مسلمان، امام خمینی، انقالب اسالمی، حضور سیاسی ها: کلیدواژه

   تباطینقش فرزند آوری و افزایش جمعیت در بهبود مهارت های ار  .5
 اعظم رحمت آبادی، زهره وظیفه

 .مهارت، ارتباط، جمعیت، فرزندآوری ها: کلیدواژه

تاثیراشتغال زنان بر کاهش جمعیت در سبک زندگی غربی و راه های برون رفت  .5

 از آن
 مایده رضایی، نرگس مهدوی نیا

 .داری، فرزندآوری غرب، سبک زندگی غربی، کاهش جمعیت، اشتغال زنان، خانواده، خانه ها: کلیدواژه

 گستره در نوین های پژوهش

 شیعه تمدن و فرهنگ تاریخ، 

 

 

http://hccshia.ir/
http://hccshia.ir/
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 اندیشنامه والیت .31

 های تمدن نوین اسالمیپژوهش .31

 شناسی های راهنماپژوهش .32

 مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسالمی ایران .33

 جستارهای انقالب اسالمی .34

 آینده پژوهی انقالب اسالمی .35

 پژوهشهای معاصر انقالب اسالمی .36

 مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم .37

 نی سیاست بین المللپژوهشنامه ایرا .38

 جامعه شناسی سیاسی انقالب اسالمی .39

 جامعه شناسی سیاسی ایران .41

 های سیاسی و بین المللیرهیافت .41

 سیاست دفاعی .42

 مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر .43

 مطالعات شبه قاره .44

 مطالعات قدرت نرم .45

 مطالعات دفاع مقدس .46

 مجله اندیشه سیاسی اجتماعی اسالم .47

 

 علوم سیاسیگروه 

 اند ان فصل به واحد نشریات رسیدهپای نشریاتی که تا . 

 نامه متینپژوهش .1

 جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم .2

 های انقالب اسالمیپژوهش .3

 جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل .4

 یحکومت اسالم .5

 دانش سیاسی .6

 علوم سیاسی .7

 مطالعات انقالب اسالمی .8

 معرفت سیاسی .9

 مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسالمی ایران .11

 پژوهش سیاست نظری .11

 مطالعات سیاسی جهان اسالم .12

 زبان و فرهنگ ملل .13

 های سیاست اسالمیپژوهش .14

 نامه انقالب اسالمیپژوهش .15

 رهیافت انقالب اسالمی .16

 های سیاسی جهان اسالمپژوهش .17

 طالعات الگوی پیشرفت ایرانی اسالمیم .18

 مطالعات حقوق بشر اسالمی .19
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 5 شماره:

 

 Future studies of the Islamic revolution عنوان التین:

 0011 زمستان –: فصلنامه ترتیب انتشار

 ندارد رتبه:

 (ع)حسین امام دانشگاه صاحب امتیاز:

 بافرانی عرب محمدرضا مدیر مسئول:

 وقوفی امید سردبیر:

  180 ،70022871: هتلفن نشری

 fsir.ihu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

  ای های ترجمه  های آینده تربیت جنسی در داستان چالش .5
 محمود سعیدی رضوانی، فاطمه غالمی، علیرضا رسولی

 .و نوجوان  ای، کودک ینده مطلوب، تحلیل محتوا، داستان ترجمه تربیت جنسی، آ ها: کلیدواژه

   تصویر شهر مطلوب در تمدن نوین اسالمی  .3
 علی اسماعیل پور، غالمعلی سلیمانی

 .شهر مطلوب، تمدن نوین اسالمی، قرآن، سیره نبوی، سیره علوی ها: کلیدواژه

 تحقق ماهیات امکانی در آینده با ابتناء بر امکان استقبالی .2
 محسن حاکمی، داوود صائمی

 .امکان استقبالی، عدم ضرورت، علیت، ماهیات امکانی، آینده پژوهی ها: کلیدواژه

  تصویر مطلوب رسانه تراز تمدن نوین اسالمی ازمنظر آیت اهلل خامنه ای .4
 علیرضا زارع ساری، امید وقوفی

 .تمدن نوین اسالمی، رسانه، آیت اهلل خامنه ای، آینده ها: کلیدواژه

  طراحی الگوی آینده اندیشی از دیدگاه قرآن کریم .5
 رضا حسنوی، علیرضا جعفری زاد، علی توحیدیان

 .آینده، آینده اندیشی، قرآن کریم، داده بنیاد ها: کلیدواژه

 تصویر مطلوب تمدن اسالمی، الزامات و نتایج حاصل از تحقق آن .5
 سید عباس صفوی، علیمحمد احمدوند

 .دن اسالمی، الزامات تحقق، عوامل انحطاطتمدن، تم ها: کلیدواژه

 

 

 
 

 آینده پژوهی انقالب اسالمی

https://fsir.ihu.ac.ir/issue_2201219_2201318.html
https://fsir.ihu.ac.ir/issue_2201219_2201318.html
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 Cultural Guardianship of the Islamic Revolution عنوان التین:

 0011 زمستان پاییز و –: فصلنامه ترتیب انتشار

 ب - علمی رتبه:
 (ع)حسین امام پاسداری تربیت و افسری دانشگاه صاحب امتیاز:

 مهربان مداح مدیر مسئول:

 فر سبحانی محمدجواد سردبیر:

  180 ،70282020: تلفن نشریه

 www.pasdarifarhangi.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گرایش به شرکت در برنامه های قرآنی  .5

   سال به باالی شهر خلخال 55)مورد مطالعه: شهروندان 

 اشمی اندبیلی، اصغر محمدیسید اسماعیل ه

 .دین، برنامه های قرآنی، سرمایه فرهنگی، انتظارات افراد، مشارکت اجتماعی ها: کلیدواژه

   تحلیل نظام مند مقاالت پژوهشی، پیرامون مطالعات معنویت در محیط کار .3

 علیرضا مقدم، مهناز همتی نوعدوست گیالنی، محمد علیداد ابهری

 .معنویت در محل کار، رضایت شغلی، رهبری اخالقیفراتحلیل،  ها: کلیدواژه

   عرفان های نوظهور علیه انقالب اسالمی ایرانتهدیدات  .2

 علی جاللی، اصغر افتخاری

 .امنیت، انقالب اسالمی ایران، تهدیدات، عرفان های نوظهور ها: کلیدواژه

الگوی شایستگی های مدیران تراز انقالب اسالمی در سازمان های فرهنگی  .4

 (ورد مطالعه: سازمان صدا و سیما)م

 محمدرضا مردانی، احمد میرزایی، احسان ساده، زین العابدین امینی

 .شایستگی، مدیران انقالبی، مدلسازی، سازمان های فرهنگی، صدا و سیما ها: کلیدواژه

فراتحلیل مطالعات رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در ایران در  .5

   5285-5235سال های 

 حسن نیازی، سید سعید حسینی زاده آرانی، ایوب سخایی، سحر نقی پور ایوکیم

 .سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، گروه دانشگاهی، غیردانشگاهی، فراتحلیل ها: کلیدواژه

ارتباطی مساجد دانشگاهی؛ مورد مطالعه مساجد  -کارکرد شناسی فرهنگی .5

   دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و شریف

 فرخی، فاطمه خلجیمیثم 

 .کارکرد فرهنگی، کارکرد ارتباطی، مسجد دانشگاهی، فرهنگ، ارتباطات ها: کلیدواژه

 
 

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی
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 عوامل مرتبط با میزان مطالعه در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی .5

 هاشم، عبدالرسول سبحانیسید محمدرضا رشیدی آل 

 . نهادینه نمودن، مطالعه، دانشجویان، دانشگاه نظامی ها: کلیدواژه

 عرفی شدن و از خود بیگانگی فرهنگی در عصر جهانی .8
 اسماعیل ذوالفقارزاده دهنوی، علیرضا رضایی، عباس صالحی

 .جهانی شدن، عرفی شدن، از خود بیگانگی، فرهنگ ها: کلیدواژه

 سعه فرهنگ دینی با تاکید بر گروه های مرجعطراحی الگوی تو .3
    رسول اسکندری، فاطمه عزیز آبادی فرهانی، محسن عامری شهرابی، علی اکبر رضائی

 .توسعه فرهنگ دینی، گروه های مرجع، تئوری داده بنیان ها: کلیدواژه

 نقش معنویت درون زا در استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران .50
 جوکارمحمدصالح 

 .معنویت، استحکام ساخت درونی، اقتدار درون زا و برون زا ها: کلیدواژه

بررسی سبک زندگی در دیوان اشعار پروین اعتصامی با تاکید بر فرهنگ  .55

 اصیل ایرانی اسالمی
    سیده زهرا نوزن

 .اصرایرانی، دوران مشروطیت، زنان مع -پروین اعتصامی، سبک زندگی، فرهنگ اسالمی ها: کلیدواژه

های تمدن ساز مبتنی بر فرهنگ دفاعی با تاکید بر بیانیه گام دوم پیشران .53

 انقالب
    خدایار ابراهیمی

 . امام خامنه ای، پیشران، گام دوم، تمدن سازی، فرهنگ دفاعی، انقالب اسالمی ها: کلیدواژه

 

 
 

 

 پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی
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 34 شماره:
 Research in Theoretical Politics عنوان التین:

 0011 زمستان پاییز و –فصلنامه دو: انتشار ترتیب

 ب - علمی رتبه:
 دانشگاهی جهاد اجتماعی مطالعات و انسانی علوم پژوهشکده صاحب امتیاز:

 فیضی ایرج مدیر مسئول:

 منوچهری عباس سردبیر:

  180 ،22097020: تلفن نشریه

 political.ihss.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 نظم سیاسی کوهنی و الکاتوشی: منعطف یا سخت؟ .5

 خلیل اهلل سردارنیا ،محمدعلی توانا

 . روش شناسی، کوهن، الکاتوش، پارادایم و برنامه های پژوهش علمی ها: کلیدواژه

 النقد و بررسی مفروض های هستی شناسانه نهادگرایی نولیبر .3

 سید جالل دهقانی فیروزآبادی، هرمز جعفری

 . نظریه های روابط بین الملل، نهادگرایی نولیبرال، ساختارگرایی، آنارشی و نهادهای بین المللی ها: کلیدواژه

هم سنجی مولفه های دموکراسی با شاخص های حکمرانی خوب در پرتو  .2

 حقوق بین الملل

 شاناکبر ساوری، سمانه رحمتی فر، شهرام زرن

 . حقوق بشر بین الملل، مشارکت، شفافیت، نظارت همگانی و حاکمیت قانون ها: کلیدواژه

 دین ایدئولوژیک و افسون زدایی از سیاست .4

 ماهره کوهنورد، احمد بستانی

 . ایدئولوژیک شدن دین، سکوالریزاسیون، افسون زدایی، اسالم و انقالب اسالمی ایران ها: کلیدواژه

اریخی به مثابه چارچوبی برای تحلیل روابط دولت و مجلس نظریه نهادگرایی ت .5

 در جمهوری اسالمی ایران

 جواد محلوجی، حسین مسعودنیا، مسعود شهرام نیا

 . نهادگرایی، نهادگرایی جدید، نهادگرایی تاریخی، دولت و مجلس ها: کلیدواژه

 «ویلیام کونولی»سیاست پسامدرنی؛ دموکراسی مجادله ای  .5

 ده احمدبیگلوفرامرز میرزازا

 .پسامدرنیسم، کونولی، دموکراسی مجادله ای، کثرت گرایی چندبعدی و سیاست برآمدن ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد
  

 پژوهش سیاست نظری

 

http://political.ihss.ac.ir/Issue/4078
http://political.ihss.ac.ir/Issue/4078
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اقتصاد سیاسی توسعه خواهی دولت در ایران بررسی نظریه دسترسی باز و محدود  .5

 در دوره جمهوری اسالمی« س نور داگال»
 علی رنجبرکی

دولت توسعه گرا، نظریه تحلیل نهادی، دسترسی باز و محدود، کنترل خشونت، دوره جمهوری  ها: کلیدواژه

 .اسالمی ایران

  مناسبات دین و سیاست در فهم هرمنوتیکی نصر حامد ابوزید  .8
 علی اکبر اسدی کویجی، عباسعلی رهبر

  .ت، دین، سکوالریسم، هرمنوتیک و نواندیشی دینیسیاس ها: کلیدواژه

سیاسی میان  -مفهوم کاته خون و بنیاد اندیشه سیاسی مدرن )مباحثه ای الهیاتی .3

   (هابز، اشمیت و آگامبن

    مصطفی انصافی، شجاع احمدوند

  .کاته خون، الهیات سیاسی، مدرنیته، هابز، اشمیت و آگامبن ها: کلیدواژه

های اتوبیوگرافی ونالیسم مصر بر اساس تحلیل گفتمان فیلمروان شناسی ناسی .50

  «یوسف شاهین»
 نعیم شرافت، ولی اهلل برزگر کلیشمی، محمدرضا جاللی، سید عبداالمیر نبوی

ناسیونالیسم ناصری، گفتمان ناسیونالیسم، انسان ملی گرای عربی، روانشناسی لکان و روان شناسی  ها: کلیدواژه

  .ناسیونالیسم

 -های الهیاتیات لیبرال دموکراسی و علم سیاست جدید: تاملی در کوششالهی .55

   به عنوان پیشگامان علم سیاست جدید« اسپینوزا»و « هابز»، «ماکیاولی»سیاسی 

 شروین مقیمی زنجانی

 .لیبرال دموکراسی، الهیات سیاسی، ماکیاولی، هابز و اسپینوزا :ها کلیدواژه

با تکیه بر اندیشه های هانا « از جهان بیگانگی»ی به مثابه بدیلی برا« شهروندی » .53

  آرنت
    آزاده شعبانی، عباس منوچهری

 .از خود بیگانگی، شهروندی، هانا آرنت، از جهان بیگانگی و عمل ها: کلیدواژه

 پژوهش سیاست نظری
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 23 شماره:
 Islamic Revolution Research عنوان التین:

 0011 زمستان –: فصلنامه ترتیب انتشار

 ب – علمی ه:رتب
 ایران اسالمی انقالب علمی انجمن صاحب امتیاز:

 کالنتری ابراهیم مدیر مسئول:

 فوزی یحیی سردبیر:

  180 ،08910001: تلفن نشریه

 www.roir.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

المی کارامد در گام دوم انقالب اسالمی )چرایی؟ چالش دولتسازی اس .5

   (چیستی؟ چگونگی؟

 علیرضا صدرا

 . چالش، دولت سازی، اسالمی، کارامد، گام دوم ها: کلیدواژه

نقش شبکه ملی اطالعات در تحکیم استقالل و امنیت ملی در گام دوم انقالب  .3

 اسالمی

 محمدرحیم عیوضی، صفیه رضایی، محسن محمدی خانقاهی

 . فضای مجازی، شبکه ملی اطالعات، استقالل، امنیت ملی، جمهوری اسالمی ایران ها: دواژهکلی

   تعمیق معنویت در بیانیه گام دوم انقالب .2

 مهدی محمدزاده بنی طرفی، سید امیر سخاوتیان، محمدحسین زارعی رضائی

 . معنویت، گام دوم انقالب، جامعه پردازی، تمدن سازی ها: کلیدواژه

تحلیلی معنای امید در بیانات آیت اهلل خامنه ای؛ با تاکید بر بیانیه گام واکاوی  .4

   دوم انقالب اسالمی

 محمد سهیل سرو، جعفر هزارجریبی، شهاب الدین عالمی

 . امید، آیت اهلل خامنه ای، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، اعتماد، پیشرفت ها: کلیدواژه

   نقالبی از منظر تحلیل گفتمانتبیین سیاست خارجی در نظریه نظام ا .5

 علی آزرمی

 . نظریه، نظام انقالبی، گفتمان، سیاست خارجی، گام دوم ها: کلیدواژه

   جایگاه بیانیه گام دوم در آینده نگری جمهوری اسالمی ایران .5

 علی اکبر طارمی، افشین زرگر، حسینعلی نوذری، رحمت حاجی مینه

 . دوم، جمهوری اسالمی ایران، حکمرانی و سیاستگزاری آینده نگری، بیانیه گام ها: کلیدواژه

 

<<<ادامه در صفحه بعد

 های انقالب اسالمی پژوهش

 
 
 

http://www.roir.ir/issue_17762_20046.html
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گری به مثابه مثلث عدالت ، آزادی و کارآمدی؛ زنجیره های پارادکسیکال انقالبی .5

  و چالشهای انقالب اسالمی در دهه چهارم جمهوری اسالمی
 رش بیداهلل خانیآ

 . انقالب اسالمی، سه ضلعی، چالش، عدالت، کارآمدی ها: کلیدواژه

در اندیشه  «جامعه اسالمی»های نظری و شاخصبیانیه گام دوم انقالب: مبانی  .8

 ایسیاسی آیت اهلل خامنه
      محمد کمالی زاده، علی باقری دولت آبادی

 .ی، انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسیجامعه اسالمی، آیت اهلل خامنه ا ها: کلیدواژه

  الگوی سنجش و ارزیابی کارآمدی انقالب اسالمی .3
 نفیسه اخوان نیلچی، عباس کشاورز شکری

 . کارآمدی، شاخص های کارآمدی، انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی ها: کلیدواژه

  گفتمان مقاومت و گام دوم انقالب اسالمی .50
 ناصر پورحسنرشید رکابیان، 

 . گفتمان مقاومت، بیانیه گام دوم، انقالب اسالمی، مقام معظم رهبری، نظام سلطه ها: کلیدواژه

بازخورد دستاورده ای اخالقی انقالب اسالمی ایران در جوامع اسالمی با تاکید بر  .55

  بیانیه گام دوم انقالب
 محمدجواد فالح

 . چهل ساله انقالب اسالمی، دستاوردهای اخالقی اخالق و معنویت، بیانیه گام دوم، ها: کلیدواژه

های گام دوم انقالب اسالمی بر اجرای دومین برنامه جامع بررسی نقش مولفه .53

های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم شه راه اصالح نظام اداری و سیاستنق

  رهبری
 رحمان الطافی تکان تپه، رسول رنجبریان

 . اسالمی، نقشه جامع، سیاست های کلی، نظام اداری گام دوم، انقالب ها: کلیدواژه

 

 های انقالب اسالمی پژوهش

 

http://www.roir.ir/issue_17762_20046.html
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 30 شماره:
 Islamic Politics Research عنوان التین:
 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 (ع)صادق امام اسالمی علوم پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 معتمد اهلل عزت مدیر مسئول:

 شیرودی مرتضی سردبیر:

 180 ،00080080: تلفن نشریه

 ipr.isri.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 تحلیل عرفی شدن در جهان اسالم از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای .5
 مهدی نادری

  .قالب اسالمی، اسالم سیاسی، آیت اهلل خامنه ایجهان اسالم، عرفی شدن، ان ها: کلیدواژه

های هویتی و منازعات نخبگان سیاسی؛ الگوی نظری تبیین منازعات نخبگان گفتمان .3

 سیاسی در ج.ا.ا

    نوراهلل قیصری، مصطفی قربانی

 .ان گسیختهگفتمان هویتی، منازعات نخبگان سیاسی، همبستگی ساختاری و ارزشی، نخبگان متحد، نخبگ ها: کلیدواژه

 مدیریت احساسات به مثابه قدرت نرم با رویکرد اسالمی .2
 یاسین پورعلی قراجه، میثم بلباسی، علی قرهی، محمدجواد حسین نیا سوته

 .مدیریت احساسات، اسالم، قدرت نرم، حکومت نبوی، حکومت علوی ها: کلیدواژه

با رویکرد طراحی مدل جامع حکومت دینی مبتنی بر آموزه های حضرت محمد ) (  .4

 تحلیل مضمون

 محمد زادمهر، حسن رنگریز

 .حکومت دینی، حضرت محمد، حکمرانی، دولت مداری، سیاست مداری، فن تحلیل مضمون :ها کلیدواژه

  (ماجتماعی)با تاکید بر الگو سازی قرآن کری -کارآمدی زنان در عرصه های سیاسی  .5

 فاطمه کریمی، حمید نگارش، معصومه حافظی

 .زن، الگو، الگودهی، قرآن کریم، سیاسی، اجتماعی ها: کلیدواژه

 عناصر اساسی حکمرانی اداری از منظر آموزه های اسالمی .5

 علی اقا پیروز

  .حکمرانی اداری، مدیریت دولتی، مشارکت مردمی، نظام اداری و مناصب اداری ها: کلیدواژه

  در آراء برخی از فقها و رهبران انقالب« تهدیدها»و « امنیت ملی»گزاره های  واکاوی .5

 سلمان شایان فر، عباس سماواتی، زهره نیک فرجام

  .گزاره های فقهی، امنیت ملی، تهدیدات علیه امنیت ملی، فقه، فقها ها: کلیدواژه

 

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 میهای سیاست اسالپژوهش

https://ipr.isri.ac.ir/issue_19026_20802.html
https://www.magiran.com/paper/1992189
https://ipr.isri.ac.ir/issue_19026_20802.html
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 دامه از صفحه قبلا >>>

 نظریه تاریخی انقالب اسالمی با رویکرد نوصدرایی   .8

 محمدرضا قائمی نیک

 .نظریه تاریخی، حکمت متعالیه، پارسانیا، جامعه، تاریخ : ها: کلیدواژه

پذیری سیاسی جتماعی مجازی و خانواده بر جامعههای امطالعه تطبیقی تاثیرگذاری شبکه .3

 دانشجویان

 جاللی، سیامک باقری مصطفی برزکار، رضا

 .جامعه پذیری سیاسی، شبکه های اجتماعی مجازی، شبکه سنتی خانواده، دانشجویان ها: کلیدواژه

 تصویر انتخابات مجلس یازدهم ایران در گفتمان شبکه ایران اینترنشنال .50

 مصطفی غالمی، ابراهیم فتحی، جهاندار امیری

 .مردم، گفتمان، وب سایت ایران اینترنشنالانتخابات مجلس، تحریم انتخابات،  ها: کلیدواژه

 جریان های فکری و سیاسی عمده اسالمگرا در اروپای غربی .55

 الهه خانی آرانی

 .مسلمانان اروپا، جریان شناسی سیاسی، اروپای غربی، جریان های اسالمگرا ها: کلیدواژه

ک و های شخصیت حاکم در سیاست نامه خواجه نظام الملتحلیل روانشناختی ویژگی .53

  عاملی کتل 55مقایسه آن با نظریه 

 حسین معین آبادی بیدگلی، سمیه پوراحسان

 .تحلیل روانشناختی، نظریه شخصیت کتل، خواجه نظام الملک طوسی، سیاست نامه، روانشناسی سیاسی ها: کلیدواژه

 

 

 های سیاست اسالمیپژوهش
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 45 شماره:
 Pazuheshname ye Enghelabe Eslami عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 سینا علی بو دانشگاه صاحب امتیاز:

 سیدجواد فاضلیان مدیر مسئول:

 محمدجواد هراتیسردبیر: 

  120 ،02020098: تلفن نشریه

 rjir.basu.ac.ir: سایت

 به روز :انتشار وضعیت

 

بررسی میزان آشنایی طالب با شرایط، وظایف و اختیارات والیت فقیه با تاکید بر  .5

 (اندیشه امام خمینی)ره

 علی اکبری معلم

  .(امام خمینی)ره (،طالب، والیت فقیه، اندیشه امام خمینی)ره ها: کلیدواژه

 سناریوهای پیش روی آینده محور مقاومت بر اساس عدم قطعیت های بحرانی .3

 زاهد غفاری هشجین، زهره محمدی، ایوب نیکونهاد

  .محور مقاومت اسالمی، انقالب اسالمی، سناریونویسی، عدم قطعیت های بحرانی ها: کلیدواژه

در جمهوری اسالمی ایران بر نحوه مدیریت پرونده « ادراک تهدید تحریم»تاثیر نحوه  .2

 مذاکرات -تحریم ها  -هسته ای

 ینیما رضایی، مجتبی شریعت

 -مذاکرات، ادراک تهدید تحریم، ماهیت اقتصادی -تحریم ها -ادراک تهدید، پرونده هسته ای ها: کلیدواژه

  .سیاسی تحریم -محور -اطالعات -گفتمانی 

شناسایی عوامل موثر بر ریزش مدیران انقالبی از دیدگاه مقام معظم رهبری با تاکید بر  .4

 بیانیه گام دوم انقالب

 مت فرزادنیامحمدمهدی دوالی، عص

 .مدیران انقالبی، ریزش مدیران انقالبی، بیانیه گام دوم انقالب ها: کلیدواژه

از دیدگاه پیر  55بررسی جامعه شناختی نبرد نمادین شاه و امام خمینی )ره( در انقالب  .5

 بوردیو

 مجید استوار

  .، نبرد نمادین(خصلت ها، پیر بوردیو، شاه، امام خمینی)ره ها: کلیدواژه

 یر انقالب اسالمی ایران در تاسیس سیستم همکاری دولت و ملتتاث .5

 محمدرضا الفی

انقالب اسالمی ایران، همکاری دولت و ملت، سیستم، نگرش سیستمی، سیستم همکاری دولت و  ها: کلیدواژه

 .ملت

 

 <<<ادامه در صفحه بعد 

 

 پژوهشنامه انقالب اسالمی

 

https://rjir.basu.ac.ir/issue_511_540.html
https://rjir.basu.ac.ir/issue_511_540.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 س و آینده پژوهی استحکام ساخت درونی نظام سیاسی در ایراندفاع مقد .5
 علی آزرمی

 . دفاع مقدس، استحکام ساخت درونی، پیشران، دلفی، آینده پژوهی ها: کلیدواژه

  هزنان و اخالق مراقبت در جنگ تحمیلی؛ تحلیل اجتماعی پرستاری از دشمن فتاد .8
 سمیه سادات شفیعی

 . ، مجروحان، اسرای عراقی، روایتپرستاری، امدادگری ها: کلیدواژه

  

 پژوهشنامه انقالب اسالمی

 



 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 002  55سال چهاردهم، شماره 

 

 4شماره: 
 Quarterly Journal of Political Research inعنوان التین: 

Islamic World   

 0011 زمستان –فصلنامه ترتیب انتشار: 

 ب - علمیرتبه: 
 اسالم جهان مطالعات علمی انجمن صاحب امتیاز:

 محمدرضا حاتمیمدیر مسئول: 

  جالل درخشه: سردبیر

 88071010،180تلفن نشریه: 

 https://priw.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

رویکرد سازه انگارانه به کاربرد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در جهان  .5

 (؛ )مطالعه موردی ایران3035تا  5353اسالم از 
 رضا سیمبر، سیده هاله مهدیزاده

 .کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، تساوی جنسیتی، هویت اسالمی، ایران ها: کلیدواژه

 هویت ،گفتمان و سیاست گذاری جمهوری اسالمی ایران درجهان اسالم .3
 حامد نظری، سید جواد امام جمعه زاده، علی علی حسینی

 .هویت، گفتمان، سیاست گذاری جمهوری اسالمی ایران، جهان اسالم ها: ژهکلیدوا

 رویکرد جنبش های اجتماعی و سندیکاهای کارگری پس از انقالب اسالمی .2
    حسین چراغی، علی اشرف نظری، مجتبی مقصودی

 .سندیکاهای کارگری، جنبش های اجتماعی، تشکل های کارگری، انقالب اسالمی ها: کلیدواژه

ری؛ نظریه دولت: ناهمسازی تبیین منشا قدرت سیاسی با طرح نوسازی جاب .4

 دموکراتیک
 عابدین فقیه نصیری، بهروز دیلم صالحی، سعید اسالمی

 .نظریه ی دولت، عقل عربی، ابن خلدون، نظام خراج گذاری، قبیله، غنیمت، میثاق ها: کلیدواژه

فت و گاز( خلیج فارس بر بررسی نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ترانزیت انرژی )ن .5

  امنیت ملی ایران
 فتح اهلل نوروزی زاده، مهناز گودرزی

 .ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، خلیج فارس، امنیت ملی، امنیت انرژی، نفت و گاز ها: کلیدواژه

 تبیین جامعه شناختی انواع فرهنگ سیاسی مردم شهر بروجن .5
 حسینعلی قجری، شهرام باسیتی

 .اجتماعی -سیاسی، مردم شهر بروجن، رسانه های جمعی، دینداری، طبقه اقتصادی فرهنگ  ها: کلیدواژه

 نقش سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از جرایم سایبری در ایران .5
 سید غنی نظری خانقاء، سیامک جعفر زاده، رضا نیک خواه سرنقی

  .سایبریپیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، پیشگیری مشارکتی، جرایم  ها: کلیدواژه

 های سیاسی جهان اسالمپژوهش

https://priw.ir/browse.php?mag_id=42&slc_lang=fa&sid=1
https://priw.ir/browse.php?mag_id=42&slc_lang=fa&sid=1
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 53شماره: 

  

 Poltical Sociology of Islamic Worldعنوان التین: 

 0011 زمستانپاییز و فصلنامه، دوترتیب انتشار: 

 ب - علمیرتبه: 
 شاهد دانشگاه صاحب امتیاز:

 شکری کشاورز عباسمدیر مسئول: 

 هشجین غفاری زاهد سردبیر:

   00800122،180 تلفن نشریه: 

 iws.shahed.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 آینده پژوهی داعش در عراق و سوریه .5

 یحیی فوزی، نصراهلل نخعی زرندی 

 .داعش، سناریو، منازعات فرقه ای، رقابت های منطقه ای، قدرت حکومت مرکزی ها: کلیدواژه

 (3002ش سیاسی مرجعیت دینی و فرایند صورت بندی دولت در عراق )پس از کن .3
 محمد مهربان هالن، سعید حاجی ناصری

 . عراق، مرجعیت دینی، نهاد غیررسمی، کنشگر راهبردی، دولت سازی از پائین :ها کلیدواژه

 صورت بندی گفتمانی امر سیاسی در احزاب اقلیم کردستان عراق .2
 کو علی محمدامید قادرزاده، زمنا

 . اقلیم کردستان عراق، نظم سیاسی، تحلیل گفتمان، احزاب کردستانی :ها کلیدواژه

(، 3035 -3055بررسی علل و زمینه های بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ) .4

 یک تحلیل سه سطحی
 اعظم مقدس

  .متحده آمریکاافغانستان، طالبان، دولت شکننده، بازیگران منطقه ای، ایاالت  ها: کلیدواژه

سناریوهای آینده گسترش افراط گرایی در آسیای مرکزی و راهبردهای مقابله با  .5

 آن
 ایوب نیکونهاد، ملیحه رمضانی

  .آسیای مرکزی، افراط گرایی مذهبی، سناریونویسی، تحلیل الیه های علی، جمهوری اسالمی ایران ها: کلیدواژه

 3053در عراق بر بروز اعتراضات اکتبر ارزیابی تاثیر فرایند جامعه پذیری سیاسی  .5
 محمدرضا مجیدی، علی شمس آبادی

  .، اعتراض مدنی8109جامعه پذیری سیاسی، مشروعیت کارآمدی، عراق، اعتراضات اکتبر  ها: کلیدواژه

 
 <<<ادامه در صفحه بعد

  

 جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم
 

http://iws.shahed.ac.ir/issue_500_561.html
http://iws.shahed.ac.ir/issue_500_561.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

محمد بن سلمان بر شکاف های اجتماعی و اقدامات  بررسی تاثیر سیاست های .5

 خشونت بار سیاسی در جامعه عربستان سعودی
 سجاد رفیعیان، حمید هوشنگی

 . ، خشونت سیاسی8101عربستان سعودی، شکاف اجتماعی، محمد بن سلمان، چشم انداز  ها: کلیدواژه

لعه: تبیین رابطه احساس محرومیت نسبی با رضایتمندی سیاسی )مورد مطا .8

 (ساله ساکن شهر اصفهان 25تا  58جوانان 

 هاجر صادقیان، حسین مسعودنیا، حمید نساج، محمودرضا رهبرقاضی

 .رضایتمندی سیاسی، احساس محرومیت نسبی، نابرابری، جوانان، شهر اصفهان ها: کلیدواژه

واکاوی و خوانش گرایش های پارادکسیکال اندیشه سکوالریسم مدرن در تفکر  .3

 ان سیاسی معاصر جهان عرباندیشمند

 آرش بیداهلل خانی

 . سکوالریسم، سنت، مدرنیته، جهان عرب، اندیشه ها: کلیدواژه

تحول حقوق زنان در جهان اسالم در دو دهه اخیر با توجه به شاخص های توسعه  .50

 با تاکید بر رویکرد سازمان همکاری اسالمی

 مجید بزرگمهری، وحید موالیی، حاکم قاسمی

 .سازمان همکاری اسالمی، حقوق زنان، توسعه پایدار، جهان اسالم ها: کلیدواژه

محلی  -جامعه شناسی جهانی شدن و تحوالت روش شناختی )با تاکید بر جهان .55

 (گرایی روش شناختی

 لقمان قنبری، سید شمس الدین صادقی، قدرت احمدیان

ش شناختی، جهان گرایی روش شناختی، جامعه شناسی جهانی شدن، علوم اجتماعی، ملی گرایی رو ها: کلیدواژه

 . محلی گرایی روش شناختی -جهان 

  تبیین عوامل تاثیرگذار بر نقش عمان در ثبات منطقه خلیج فارس .53

  عبدالکریم صادق دوست، نوذر شفیعی، رحمت حاجی مینه

  .بی طرفی مثبت، ثبات، خلیج فارس، سیاست خارجی، کشور عمان ها: کلیدواژه
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 43شماره: 

  

 Jostarha-ye Siyasi-ye Moaserعنوان التین: 

 0011 زمستان، فصلنامهترتیب انتشار: 

 ب - علمیرتبه: 
 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاهصاحب امتیاز: 

 زیویار فرهادمدیر مسئول: 

 فوزی یحیی سردبیر:

  22102290،180تلفن نشریه: 

 politicalstudy.ihcs.ac.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

 مطالعه اندیشه و عملکرد جنبش های سلفی و پیامدهای سیاسی و امنیتی آنها .5

 رضا التیامی نیا

 .سلفیه، امنیت، توسعه سیاسی، بحران، مشارکت سیاسی :ها کلیدواژه

 جرم سیاسی )ارجاف( در فقه اسالم   .3

 منصور ترکاشوند، عباسعلی حیدری، محمود قیوم زاده

 .ارجاف، جرم سیاسی، حد، تعزیر، سیاست کیفری فقه ها: کلیدواژه

 تاثیر پرداخت یارانه به احزاب سیاسی در جمهوری اسالمی ایران .2

 الهی، احمد بخشایش اردستانی، مرتضی محمودی، بیژن نیری پژمان نعمت

 .احزاب سیاسی، یارانه احزاب، فرهنگ تحزب، توسعه سیاسی، جمهوری اسالمی ها: کلیدواژه

بازخوانی انتقادی رهیافت جامعه پذیری سیاسی با نگاهی به چشم انداز پژوهش  .4

  های آتی
 عباسعلی رهبر، محمدحسین نیکزاد

  .جامعه پذیری سیاسی، بازخوانی انتقادی، انتقادات، توصیه ها، تحلیل محتوای کیفی ها: کلیدواژه

 مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق محیط زیست .5

 علی فقیه حبیبی

 .لت ها، خسارتمحیط زیست، حقوق بین الملل، مسئولیت کیفری، دو ها: کلیدواژه

سیاست متعالی زمینه مند؛ جغرافیای سیاست و قدرت در اندیشه سیاسی امام  .5

  )ره(خمینی
 مرتضی فرخی، محمدباقر خرمشاد، ابراهیم برزگر

 .ی، امر واقعامام خمینی، اندیشه سیاسی، قدرت سیاسی، حکومت، امر متعال ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد
 

 
 

 جستارهای سیاسی معاصر

 

https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/issue_1060_1141.html
https://www.magiran.com/paper/2432870
https://www.magiran.com/paper/2011880
https://www.magiran.com/paper/2011880
https://www.magiran.com/paper/2048390
https://www.magiran.com/paper/2048390
https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/issue_1060_1141.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

 ای مفهوم خیرعمومی و برساخت آن در رویکردهای سیاسیتحلیل مقایسه .5
 حسین رضائی، جالل درخشه، محمدرضا اخضریان کاشانی

، سیاستگذاری عمومی، کالهای عمومی، رویکردهای خیر عمومی، اندیشه سیاسی، منافع عمومی ها: کلیدواژه

 .خیرعمومی

تحلیل مواضع و فرآیند بسیج منابع اپوزیسیون چپ و سلطنت طلب: مطالعه  .8

 موردی سازمان راه کارگر و شورای ملی ایران
 ملیحه سالم، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین

 .ضع، عملکرداپوزیسیون، راه کارگر، شورای ملی، موا ها: کلیدواژه
 

 

 

  

 جستارهای سیاسی معاصر
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 55سال چهاردهم ، شماره 

 

 503شماره: 

  

 Islamic Governmentعنوان التین: 

 0011 زمستانفصلنامه، ترتیب انتشار: 
 پژوهشی، علمیرتبه: 

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 رهبری خبرگان مجلس دبیرخانه صاحب امتیاز:

 سیدابراهیم رئیسیمدیر مسئول: 

 بوشهری سیدهاشم حسینی بیر:سرد

  180، 07700080تلفن نشریه: 

 mag.rcipt.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 امکان سنجی قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی سیاسی آیت اهلل مومن قمی .5

 دیسید محمدهادی مقدسی، مهدی امی

  .اختیارات ولی فقیه، والیت فقیه، نظریه اقتدارگرایی، ولی امر، آیت اهلل محمد مومن قمی ها: کلیدواژه

 واکاوی والیت بر اموال زکوی با تاکید بر مبانی فقهی امام خمینی .3
 زینب مشکانی، علیرضا عابدی سرآسیا، حسین ناصری مقدم

 .ات، امام خمینیوالیت، زکات، اموال زکوی، مصرف زک ها: کلیدواژه

 در سنجه رد و امکان« فقه نظام»  .2
 مصطفی غفوری

 .فقه نظام، فقه نظام ساز، ماهیت فقه نظام، نظام اجتماعی فقهی ها: کلیدواژه

 بررسی مبانی فقهی ناظر بر فرزندآوری و تکثیر موالید در فقه شیعه .4
 حسین سلطان محمدی، فاطمه سلطان محمدی

 . زندآوری، افزایش جمعیت، کنترل موالید، فقه حکومتیمبانی فقهی، فر ها: کلیدواژه

ضرورت تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت بر اساس آیات قرآن با تاکید  .5

 (های مقام معظم رهبری)مدظله بر دیدگاه
 محمدصادق یوسفی مقدم

 . یاهلل خامنه ا حکومت اسالمی، تشکیل حکومت اسالمی، عصر غیبت، آیه ها: کلیدواژه

 له فقهی مصونیت دیپلماتیک در کشور اسالمیبررسی اد .5
  قاسم شبان نیاء رکن آبادی

 . ادله فقهی، مصونیت دیپلماتیک، کشور اسالمی ها: کلیدواژه

تاملی در حریم خصوصی و محدودساختن امر به معروف و نهی از منکر در  .5

 رفتارهای علنی از منظر فقه و قانون
  حسین جوان آراسته

 . امر به معروف، نهی از منکر، حریم خصوصی، تجسس، قانون اساسی ها: کلیدواژه

 
  

 حکومت اسالمی

 

http://mag.rcipt.ir/issue_18433_20218.html
http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=advanced-search&v1=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%20%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C&f1=author&action=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88
http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=advanced-search&v1=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%20%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C&f1=author&action=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88
http://mag.rcipt.ir/issue_18433_20218.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 080  55سال چهاردهم، شماره 

 

 

 24شماره: 
 Political Knowlwdgeعنوان التین: 

 0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه دوترتیب انتشار: 

 الف - علمیرتبه: 
 (ع)صادق امام دانشگاه صاحب امتیاز:

 جالل درخشهئول: مدیر مس

 ناصر جمالزاده سردبیر:

 180،  22190110تلفن نشریه: 

 pkn.isu.ac.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

تجزیه و تحلیل تاثیر رسانه های نوین بر قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  .5

 (طالعه؛ شهروندان اهواز)مورد م
 ، سید غالمرضا دوازده امامیجعفر حیدری، حسین مسعودنیا

اهواز، جمهوری اسالمی ایران، رسانه، رسانه های نوین، فرهنگ دینی، فرهنگ ملی، قدرت، قدرت  :ها کلیدواژه

 .نرم

تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به مردم ساالری )مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه  .3

 صفهانا

 محمودرضا رهبرقاضی، زهرا جعفری، نسیم کردعلیوند

 .جمهوری اسالمی ایران، دانشجو، دانشگاه اصفهان، سرمایه اجتماعی، سیاست، مردم ساالری ها: کلیدواژه

 منابع قدرت هوشمند جمهوری اسالمی ایران در عراق پساداعش و تهدیدهای پیش رو .2
 رضا سیمبر، سامان فاضلی، دانیال رضاپور

 .جمهوری اسالمی ایران، داعش، شیعه، عراق، قدرت، قدرت هوشمند، گروه های شبه نظامی ها: کلیدواژه

  تحلیل تاثیر ساختار طایفه ای بر کنش انتخاباتی در جمهوری اسالمی ایران  .4
 طاها عشایری، طاهره جهان پرور

  .محرومیت نسبی، هویتانتخابات، جمهوری اسالمی ایران، خانواده گرایی، طایفه،  ها: کلیدواژه

تحلیل تطبیقی تاریخی چگونگی مواجهه ایرانیان با فناوری های نوظهور در تاریخ  .5

 معاصر و تاثیر آن بر نظام خط مشی گذاری کشور )موردهای مطالعه: قاجاریه و پهلوی
 محمدرضا عطاردی، حسین زیبنده

 .نوین، قاجاریهپهلوی، ایران، تجدد، خط مشی گذاری، فناوری های  ها: کلیدواژه

تبیین عوامل پیدایشی سواد انقالب اسالمی مدیران در منظومه فکری مقام معظم  .5

  رهبری
 محمدرضا فاضلی، محسن عامری شهرابی

 .انقالب اسالمی، سواد، سیدعلی خامنه ای، مدیر، معرفت سیاسی، مقام معظم رهبری ها: کلیدواژه

 

 

 <<<ادامه در صفحه بعد
 

 دانش سیاسی

https://pkn.isu.ac.ir/issue_6687_6719.html
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نظریه ای برای فهم چرایی، چیستی و چگونگی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مبتنی بر  .5

 روش فراترکیب
 یحیی فوزی، محمد محمودی کیا، فرحناز نعیمی

بومی  الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، جمهوری اسالمی ایران، روش فراترکیب، توسعه، پیشرفت، ها: کلیدواژه

 .سازی

ارزیابی سیاسی حقوقی تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسالمی  .8

 ایران

 حجت اهلل قائدی، سهراب صالحی، خیراهلل پروین

  .ایاالت متحده آمریکا، تحریم اقتصادی، جمهوری اسالمی ایران، حقوق بین الملل، یک جانبه گرایی ها: کلیدواژه

 ()مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری ایرانسمی بر خرد جمعی های غیررآثار رسانه .3

 اشرف کریمی راهجردی، عبدالعلی قوام، رها خرازی، علی گرانمایه پور

 . انتخابات، تهدید، جمهوری اسالمی ایران، خرد جمعی، رسانه غیررسمی، ریاست جمهوری، فرصت ها: کلیدواژه

 ال جمهوری اسالمی ایراندیپلماسی انرژی اجبارآمیز ترامپ در قب .50
 داود کریمی پور

ایاالت متحده آمریکا، بازار نفت، جمهوری اسالمی ایران، دونالد ترامپ، دیپلماسی انرژی، فشار  ها: کلیدواژه

 .حداکثری، نئومرکانتلیسم

 مولفه های برابری سیاسی در تحقق عدالت از منظر تساوی گرایان .55
 حسن مجیدی، مهدی امیدی

 .برابری، برابری سیاسی، برابری فرصت، تساوی گرایان، عدالت، عدالت توزیعی، مشارکت ها: کلیدواژه

 طراحی مدل مدیریت کمپین انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی .53
 رسول یوسفی رامندی، سروش سیاری

اری، مدیریت بازاریابی سیاسی، جمهوری اسالمی ایران، مبارزات انتخاباتی، مدلسازی تفسیری ساخت ها: کلیدواژه

 .کمیپن انتخاباتی

 

 دانش سیاسی
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 55شماره: 
 Religion and cultural policyعنوان التین: 

 0011 زمستانپاییز و   –فصلنامه دوترتیب انتشار: 

 پژوهشی ،علمیرتبه: 

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 انقالب عالی شورای حوزوی شورای صاحب امتیاز:

 فرهنگی

 پارسانیا حمیدمدیر مسئول: 

 هاشمیان سیدمحمدحسین  سردبیر:

 180، 08900292تلفن نشریه: 

 http://www.jrcp.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

 نفعان اصلی کاربری فضای مجازیذی یرفتار بررسی تضاد .5
 ن خجسته باقرزادهحس

  .کاربر، فضای مجازی، اولیاء امور، سیاستگذاری ها: کلیدواژه

های دینداری در ایران با   شناسی  اعتباریابی در پژوهش کیفی: تطبیق گونه .3

 های اربعین گفتمان
 روح اهلل اسالمی، محمدسعید ذکایی

 . ها، مطالعه رویداد اربعین پذیری یافته   قالمطالعات دینداری، روش تحقیق کیفی، اعتباریابی، انت ها: کلیدواژه

های فرهنگی متناسب با های مدیریت استعداد در سازمانها و شاخصمولفه .2

 بیانیه ی گام دوم انقالب
 زهرا گلپایگانی، محمدرضا بهمنی خدنگ، سید محمدعلی غمامی

 . توانمند سازی، گام دوم انقالبمدیریت استعداد، سازمان های فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی،  ها: کلیدواژه

کاوشی در سیاست گذاری فرهنگی هویت کودک مطلوب در اسناد باالدستی  .4

 (جمهوری اسالمی ایران )مورد مطالعه: قوانین برنامه های شش گانه توسعه
 مسعود گلچین، مهدی عباسی عباسی

  .هانی شدنکودک مطلوب، سیاست گذاری فرهنگی، هویت، برنامه توسعه، ج ها: کلیدواژه

  گونه شناسی خط مشی های صنایع فرهنگی در ایران  .5
 ابراهیم کتابی، علی حمیدی زاده، سید مجتبی امامی، محمدمهدی ایزدخواه

  .صنایع فرهنگی، اقتصاد فرهنگ، قانون و مقررات، خط مشی فرهنگی ها: کلیدواژه

 صورتبندی مفهومی آرایش رسانه ای در فضای مجازی .5
 فیع الدین اسماعیلیحفیظه مهدیان، ر

  .آرایش رسانه ای، جنگ هیبریدی، عملیات شناختی، عملیات اقناعی، عملیات روانی ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد 
 

 

 دین و سیاست فرهنگی

http://www.jrcp.ir/issue_19948_20220.html
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 بررسی جایگاه بازی های رایانه ای در جنگ نرم علیه امت اسالمی .5
 زی، رضا کاوندفرشاد گودر

 . اسالم هراسی، امپراطوری غرب، ایدئولوژی های فرهنگی، قدرت نرم، نشانه شناسی ها: کلیدواژه

راه کارهای رسول خدا ) ( در پیش گیری و برون برد همسران از اختالفات  .8

 زناشویی
 حسین قاضی خانی

 . پیامبر)ص(، اختالف، همسران، زندگی مشترک، طالق :ها کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دین و سیاست فرهنگی
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 55شماره: 
 Islamic Revolution approachعنوان التین: 

 0011زمستان   –فصلنامه ترتیب انتشار: 

 ب – علمیرتبه: 
 عبداله عبدالمطلب دکتر صاحب امتیاز:

 عبداله عبدالمطلبمدیر مسئول: 

 فیروزآبادی سیدجالل دهقانی  سردبیر:

 180، 22010000تلفن نشریه: 

 http://www.rahyaftjournal.ir سایت:

 به روز: انتشار وضعیت

 
مجلس خبرگان قانون اساسی و گفتمان هویت؛ اصالت هویت مکتبی و اعتبار هویت  .5

 ملی
 حبیب اهلل فاضلی

  .تبی، زبان فارسی، تمرکز زدایی، امت گرایی سیاسی، ملی گراییقانون اساسی، هویت ملی، هویت مک ها: کلیدواژه

بررسی تاثیر فساد اقتصادی بر امنیت ملی پایدار در جمهوری اسالمی ایران )با  .3

 (تاکید بر دیدگاه های امام خمینی )ره
 علی اسدی، امیرمحمد صدیقیان، علی زارع مهرجردی

 . (اسالمی ایران، امام خمینی )ره فساد اقتصادی، امنیت ملی، جمهوری ها: کلیدواژه

مقابله با فساد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران )مطالعه موردی  .2

 (جایگاه اجرای حق وثیقه
 محمد گنج خانلو، اصغر محمودی، مجید قربانی الچوانی، ابراهیم تقی زاده

 . المی ایرانوثیقه، فساد، مفاسد اقتصادی، نظام حقوقی، جمهوری اس ها: کلیدواژه

بررسی شاخص های حکمرانی مطلوب )حاکمیت قانون و پاسخگویی( در ایران طی  .4

 3035-3005سالهای 
 نهاله مددی، محمد توحیدفام، حبیب اهلل ابوالحسن شیرازی، مرتضی محمودی

  .نهاد گرایی جدید، حاکمیت قانون، پاسخگویی، حکمرانی مطلوب، روحانی، احمدی نژاد ها: کلیدواژه

رسی ریشه های جامعه شناختی بزهکاری کودکان در ایران و رویکردهای بر .5

 جمهوری اسالمی ایران در مقابله به آن
 مریم ریکی، علی آل بویه، ابوالفضل احمدزاده

  .بزهکاری کودکان، علل بزهکاری کودکان، رویکردهای جمهوری اسالمی ایران، عدالت ترمیمی :ها کلیدواژه

ی جمهوری اسالمی ایران به ساختارهای سازمان های بین مواضع اصالحی و انتقاد .5

 یالمللی از دیدگاه آیت اهلل خامنه ا
 سید احمدرضا دست غیب، محمدتقی رضایی، عسکر جاللیان

 .سازمان های بین المللی، آیت اهلل خامنه ای، صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت ها: کلیدواژه

 <<<ادامه در صفحه بعد

  

 اسالمی انقالب رهیافت

http://www.rahyaftjournal.ir/issue_18496_20285.html
http://www.rahyaftjournal.ir/issue_18496_20285.html
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های رانت و فساد سیاسی برای جامعه مطلوب اسالمی با رویکردی به آراء امام چالش .5

  (خمینی )ره
 نسرین درویش نوری کالکی، طیبه عارف نیا، طاهره سلیمی

 .امام خمینی، رانت، فساد، شایسته ساالری، جامعه مطلوب اسالمی ها: کلیدواژه

های مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران باابزار هشدار به موقع مقابله با تحریم .8

  درماندگی بانک ها
 بهنام محبی هره دشت، سید کاظم چاوشی، حسین جهانگیرنیا، رضا غالمی جمکرانی

  .تحریم بانکی، الگوی هشدار سریع، درماندگی مالی، ورشکستگی، شاخص کملز ها: کلیدواژه

 یکرد اجتماعی مقابله با جرم در نظام حقوقی و قضایی ایرانرو .3
 کیومرث منجزی، شهرام محمدی، طیبه بیژنی، احمد فالحی

 .جرم، مقابله، رویکرد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، نظام حقوقی قضایی ها: کلیدواژه

 تطبیق قاعده فقهی تنفیر از دین در عرصه سیاست داخلی و خارجی حکومت اسالمی .50
 علی شیخ موحد، محمدعلی حیدری، احمدرضا توکلیمحمد

  .قاعده تنفیر، حکومت اسالمی، سیاست داخلی، سیاست خارجی ها: کلیدواژه

سیاست گذاری روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران در منطقه خاورمیانه با تاکید بر  .55

 «بر اساس نظریه همگرایی منطقه ای»سوریه 
 فی ابطحی، ابوالقاسم طاهریسید سعید زمانیان دهکردی، سید مصط

  .کارکردگرایی، نوکارکردگرایی، سوریه، ایران، خاورمیانه ها: کلیدواژه

بررسی نقش مولفه های حکمرانی در رشد اقتصادی در ایران: ثبات سیاسی و کنترل  .53

  فساد در دولت های نهم و یازدهم
 ناصر عنایت، مسعود مطلبی، ابوالقاسم طاهری

 .ی خوب، ثبات سیاسی، کنترل فساد، احمدی نژاد، روحانیحکمران ها: کلیدواژه

تاثیر سیاست خارجی چین بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در منطقه خلیج  .52

 فارس
 حسام الدین عظیمی فر، محمدرضا اقارب پرست، سید مصطفی مدنی

 .سیاست خارجی، چین، امنیت ملی، جمهوری اسالمی ایران، خلیج فارس :ها کلیدواژه

 اسالمی انقالب رهیافت

 



 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 001  55سال چهاردهم، شماره 

 

 35شماره: 
 Political Scienceعنوان التین: 

 0011زمستان   –فصلنامه ترتیب انتشار: 

 پژوهشی - علمیرتبه: 

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 السالم علیه  باقرالعلوم دانشگاه صاحب امتیاز:

 اهلل مریجی شمسمدیر مسئول: 

 یاحمد واعظ  سردبیر:

 180، 08002200تلفن نشریه: 

 http://psq.bou.ac.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

 پذیری سیاسی از منظر نهج البالغهاه حکومت در تاسیس نهادهای جامعهجایگ .5

 ، حسن خیریحمدکاظم کریمی، محمدحسین پوریانیم

 .فرهنگ سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، نظریه ی مبنایی، نهج البالغه ها: دواژهکلی

  در سلفیه و اسالم سیاسی« برساخته»و هویت « یافته»گیری هویت روند شکل .3

 احمد عزیزخانی

  .اسالم سیاسی، سلفیه احیاگرایی، هویت یافته، هویت برساخته، ها: کلیدواژه

  (رابطه صلح با عدالت و آزادی در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی)ع .2

 اعظم بهرامی

  .(صلح، عدالت، آزادی، رفتار سیاسی، امام علی)ع ها: کلیدواژه

ی ساختاری و نهادی برای تحلیل کنش گری ایران در دو قابلیت تحلیلی نظریه .4

  «جامبر»و « ملی شدن صنعت نفت»رخداد 

 ابراهیم متقی، محمود رحمانی خلیلی، زهره پوستین چی

  .ی نهادی روابط بین المللساختاری روابط بین الملل، نظریه یصنعت نفت، نظریه برجام، ملی شدن ها: کلیدواژه

عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی  .5

  آن برای جمهوری اسالمی ایران

 جالل دهقانی فیروزآبادی، مهدی کریمی، بهنام وکیلیسید 

  .ایران، غرب آسیا، رژیم صهیونیستی، کشورهای حوزه خلیج فارس، دکترین پیرامونی ها: کلیدواژه

  اخالق سیاسی و کارآمدی نظام سیاسی .5

 نجمه کیخا

  .وب، اخالق سیاسی، اخالق حرفه ای، نظام سیاسیحکمرانی خ ها: کلیدواژه

 

  <<<ادامه در صفحه بعد

 علوم سیاسی

http://psq.bou.ac.ir/issue_4971_5288.html
https://www.magiran.com/paper/1950559
https://www.magiran.com/paper/1950559
http://psq.bou.ac.ir/issue_4971_5288.html
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های حکمرانی خوب )مطالعه موردی: گرایی در تحقق شاخصنقش محله .5

  (شوراهای اجتماعی محالت مشهد

 روح اهلل اسالمی، سید محمدرضا قدردانی

حکمرانی خوب، تمرکززدایی اداری، شوراهای اجتماعی محالت مشهد، مشارکت، اثربخشی، پاسخ  ها: ژهکلیدوا

 .گویی

 روند ساخت انسجام ملی در ایران: رویکرد تاریخی جامعه شناختی .8

  مهدی کاظمی زمهریر

 -اریخیانسجام ملی، همبستگی اجتماعی، یکپارچگی اجتماعی، یکپارچگی سیستمی، رویکرد ت ها: کلیدواژه

  .جامعه شناختی

  

 علوم سیاسی

 



 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 008  55سال چهاردهم، شماره 

 

 54شماره: 
 Contemporary Muslim Thoughtعنوان التین: 

 0011زمستان پاییز و   –فصلنامه ترتیب انتشار: 

 پژوهشی - علمیرتبه: 

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 العالمیه( ص)المصطفی  جامعة صاحب امتیاز:

 میری محسنل: مدیر مسئو

 پارسانیا حمید  سردبیر:

 180، 22009979تلفن نشریه: 

 http://mam.journals.miu.ac.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

 حکومت اسالمی، اخالق و معنویت با نگاهی به بیانیه گام دوم .5
 کنگرانی فراهانی، اسرافیل سبحانی وحید

 .بیانیه گام دوم، رویکرد زمینه سازی، اخالق و معنویت، انقالب اسالمی ها: کلیدواژه

جایگاه و اهمیت نظریه والیت فقیه و نقش آن در استمرار و تحکیم نظام  .3

  جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه آیت اهلل مصباح یزدی
 امین نادری

  .ت فقیه، مصباح یزدی، نظام جمهوری اسالمی ایران، جامعه اسالمی، حکومت اسالمیوالی ها: کلیدواژه

 تطبیق رابطه دین و دولت از منظر امام خمینی و سیدقطب .2
 وحید کنگرانی فراهانی، محمدرضا اقارب پرست، سید حسن مالئکه

  .دین، دولت، حکومت اسالمی، امام خمینی، سیدقطب ها: کلیدواژه

ی و مالحظات روش شناختی اسالمی سازی دانش در اندیشه تاملی در چگونگ .4

 متفکران اسالمی خارج از ایران
 سید محسن میری، عباس قنبری باغستان

اسالمی سازی دانش، چگونگی اسالمی سازی، روش شناسی، فاروقی، نقیب العطاس، تعامل خالقانه،  ها: کلیدواژه

  .خوانش سنت و مدرنیته، نظام آموزشی

 الگوی جامع تربیت دینی از منظر امام موسی صدرخوانشی بر  .5
 فاطمه بندلی زاده، صادق رضایی، زهره حسینی خامنه

  .اهداف، روش، محتوا، مالک های ارزشیابی، تربیت دینی ها: کلیدواژه

 بررسی نقش روحانیت و روشنفکری در نهضت مشروطه .5
 ی، سید حسن قریشیفاطمه حسین خراسانی، امیر تیمور رفیعی، سید اصغر محمود آباد

 .نهضت مشروطه، روحانیت، روشنفکری، مشروطه خواهان ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

  

 مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

http://mam.journals.miu.ac.ir/issue_1263_1509.html
http://mam.journals.miu.ac.ir/issue_1263_1509.html
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نوسلفی گری در زیست جهان معاصر اسالمی با تاکید بر اندیشه های مودودی  .5

 و قرضاوی
 د آگاه، علیرضا گلشنیعلی اکبر چهل تنان، محم

 .تکفیری، اتباع -نوسلفیه، توحید، حکومت اسالمی، جهادی ها: کلیدواژه

 بررسی انتقادی دیدگاه محمد شحرور در باب پلورالیسم دینی .8
 سیده سمیه صدیقی

  .دین، اسالم، کثرت گرایی، پلورالیسم دینی، التعددیه الدینیه، شحرور ها: کلیدواژه

ستن الفاظ وحی قرآنی از منظر نصرحامد ابوزید و بررسی تطبیقی نبوی دان .3

 تحلیل آن براساس مبانی عالمه طباطبایی
 حسین علوی مهر، محمدرضا حقیقت سمنانی

 .نبوی دانستن الفاظ قرآن، وحی، ماهیت وحی، نصر حامد ابوزید، عالمه طباطبایی: ها کلیدواژه

ه موردی شعر شخصیت امام حسین علیه السالم در شعر معاصر عربی )مطالع .50

  «احمد دحبور»و « ادونیس»
 منصوره احمدی جعفری

  .شخصیت امام حسین علیه السالم، شعر معاصر عربی، احمد دحبور، ادونیس ها: کلیدواژه

 تضادهای اجتماعی از دیدگاه اسالم .55
 مهدی شامحمدی بنی، اصغر هادوی کاشانی

 . تناب ناپذیری تضاد، عواملنظریه اجتماعی اسالم، تضادهای اجتماعی، اج ها: کلیدواژه

  مطالعه تطبیقی مسئولیت اجتماعی انسان در گفتمان اعتدال و رادیکال .53
 مسعود فهامی، محمدرضا کالن فریبایی

 .منافع ملی، همگرایی، مسئولیت پذیری، واگرایی، اعتدال و گفتمان ها: کلیدواژه

 

 

 

 مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

 

http://mam.journals.miu.ac.ir/issue_1263_1509.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 000  55سال چهاردهم، شماره 

 

 8شماره: 
 Basic studies of modern Islamic civilizationعنوان التین: 

 0011پاییز و زمستان   –فصلنامه دوترتیب انتشار: 

 نداردرتبه: 
 شاهد دانشگاه صاحب امتیاز:

 مهدی نادریمدیر مسئول: 

 موسی نجفی  سردبیر:

 180، 00800078تلفن نشریه: 

 //:nic.shahed.ac.irhttpسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

 کارکردهای اخالق سیاسی در نظام اسالمی با تاکید بر رویکرد تمدنی .5
 سید کاظم سید باقری

 .نظام اسالمی، جامعه اسالمی، اخالق سیاسی، تمدن نوین اسالمی ها: کلیدواژه

 مولفه های الگوی سیاست خارجی تمدن ساز .3
 امیمحمدرضا دهشیری، زهرا بهر

  .سیاست خارجی، تمدن نوین اسالمی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی وحدت ها: کلیدواژه

کارآمد سازی دولت جمهوری اسالمی و پرسش های پیش رودر رویکرد تمدن  .2

 ساز فلسفه ی سیاسی اسالمی
 مرتضی یوسفی راد

 .سالمی، کارآمدیتمدن سازی، دولت جمهوری اسالمی، تعادل بخشی، فلسفه ی سیاسی ا ها: کلیدواژه

آسیب شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسالمی در روند شکل گیری تمدن  .4

  نوین اسالمی از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای
 مسلم باقری، علی اصغر مباشری

دولت اسالمی، تمدن نوین اسالمی، آیت اهلل خامنه ای، آسیب های فردی، آسیب های مدیریتی،  ها: کلیدواژه

  .سیآسیب های سیا

مقایسه ی انتقادی مبانی دولت مدرن با اندیشه های هایدگر )تمهیدی برای  .5

 گذار از دولت مدرن به دولت اسالمی
 سجاد چیت فروش

 . امر سیاسی، پولیس، دازاین، دولت مدرن، هایدگر ها: کلیدواژه

  ماهیت اخالقی دولت اسالمی و مسئله ی بی طرفی .5
 نجمه کیخا

 .، اخالق، بی طرفی، تمدن اسالمی، تحول اخالقیدولت اسالمی ها: کلیدواژه

 

 

 >>> ادامه از صفحه قبل
 

 

 مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی

http://nic.shahed.ac.ir/issue_539_553.html
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بنیان های اخالقی دولت اسالمی در اندیشه رهبران انقالب اسالمی: طراحی  .5

 مدل مفهومی سیاست ورزی اخالقی
 روح اهلل فرهادی، علیرضا اسدی

 .اخالق، سیاست، سیاست ورزی اخالقی، رهبران انقالب اسالمی، روش تحلیل مضمون ها: ژهکلیدوا

ها در روند تحقق ها و فرصتدولت قانون مدار اسالمی؛ چالش گیریشکل .8

 الگوی تمدن نوین اسالمی
 نفیسه السادات قادری

 .هدولت اسالمی، تمدن نوین اسالمی، دولت سازی، حکومت قانون، فق ها: کلیدواژه
منش اعتمادساز کارگزاران دولت در تراز تمدن اسالمی بر اساس آموزه های   .3

  نهج البالغه
 محسن ردادی

امام علی )علیه السالم(، اندیشه سیاسی اسالم، رفتار کارگزاران، دولت سازی، تمدن نوین اسالمی،  ها: کلیدواژه

 .اعتماد سیاسی

 آن امدهای تمدنیسبک زندگی اشرافی در روایات امام علی )ع( و پی .50
 جمیله شکری، ثریا قطبی

 . (تمدن نوین اسالمی، سبک زندگی اشرافی، حوزه ی شناختی، حوزه ی رفتاری، روایات امام علی )ع ها: کلیدواژه

مقایسه تطبیقی مبانی نظام اقتصادی عصر اول عباسیان با مبانی نظام  .55

 اقتصادی تراز در تمدن نوین اسالمی
 محمد جاودان

 .نظام اقتصادی، عباسیان، تمدن اسالمی، مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی ها: کلیدواژه

 لزوم توجه به نگرش صحیح کارگزاران در تحقق تمدن اسالمی از دیدگاه قرآن .53

   کریم
 رحمت شایسته فرد

 .کارگزاران، تمدن اسالمی، نگرش صحیح، قرآن کریم، دین اسالم ها: کلیدواژه

  

 مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی
 

http://nic.shahed.ac.ir/issue_539_553.html
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 8شماره: 
 Basic studies of modern Islamic civilizationن: عنوان التی

 0011زمستان   –فصلنامه ترتیب انتشار: 

 نداردرتبه: 
 اسالم جهان پژوهی آینده مؤسسه صاحب امتیاز:

 حمزه صفوی سیدمدیر مسئول: 

 حمزه صفوی سید  سردبیر:

 180،  88007202تلفن نشریه: 

 http://journal.iiwfs.comسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

 سیاست همسایگی ایران و رویکرد اتحادیه اروپا .5
 مختار صالحی

 .راهبرد جهانی اتحادیه اروپا، ثبات و امنیت، سیاست همسایگی ایران، چندجانبه گرایی ها: کلیدواژه

ی سیاست همسایگی اروپا؛ درس هایی برای سیاست مبانی و کارکردها .3

 همسایگی ایران
 علی صباغیان

  .همسایگی، سیاست همسایگی، اتحادیه اروپا، ایران ها: کلیدواژه

عضویت دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان همکاری شانگهای و  .2

ت پیامدهای ژئوپلیتیکی، نظامی، سیاسی و اقتصادی آن بر موازنه قوا با ایاال

 آمریکا متحده
 سید یحیی صفوی، محمدمهدی جعفری نور

 .عضویت دائمی، سازمان همکاری شانگهای، جمهوری اسالمی ایران، موازنه قوا، ایاالت متحده آمریکا ها: کلیدواژه

  موقعیت اقدام راهبردی گام نخست تدوین سیاست همسایگی بهینه .4
 ، حیدر علی فیضی، میالد برفی، کتایون آروانمصطفی قادری حاجت، حسین امیر ابراهیمی، مهدی نجفی

  .SWOTایران، همسایگان، سیاست همسایگی، موقعیت اقدام راهبردی،  ها: کلیدواژه

آسیب شناسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از منظر نظریه  .5

 همسایگی
 سید رضا موسوی نیا

 . ایران، سیاست همسایکی، آسیب شناسی ها: کلیدواژه

ه های بین المللی و منطقه ای محیط زیست، زمینه ساز تعامل ایران توافق نام .5

  با همسایگان
 محمد یزدی، نغمه مبرقعی

 .ایران، بین المللی، توافق نامه، محیط زیست، منطقه ای، همسایگان ها: کلیدواژه

  

 ن کاربردی جهان اسالممطالعات بنیادی

http://journal.iiwfs.com/issue_18527_20507.html
http://journal.iiwfs.com/issue_18527_20507.html
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 33 شماره:

 

 Islamic Awakening عنوان التین:

 0011 زمستان و پاییز –دوفصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:
 اساتید بسیج سازمان صاحب امتیاز:

 صالحی سهراب مدیر مسئول:

 صدرا علیرضا سردبیر:

  180 -22970208 : تلفن نشریه

 http://www.iabaj.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

  الشهای مقاومت از منظر قرآن کریمچ .5
 سید محسن آل نبی، محمدصادق یوسفی مقدم

 .قرآن، مقاومت، چالش، چالش های ادراکی، چالش های رفتاری ها: کلیدواژه

 های دینی در حوزه تعامل امت با امام از منظر قرآن کریمشناسی تداوم جنبشآسیب .3
 مجتبی مهدوی مهر

 .شناسی، جنبش دینی، امت، امام قرآن کریم، آسیب ها: کلیدواژه
 در اندیشه امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری« ارتجاع»بررسی معناشناختی    .2

 سید حسین علیانسب، سید جالل موسوی شربیانی، محمد سبحانی یامچی 

 ارتجاع، امامین انقالب، استعمارستیزی، اسالم انقالبی ها: کلیدواژه

بیداری دانشی بر پایه دین پژوهی پیش زمینه های گسترش نظام مند دین پژوهی  .4

  در جهان اسالم

 عبدالمجید مبلغی

 بیداری دانشی، دین پژوهی، علوم انسانی، مطالعات اسالمی، معارف حوزوی، نگرش انتقادی ها: کلیدواژه 

جمهوری اسالمی ایران و لزوم اتخاذ راهبرد تامین مذاهب اسالمی در راستای   .5

   مهار جریان تکفیر و افراط گرایی
   علیمحمد حیدرسرلک، سید رسول حسینی کوهستانی

 ب مذاهب، تامین مذاهب، تفرقه، تکفیرجمهوری اسالمی ایران، تقری ها: کلیدواژه

  (تجلی بیداری اسالمی در شعر معاصر لبنان )مطالعه موردی: شعر مصطفی غالیینی .6

   اسماعیل نادری، محمدمهدی روشن چسلی، فاروق نعمتی

  شعر معاصر، بیداری اسالمی، بیداری سیاسی، مصطفی غالیینی ها: کلیدواژه

اروپا و تقابل با مسلمانان در عصربیداری  خیزش مجدد گفتمان راست افراطی در .7

  اسالمی

   مهدی محمدنیا، محمود علیپور گرجی

 گفتمان راست افراطی، ناسیونالیسم نژادی، پوپولیسم، مسلمانان، هویت ها: کلیدواژه
  

 مطالعات بیداری اسالمی

 

http://www.iabaj.ir/issue_17358_20489.html
https://www.magiran.com/paper/2361530
https://www.magiran.com/paper/2361530
https://www.magiran.com/paper/2091400
https://www.magiran.com/paper/2091400
https://www.magiran.com/paper/2091400
https://www.magiran.com/paper/2091400
http://www.iabaj.ir/issue_17358_20489.html
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 32شماره: 
 Basij Starategic Researches Quarterlyعنوان التین: 

 0011ستان زم  –فصلنامه ترتیب انتشار: 

 ب - علمیرتبه: 
 بسیج تحقیقات و مطالعات پِژوهشکده صاحب امتیاز:

 نجفی ابراهیممدیر مسئول: 

 نوده احمدی خدابخش  سردبیر:

 180،  88220009تلفن نشریه: 

 http://www.bsrq.irسایت: 

 به روز: شارانت وضعیت

 

بررسی میزان شناخت بسیجیان از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و  .5

راهکارهای گسترش آن با مقایسه وضع موجود با وضع مورد انتظار )مطالعه 

 (موردی شهر کرمان

 ، معصومه حافظ آبادیاننورمحمدیانعلی 

 .گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر، بسیج، میزان شناخت، ها: کلیدواژه

ارائه مدلی برای توانمندسازی کسب وکارهای خانگی تحت پوشش بسیج  .3

 سازندگی استان قم
 محمدرضا فالح، مونا جامی پور

هم افزایی چندگانه پویا، توسعه قابلیت های فردی، ظرفیت سازی کسب وکار، مداخله گرهای  ها: کلیدواژه

  .زیرساختی-زش های رقابتیاجتماعی، ار -رقابتی، هنجارهای فرهنگی-فرهنگی

شناسایی الگوی مطلوب تعامل شهرداری و مساجد)مطالعه موردی: شهر  .2

 (مشهد
 مهناز امیرپور، جمال طوسی فر، مهدی علی ابادی

 .مسجد، شهرداری، الگوی تعامل، کارکرد های مساجد، مسائل و مشکالت مساجد ها: کلیدواژه

ت موضع گیری سیاسی آیت اهلل مطالعه مقایسه ای عوامل نقش آفرین در تفاو .4

  بروجردی و امام خمینی )ره( براساس الگوی مفهومی امیلیو بتی
 علیرضا سمیعی، محسن شفیعی سیف آبادی

  .امر سیاسی، آیت اهلل بروجردی، امام خمینی )ره(، امیلیو بتی، هرمنوتیک ها: کلیدواژه

 وشیمیمزیت سنجی محصوالت پلیمری در راستای مقاوم سازی صنعت پتر .5
 مهدی عفتی، امیر کارگر

مقاوم سازی صنعت پتروشیمی، مزیت سنجی، محصوالت پلیمری، هزینه فرصت منابع داخلی، روش  ها: کلیدواژه

 . تاپسیس

  سلیمانی تبیین الگوی مقاومت در مکتب .5
 آسیه مهدی پور

  .مقاومت، جامعه امام زمانی، دفاع مقدس، مکتب سلیمانی ها: کلیدواژه

 بسیج راهبردی مطالعات

http://www.bsrq.ir/issue_18514_20116.html
http://www.bsrq.ir/issue_18514_20116.html
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 40 شماره:

 

 Studies of Islamic World عنوان التین:

 0011 زمستان –دوفصلنامه  ترتیب انتشار:

 الف - علمی رتبه:
 (ره)خمینی امام المللی بین دانشگاه صاحب امتیاز:

 سیدعباس هاشمی مدیر مسئول:

 محمدرحیم عیوضی سردبیر:

  1820 - 2070200 : تلفن نشریه

 psiw.journals.ikiu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

  قدی بر اخالق جنگ در ارتش اسرائیل .5
 محمد پاکدامن، امید شفیعی قهفرخی، روح اهلل فرهادی

 .Jus ad Bellum ،Jus in Belloی، جنگ عادالنه، مایکل والزر، اسرائیل، ارتش رژیم صهیونیست ها: کلیدواژه

تغییر در سیاست خارجی عربستان سعودی نسبت به ایران، علل و انگیزه ها  .3

(3035) 
 مجید بزرگمهری، حاکم قاسمی

 .جهان اسالم، عربستان سعودی، ایران، آمریکا، سیاست خارجی ها: کلیدواژه
-5255 واکاوی عدالت جنسیتی در ساختار سیاسی جمهوری اسالمی ایران   .2

5233 
 عالیه طاهری راویزی، طاهره ابراهیمی فر، سید عبداالمیر نبوی، زهره باالزاده 

 عدالت، عدالت جنسیتی، نهاد حاکمیتی، نهاد اجرایی، برابری جنسیتی ها: کلیدواژه

  نگروه تروریستی لشگر خدا در سیستان و بلوچستا  .4

 فاطمه شایان

 گروه تروریستی لشکر خدا، ایران، مبارزه با تروریسم، سازمان ملل، حقوق بشر ها: کلیدواژه 

سایر کشورها و بررسی تطبیقی مشارکت سیاسی زنان در ایران نسبت به   .5

   (مناطق اسالمی)خاورمیانه، شمال افریقا، آسیای مرکزی و شرق اسیا
   ضحی ربانی

 مشارکت سیاسی، مشارکت سیاسی توده ای، مشارکت سیاسی نخبگی، اسالم سیاسی ها: کلیدواژه

ریشه های تاریخی جنگ یمن و مداخالت بیگانگان در آن )با تاکید بر  .6

  (ترامپ مداخالت آمریکا در زمان

   سعید عیدکشایش، حسین ثریائی آذر، جهانگیر باقری

 قبایل، زیدی ها، حوثی ها، شیوخ، جنگ داخلی، حمله های تروریستی ها: کلیدواژه

  

 مطالعات سیاسی جهان اسالم

 

https://psiw.journals.ikiu.ac.ir/issue_387_413.html
https://www.magiran.com/paper/2361530
https://www.magiran.com/paper/2091400
https://www.magiran.com/paper/2091400
https://www.magiran.com/paper/2091400
https://psiw.journals.ikiu.ac.ir/issue_387_413.html
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 35شماره: 
 Marifat-i Syasiعنوان التین: 

 0011زمستان پاییز و   –فصلنامه دوترتیب انتشار: 

 پژوهشی - علمیرتبه: 

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیت کننده: مرجع ثب
 (ره)خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه صاحب امتیاز:

 نوروزی محمدجوادمدیر مسئول: 

 آبادی رکن نیاء شبان قاسم  سردبیر:

 180، 08000072تلفن نشریه: 

 iyasi.nashriyat.irhttp://sسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

 «متن قرآن»مبانی علمی خا  تفسیر سیاسی در محور  .5
 محمد عابدی

 .قرآن کریم، مبانی علمی، مبانی خاص، متن قرآن، تفسیر سیاسی ها: کلیدواژه

 تبیین مفهومی روایات ارتداد و نسبت آن با مشروعیت سیاسی .3
 محمد قاسمی

  .، نصب الهی، اسالم و ایمان، مشروعیت سیاسیارتداد ها: کلیدواژه

 (ارزیابی خوانش اقتدارگرایی از اندیشه سیاسی آیت اهلل مصباح یزدی )ره .2

 سید محمدهادی مقدسی

 .اقتدارگرایی، فرادستی، بیعت، مشاورت، آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی ها: کلیدواژه

  اسالمی کاربست قاعده توال و تبرا در حوزه سیاست خارجی دولت .4
  قاسم شبان نیاء رکن آبادی

  .توال، تبرا، سیاست خارجی، دولت اسالمی، کاربست ها: کلیدواژه

در روایت « نصیحت»نصیحت و سیاست، رویکردی دینی: بازاندیشی در معنای  .5

 «النصیحه الئمه المسلمین»
 علی محمد حکیمیان، سید محمود طیب حسینی، مطهره سادات طیب حسینی

النصیحه الئمه »حقوق حاکم بر مردم، حمایت حاکم، اطاعت از حاکم، نصیحت حاکم، حدیث  ا:ه کلیدواژه

 . «المسلمین

  طلوبیت حکمرانی از نگاه عالمه طباطبائی .5
 اصغر صابریان، مرتضی علویان، رحمت عباس تبار مقری

 .حکمرانی مطلوب، عالمه طباطبائی، اخالق توحیدی، عدالت، اجتماع ها: کلیدواژه

 معرفت سیاسی

http://siyasi.nashriyat.ir/node/252
http://siyasi.nashriyat.ir/node/252
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 دراسات حدیثه فی نهج البالغه .1

 دین و دنیای معاصر .2

 سراج منیر .3

 سفینه .4

 شبهه پژوهی مطالعات قرآنی .5

 علوم حدیث .6

 علوم قرآن و تفسیر معارج .7
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 قرآن و طب .15
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 مطالعات حدیث پژوهی .32
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 Quranic Doctrines عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز –دوفصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:
 رضوی اسالمی علوم دانشگاه صاحب امتیاز:

 خیاط علی مدیر مسئول:

 حجتی محمدباقر سید سردبیر:

  -08801778180 : تلفن نشریه

 https://qd.razavi.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

های  تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره .5

  جهتی
 ، محمدحسن شیرزاد، محمد شریفیمحمدحسین شیرزاد

 .اختی، استعاره مفهومی، استعاره جهتی، جهات ستهزبان قرآن، معناشناسی شن ها: کلیدواژه

ایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان ج .3

 گالتونگ در مقوله صلح و خشونت

 احمدعلی صاحب ناسی، محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادی، مهدی مطیع

 .اولیه، یوهان گالتونگاسالم، خشونت، صلح، قرآن، نیازهای  ها: کلیدواژه
 مفهوم شناسی نظام قرآن بنیان تامین اجتماعی با تاکید بر مفهوم حیات طیبه   .2

 مهدی عبداللهی پور، سید محمد نقیب، علی غضنفری، علی زهراب 

 تامین اجتماعی، مفهوم شناسی، نظام قرآن بنیان، حیات طیبه ها: کلیدواژه

 بررسی شیوه های اقناع و مجاب سازی در قرآن کریم درباره موضوع قیامت .4

  سحر مصلی نژاد، محمدهادی فالحی، بهزاد مریدی

 گفتمان، مجاب سازی، اقناع، قرآن، قیامت ها: کلیدواژه 

  الگویی در تحول دانش تناسب سور؛ مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد  .5

   صدیقه جنتی فیروزآبادی، احمد زارع زردینی، کمال صحرایی اردکانی

 سوره محمد، سوره فتح، روابط متنی، تناسب سوره های قرآن، ساختارشناسی قرآن ها: کلیدواژه

( در قالب 50تا  5موثر در سیر نگارش های علوم قرآن )قرن لگوی عوامل ا .6

  نظریه مبنایی

   ، محمدعلی مهدوی راد، سید محمدعلی ایازینجمه نجم، مهدی مهریزی طرق

    01تا  2 طور نگارش ها، نظریه مبنایی، قرنعلوم قرآن، تحلیل تاریخی، عوامل تاثیرگذار، ت ها: کلیدواژه

 <<<ادامه در صفحه بعد 
 

 های قرآنیآموزه

 

https://qd.razavi.ac.ir/issue_205_245.html
https://www.magiran.com/paper/2361530
https://www.magiran.com/paper/2361530
https://www.magiran.com/paper/2091400
https://www.magiran.com/paper/2091400
https://qd.razavi.ac.ir/issue_205_245.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن .5
 علی راد، سید محمد موسوی مقدم، مریم سرخیل

 .نویورت، هابرماس، فرایند ارتباطی، قرآن، ادبی، بینامتنیت، بستر تاریخی ها: کلیدواژه  

در روش های آموزشی قرآن در راستای « شناختیساختار »کاربست رویکرد .8

 ریادگیری معنادا
   زهرا صفیان جوزدانی، رضا سعادت نیا

 .قرآن، تحکیم ساختار شناختی، یادگیری معنادار، آزوبل ها: کلیدواژه

 روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن .8
 علی راد، سید محمد موسوی مقدم، مریم سرخیل

 .نویورت، هابرماس، فرایند ارتباطی، قرآن، ادبی، بینامتنیت، بستر تاریخی ها: کلیدواژه  

در روش های آموزشی قرآن در راستای « ساختار شناختی»کاربست رویکرد  .3

 ریادگیری معنادا
 زهرا صفیان جوزدانی، رضا سعادت نیا

 .قرآن، تحکیم ساختار شناختی، یادگیری معنادار، آزوبل ها: کلیدواژه  

 هشی تحلیلی در دیدگاه های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخیپژو .50
 ، علی اکبر رستمی، سید محمدعلی فهیمیحسن خرقانی

 .ابوالقاسم کعبی بلخی، تفسیر قرآن، دیدگاه های تفسیری، روش ها و گرایش های تفسیری ها: کلیدواژه  

ر آیه تبیینی غیر امیدبخش از معاد مبتنی بر معادل انگاری رجاء با تصدیق د .55

 سوره یونس 5
 سیده فاطمه کیایی، سید قاسم کیایی

 .رجاء، تصدیق، معاد، ایمان ها: کلیدواژه  

 
 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 های قرآنیآموزه
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 «آیات نهی از تعجیل در امر وحی»بررسی و نقد آراء تفسیری پیرامون  .53

 سید روح اهلل دهقان باغی

  .آیات نهی از تعجیل، نزول دفعی، وحی، علم حضوری، فراموشی وحی ها: کلیدواژه

 مراد از قرائت قرآن در آیه آخر سوره مزمل و حکم شرعی آن .52

 حمید وحیدیان اردکان، حسن نقی زاده، محمدحسن رستمی

  .سوره مزمل، آیات االحکام، واجبات نماز، قیام اللیل، قرائت قرآن ها: کلیدواژه
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 Educational Doctrines in Quran And Hadithعنوان التین: 

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دوترتیب انتشار: 

 ب - علمیرتبه: 
 ایالم دانشگاه صاحب امتیاز:

 نیا سیدمحمدرضا حسینیمدیر مسئول: 

 سهراب مروتی  سردبیر:

 19012108800تلفن نشریه: 

 http://iued.ilam.ac.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

مستخرج از آیات قرآن و نقش « یهدی»بیین مفهوم هوش معنوی در فعل ت .5

 مولفه های آن در تربیت معنوی

   یسیده راضیه پورمحمدی، سهراب مروتی، کیوان احسان

 اتربیت معنوی، هوش معنوی، یهدی، تحلیل محتو ها: کلیدواژه

بررسی روایی نقش تربیتی حیاء ممدوح و مذموم ؛ راهکارهای تحصیل و  .3

 درمان

  محمد دانش نهاد، محمدحسن وکیلی

 ات، حیاء ممدوح، حیاء مذمومنظام تعلیم و تربیت اسالمی، روای ها: کلیدواژه

 «خودشفقتی»راهکارهای تربیت شناختی قرآن برای ارتقاء  .2

   حسنعلی رضی، فهیمه شریعتی، ناهید مشایی، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

 خودشفقتی، تربیت قرآنی، تربیت شناختی، شفقت بر نفس، ارتباط با خود ها: کلیدواژه

 و احادیث فقهی با تاکید بر آثار تربیتیبررسی حق سالمت روانی زوجه در قرآن  .4
  ، عبداهلل جوان، نفسیه سادات فاضلیانفرج اهلل هدایت نیا

 سالمت روانی زوجه، قرآن، حدیث، فقه، تربیت ها: کلیدواژه

 بررسی مقارن مراحل تربیت فرزند در قرآن، حدیث، عهد عتیق و تلمود .5

   ، بخشعلی قنبریزینب تقدسی، عباس مصالیی پور یزدی، عاطفه زرسازان

 .مراحل تربیت، تربیت فرزندان، تربیت اسالمی، تربیت یهود ها: کلیدواژه

براساس اسوه های حسنه « مصرف گرایی تظاهری»راهکارهای تربیتی مقابله با  .5

 قرآن کریم

   علیرضا عیوضی، جعفر نجف پور، رضا میرزایی

 .قرآن، آموزه های تربیتی، مصرف گرایی تظاهری، اسوه حسنه ها: کلیدواژه

 
 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 های تربیتی در علوم وحدیثآموزه

http://iued.ilam.ac.ir/issue_33979_34829.html
https://www.magiran.com/paper/2459430
https://www.magiran.com/paper/2459430
https://www.magiran.com/paper/2459434
https://www.magiran.com/paper/2459434
http://iued.ilam.ac.ir/issue_33979_34829.html
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 تکیه بر صحیفه سجادیه تبیین دعا و مبانی نظری آن در نظام تربیتی اسالم با .5

 عصمت همتی 

 .دعا، مبانی نظری، نظام تربیتی، صحیفه سجادیه ها: کلیدواژه

 بررسی تحلیلی ارتباط انکار واقع نمایی اخبارهای قرآن با نقش تربیتی هدایتی آن .8

  محمدرضا امین

 .اخبارهای قرآن، تربیت، هدایت، واقع نمایی ها: کلیدواژه

 نقش تربیتی ذکر و یاد خدا جهت دستیابی انسان به آرامش در قرآن و حدیث  .3

  آمنه شاهنده

 .ذکر خدا، آرامش، قرآن، حدیث، نقش تربیتی ها: کلیدواژه

 تبیین و نقد جایگاه اقتدار معلم در تربیت دینی با نظر به آموزه های قرآنی .50

  حسن باقری نیا

 .اقتدار معلم، تربیت دینی، تلقین ها: اژهکلیدو

 رهیافتی به الگوی تربیت نفس با نگاه ساختارگونه به سوره ناس .55

  مریم نساج

 .تربیت نفس، سوره ناس، ساختارشناسی، محاسبه، تذکر ها: کلیدواژه

 آثارسوء تربیتی تجرد از دیدگاه قرآن و حدیث .53

  ، علی تردست عبداهلل گوهری طالع

 .تجرد، آثار سوء، تربیت، قرآن، حدیث ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 
 

 های تربیتی در علوم وحدیثآموزه
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 53شماره: 
 Quranic Language and Interpretationعنوان التین: 

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دوترتیب انتشار: 

 ب - علمیرتبه: 
 نور پیام دانشگاه صاحب امتیاز:

 پور صانعی محمدحسنمدیر مسئول: 

 زاده فقهی عبدالهادی  سردبیر:

 100 - 00708280تلفن نشریه: 

 quran.journals.pnu.ac.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

 سوره اعراف 530نقد و تحلیل رهیافت های تفسیری فریقین ذیل آیه  .1

   والیی نیا، سیما البوغبیشاحسان اهلل درویشی، عزت اهلل م

 .اعراف، روایات تفسیری، رهیافت تفسیری 091عصمت آدم، نفس واحده، آیه  ها: کلیدواژه

 نقد نظریه عرفی بودن زبان قرآن با تاکید بر دیدگاه خا  عالمه طباطبایی .3
  معصومه ساالری راد

 .زبان دین، عالمه طباطبایی، زبان عرف، گزاره های قرآنی، مشکک بودن سطوح ادراک و فهم در زبان قرآن ها: کلیدواژه

مرد با  بررسی نظر تفسیری عالمه طباطبایی پیرامون مبانی تفاوت های زن و .2

 زخرف سوره  58تاکید بر آیه ی 

  قربان ابراهیمی

 .نقصان عالمه طباطبایی، زن، زینت، عطوفت، ها: کلیدواژه

 با نگاه تفسیری عالمه طباطبایی، مراغی و بانو امین اصفهانی« دحو االرض»بررسی آیه  .4

   سیده هانیه مومن، زهرا قاسم نژاد

 .دحو االرض، خلقت، حرکت، زمین و آسمان ها: کلیدواژه

واکاوی و تحلیل دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی در خصو  امکان و جواز وقوع  .5

 کریم چندمعنایی در قرآن
   زاده ، سید عبدالرسول حسینیزینب احمدیان

 چندمعنایی، استعمال لفظ در بیش از یک معنا، تفسیر تسنیم، آیت اهلل جوادی آملی: ها کلیدواژه

 تحلیل پیامدهای تفسیر فلسفی از نگاه مخالفان .5

   مهراب صادق نیا ،سعید امینائی

 .ان قرآن، پیوند دین و فلسفهتفسیر فلسفی، تفسیر قرآن، تاویل، زب ها: کلیدواژه

 ارزیابی دیدگاه های روش شناختی هاوتینگ در حوزه نقد ادبی قرآن .5

   حسن رضایی هفتادر، محمد درگاه زاده، صفر نصیریان

 .قرآن، هاوتینگ، نقد ادبی، محیط فرقه ای، جدل ها: کلیدواژه

 
 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

https://quran.journals.pnu.ac.ir/issue_1389_1390.html
https://www.magiran.com/paper/2438365
https://www.magiran.com/paper/2438365
https://quran.journals.pnu.ac.ir/issue_1389_1390.html
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 اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن .8

   حسن باقریان، علیرضا دل افکار، سید علی علم الهدی، زهرا خیراللهی

 .اصل ناهمسازگاری، تفکر فازی، زیان قرآن، سیستم های پیچیده ها: کلیدواژه

 بط سوره های همجوار نجم و قمربرپایه روا« جفت سوره ها»تحلیل انتقادی دیدگاه .3

  یحیی میرحسینی، علی محمد میرجلیلی، سمیرا دهقان،احمد زارع زردینی

 .سوره نجم، سوره قمر، ساختار زبان قرآن، نظام زوجی سوره ها، جفت سوره ها، امین احسن اصالحی ها: کلیدواژه 

 بر رویکرد مفسر با تاکید« الفرقان فی تفسیر القرآن»تحلیل ترجیح قرائت مشهور در  .50

   ، قاسم بستانی، زهرا قاسم نژاد، آمنه امیدیمینا شمخی

 .اختالف قرائات، تفسیر، قرائت، الفرقان فی تفسیر القرآن، صادقی تهرانی ها: کلیدواژه

 نقش واژه شناسی در تفسیر قرآن کریم )با تاکید بر تکامد پژوهی  .55

   زهره شوندی، مجید معارف

 .سی، اتیمولوژی، تکامدپژوهی، تفسیر قرآن، اختالفات تفسیریواژه شنا ها: کلیدواژه

 در قرآن و سنت اسالمی« عیسی، پسر خدا»واکاوی مفهوم  .53

  زهرا محققیان

 .عیسی پسر خدا، ابن اهلل، بنات اهلل، پسران خداوند، نقد سنت اسالمی ها: کلیدواژه

 
  

 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
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 55شماره: 
 Camprative Hadith Sciences Research Journalعنوان التین: 

 0011 پاییز و زمستان –دوفصلنامهترتیب انتشار: 

 پژوهشی - علمیرتبه: 

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 العالمیه( ص)المصطفی  جامعة صاحب امتیاز:

 بهرامی محمدحسینمدیر مسئول: 

 نژاد رستم مهدی  سردبیر:

 180 - 07001088تلفن نشریه: 

 http://hadith.netسایت: 

 روزبه : انتشار وضعیت

 

 مبانی قرآنی و روایی راهکارهای تحقق تمدن نوین اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب .5

   یداهلل حاجی زاده

 .بیانیه گام دوم انقالب، تمدن نوین اسالمی، تمدن در قرآن و روایت ها: کلیدواژه

  محتواپژوهی روایی تاثیر روابط اجتماعی مومنین در تمدن سازی اسالمی  .3

   رامیر بنی عصا

 .ایمان، آرامش، تمدن اسالمی، روابط اجتماعی، کفر ها: کلیدواژه

 (تاثیر اعتقاد به توحید در تولید در بیانیه گام دوم از منظر امام علی)ع .2

   نیره احمدی گرکانی، محسن خوشفر، علی اکبر خدامیان آرانی، میثم فرهنگیان

 .ج البالغه، بیانیه گام دوم انقالبتولید، اقتصاد، اقتصاد توحیدی، کار در نه ها: کلیدواژه

 نقش توحیدباوری در پیشگیری از مفاسد اقتصادی کارگزاران از منظر نهج البالغه  .4
   حمیدرضا سروریان، نگین داودی جونقانی، مجید داودی جونقانی

 .مفاسد اقتصادی، گام دوم انقالباندیشه توحیدی، اقتصاد،  ها: کلیدواژه

 (تاثیر احسان به والدین در سبک زندگی از دیدگاه حضرت علی)ع .5

 مرجان پورساالری زاده ، سید حیدر طباطبایی حکیم

 .بر بالوالدین، برکت مادی و معنوی، روایات احترام به والدین ها: کلیدواژه 

 کید بر نهج البالغه شاخصه های اخالقی کارگزاران در بیانیه گام دوم با تا .5

  علی کریم پور قراملکی، نجمه روانتاب، راضیه سلطان عباسی ندوشن

 .اخالق کارگزاران، حکومت اسالمی، نهج البالغه، بیانیه گام دوم انقالب ها: کلیدواژه 

 منظر نهج البالغهکارکردهای اجتماعی دین در بیانیه گام از   .5

   زینب طیبی، زینب عطااللهی

 انقالب. کارکردهای اجتماعی دین، گام دوم انقالب اسالمی، نهج البالغه، بیانیه گام دوم ها: کلیدواژه

 
 

 

 
 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 نامه علوم حدیث تطبیقیپژوهش
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 دین در تحقق جامعه دینی در بیانیه گام دوم از منظر روایات نقش عالمان   .8

 حسین علوی مهر

 عالمان دین، جامعه دینی، گام دوم انقالب، نقش علما در جامعه، مردم ها: کلیدواژه

 (سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در آموزه های علوی)ع .3

   باقر ریاحی مهر

 (.مصرف، عناصر اقتصاد مقاومتی، روش حکومتی امام علی)عاقتصاد مقاومتی، فساد، الگوی  ها: کلیدواژه

 تبار شناسی علوم پزشکی از منظر احادیث .50
   ، محمدعلی رضایی اصفهانی، احمد مرادخانیحسن رضا رضایی 

 .احادیث طبی، تبارشناسی طب، تجربه بشری، حدیث، علوم پزشکی، طب ها: کلیدواژه

 به مثابه دانش نوین« ه حدیثفلسف»هندسه علوم حدیث با تاکید بر تاسیس  .55

  سید علی سیداف، عبدالحسین خسروپناه، مهدی مهریزی، محمدعلی رضایی اصفهانی

 علوم حدیث، آینده پژوهی، فلسفه های مضاف، فلسفه حدیث، فلسفه علوم حدیث. ها: کلیدواژه 

 حق حیات حیوانات از منظر روایات  .53

  فریده اصغری، احمد مرادخانی، سید حسن عابدیان

 .حقوق حیوانات، حق حیات حیوانات، امنیت جسمی و روحی حیوانات، محیط زیست، حفظ نسل حیوانات ها: کلیدواژه 

 واکاوی معیارهای شناخت احادیث جعلی از منظر عالمه امینی در الغدیر .52

   روح اهلل محمدی

 ینیحدیث موضوع، جعل حدیث، نقد الحدیث، عیارهای وضع حدیث، عالمه ام ها: کلیدواژه

 الگوی جانشین پروری در سیره پیامبر اکرم ) ( با تاکید بر خطبه غدیر  .54

   ، علی هراتیانسید مرتضی هنرمند

 .بیانیه گام دوم، الگوی جانشین پروری، خطبه غدیر ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 تحلیل تطبیقی امامت انتصابی از منظر عقل، قرآن و حدیث .55

  هادی وحدانی فر

 .عقل، اصل، امامت انتصابی، امامت انتخابی، دیکتاتوری، دموکراسی قرآن و حدیث ها: کلیدواژه

 بررسی شبهات پیرامون رساله ذهبیه .55
  جواد فتحی اکبرآبادی

 .ع(رساله ذهبیه، اعتبارسنجی سندی و متنی، احادیث طبی امام رضا ) ا:ه کلیدواژه

 تحلیل روایات نهی از احتجاج قرآنی با خوارج .55

  ، سید امیر الیاس موسویطفی عباسی مقدم، سید محمد موسوی مص

 .امام علی، قرآن، سنت، محاجه، مخاصمه، خوارج ها: کلیدواژه 

 فریقین در روایات تفسیری« نفس مطمئنه»مصداق  .58

  مرجان باوفا، عبداهلل میر احمدی 

 .مصداق نفس مطمئنه، امام حسین)ع(، روایات تفسیری سوره فجر، نفس مطمئنه، ها: کلیدواژه

 عتدالنقد رویکرد ذهبی در میزان اال .53

 حسین موسوی  

 .ذهبی، میزان االعتدال، جرح و تعدیل راویان اهل سنت، جرح و تعدیل راویان شیعه :ها کلیدواژه

 «صحیح الحدیث»اصطالح شناسی  .30

  ، محمدکاظم رحمان ستایشرضازاده کهنکیفریبا 

 .ح، وثاقتصحیح الحدیث، صحیح، محدثان متقدم، محدثان متاخر، قطعی الصدور، مد ها: کلیدواژه 

 

 
 

 

 نامه علوم حدیث تطبیقیپژوهش
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 Comparative Tafsir Studies عنوان التین:

  0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 الف - علمی رتبه:

 قم دانشگاه صاحب امتیاز:

 اعرابی غالمحسین مدیر مسئول:

 ناصح احمد علی سردبیر:

  180 ،08010020: تلفن نشریه

 ptt.qom.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 «حب علی بن ابی طالب حسنه»بررسی فقه الحدیثی و دیدگاه مفسران درباره روایت  .5

 ، محمود قیوم زادهدعبدالعلی پاکزا

 .روایت حب علی بن ابی طالبقرآن، روایات، مفسران، محبت، فقه الحدیث،  ها: کلیدواژه  

 بقره در روایات فریقین  305نقد و بررسی تطبیقی معنی آیه  .3

  عزت اهلل موالیی نیا

 .نقد، بررسی، شان نزول، روایات فریقین ها: کلیدواژه

 یری از ره گذر سیاق و تقابلسوره ابراهیم در میرا  تفس 35در آیه « هدایت»بررسی   .2

  محسن دیمه کار گراب، سیده فرناز اتحاد

 .سیاق، قرینه مقابله، تناسب سوال و جواب، شفاعت، هدایت به امر ها: کلیدواژه

 سوره یس 5واکاوی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره آیه   .4
  مدصالح جباریکرم سیاوشی، مح

 .یس، ما انذر، نذیر، آباء، قوم، قریه، امت 2آیه  ها: کلیدواژه

 بازشناسی ماهیت و مولفه های بدعت از دیدگاه مفسران   .5

   محمدجواد جاوری، محمدعلی ایازی

  .کریم بدعت، ماهیت، مولفه، مفسران، قرآن ها: کلیدواژه

واکاوی نقدهای ابن عادل بر زمخشری در برداشت های کالمی ادبی از آیات در تفاسیر  .5

 اللباب و الکشاف

  کیوان احسانی

 .بن عادل، زمخشری، اللباب فی علوم الکتاب، الکشاف، کالم اشعری، اعتقاد اعتزالیا ها: کلیدواژه 

  نحل 535مخاطب شناسی در آیه  .5

  محمدحسین واثقی راد

 پیامبر)ص(، انصار، جنگ احد، حمزه، مجازات ها: کلیدواژه

 

 

 
 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 تطبیقی تفسیری های پژوهش
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 لادامه از صفحه قب >>>

 

سوره آل  43در آیه « عالمین»و « اصطفاء»راء مفسران قرآن از مفهوم بررسی و تحلیل آ .8

 عمران

 داود اسماعیلی

 .قرآن، حضرت مریم )س(، اصطفاء، برگزیدگی و برتری، عالمین ها: کلیدواژه

 تفسیر آیه یازدهم سوره رعد از نگاه مفسران فریقین   .3
 محمدجواد اسکندر لو

 .سوره رعد، سرنوشت انسان 00سنن الهی، سنت تغییر، آیات قرآن، آیه  ها: کلیدواژه

 سوره انبیاء 505اعتبارسنجی روایات فریقین پیرامون مصادیق آیه     .50

 میثم کهن ترابی

 .سوره انبیاء، مصداق شناسی، علی)ع(، خلیفه سوم، نعمان بن بشیر، منابع فریقین 010آیه  ها: کلیدواژه

بر نطق و تکلم انسان از نگاه « علمه البیان»در آیه ی « البیان»داللت سنجی واژه  .55

 فریقینمفسران 
  احمد کریمی، فیروز اصالنی

 .البیان، الرحمن، نطق، تکلم، ادراک کلیات ها: کلیدواژه

در سوره یونس با رویکرد « قدم صدق»ارزیابی دیدگاه مفسران درباره سنجی اعتبار    .53

 سازگاری سیاق آیات با روایات تفسیری با تاکید بر روایات امامیه

  مرضیه قدوسی، سید مهدی مرتضوی، عاطفه زرسازان

 .قدم صدق، والیت، شفاعت، مفسران، سیاق، روایات امامیه ها: کلیدواژه 
 

 تطبیقی تفسیری های پژوهش
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 38 شماره:

 

 Linguistic Research in the Holy Quran عنوان التین:

  0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 اصفهان دانشگاه صاحب امتیاز:

 نیا ستوده رضا محمد مدیر مسئول:

 لطفی سیدمهدی سردبیر:

  100 ،02299000: تلفن نشریه

 nrgs.ui.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

واکاوی مفاهیم قرآنی براساس مدل ارتباطی یاکوبسون با تاکید بر دریافت  .5

 (آیرونی )نمونه موردی سوره زمر

   علی عندلیب، سید حیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع

 .ارتباطی یاکوبسون، مفهوم قرآنی، نظریه دریافت آیرونی، مدل ها: کلیدواژه

 در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی« صحف»معناشناسی  .3

   ، علی رضا فخاری، روح اهلل محمدعلی نژاد عمران فرزاد دهقانی

 .نامه های انسانساز، قرآنصحف، معناشناسی، نوشته های مقدس، بر ها: کلیدواژه

 معناشناسی سیستمی واژگانی قرآن کریم  .2

  سید مصطفی احمدزاده

 نظریه سیستم ها، کارکردهای قرآنی نظریه سیستم ها، معنا شناسی سیستمی، واژه شناسی قرآن کریم، واژه کانونی، تسلیم ها: کلیدواژه

 شابه قرآن کریم با رویکرد بافتیواکاوی داللت های واژگانی داستان ابلیس در داستان های مت .4

   مرضیه کهندل، محمود آبدانان مهدیزاده، قاسم بستانی، فاطمه احمدی نسب

 .قرآن کریم، داللت واژه، بافت زبانی، ابلیس، محور جانشینی، محور همنشینی ها: کلیدواژه

ی نقش گروه های فعلی و ساخت های شرطی در فضاسازی قرآن کریم براساس نظریه فضاها  .5

 ذهنی فوکونیه

   زهره قربانی مادوانی، فائزه عزیزی تنهائی

 .زبان شناسی شناختی، فضاهای ذهنی، انواع فضاسازها، عناصر فضاساز ها: کلیدواژه

 ابلیس در قرآن کریم: رویکرد شناختی تحلیل تاثیر طرح واره تعادل در مفهوم سازی شیطان/ .5

   یفاطمه آبادی، فتحیه فتاحی زاده، آزیتا افراش

 .قرآن، شیطان، زبان شناسی شناختی، طرح واره تعادل ها: کلیدواژه

 معنی شناسی تاریخی نفاق در قرآن: نسبت نفاق با دورویی، پنهان کاری و انفاق  .5

 مهران اسماعیلی

 .ترجمه قرآن، صدر اسالم، پیامبر، منافقان معناشناسی تاریخی، زبان شناسی تاریخی، ها: کلیدواژه

 
 

 
 

 های زبان شناختی قرآنپژوهش
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 New research in the teachings of the عنوان التین:

Qur'an and Sunnah 
 0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ندارد رتبه:

 غضنفری علی صاحب امتیاز:

 غضنفری علی مدیر مسئول:

 دیاحمد عاب سردبیر:

  -: تلفن نشریه

 /http://www.qazanfari.net :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 واکاوی مفهوم گونه و کارکرد و تعیین نسبت آن در مطالعات حدیثی .5

  محسن قمرزاده، ملیحه خدابنده لو

 .یالن، گونه شناسی، روایات تفسیرکارکرد، کارکرد خرد، کارکرد ک ها: کلیدواژه  

 بررسی سندی احادیث حاوی کلمه معجزه با رویکرد تاریخی .3

   فاطمه دسترنج، علیرضا طبیبی، افسانه کوهرو، محمد دهقانی

 .حدیث، شیخ صدوق)ره(، معجزه ها: کلیدواژه

 واکاوی تطبیقی شناسا بودن پیامبر) ( نزد اهل کتاب از دیدگاه قرآن و عهدین .2
   مدی آشنانی، نسیم تیموریعلی مح

 .پیامبر)ص(، اهل کتاب، قرآن، کتاب مقدس، تورات، انجیل ها: کلیدواژه

 بازشناسی شادمانی و فرح حقیقی از منظر آیات و روایات .4

   علی غضنفری، طیبه کجوری نژاد

 .شادمانی حقیقی، فرذح مذموم، قرآن، سنت ها: کلیدواژه

 (یروان ادیان )نقد پلورالیسم در رفتار و روشراهکار قرآن و حدیث در برخورد با پ .5

   محبوبه ستاری، مریم افشارویگنی

  .پلورالیسم دینی، پلورالیسم رفتاری، دین ها: کلیدواژه 
 قرآن کریم 33بررسی اغراض ثانویه جمله های خبری در جزء  بررسی و تحلیل .5

   محمدی مزرعه شاهی، زهرا رحمانی نعیم آبادیمجتبی 

 .خبر، اغراض ثانویه، قرآن، جزء ها: کلیدواژه

 

 

  

 سنت قرآن و های آموزه در نوین های پژوهش

http://www.qazanfari.net/
https://www.magiran.com/paper/2404001
https://www.magiran.com/paper/2404001
http://www.qazanfari.net/
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 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 55 شماره:

 

 Quranic Research Nahj Sciences & Tradition عنوان التین:

  0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ج - علمی رتبه:

 البالغه نهج بنیاد صاحب امتیاز:

 پرور دین الدین سیدجمال مسئول:مدیر 

 احمد بهشتی سردبیر:

  180،  07708090: تلفن نشریه

 http://www.nahjmagz.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 نهج البالغه آسیب شناسی فرهنگی جامعه اسالمی از دیدگاه امام علی )ع( در .5

   محمدرضا اقبال، عباسعلی فراهتی، محسن نیازی، محمد اخوان

 .نهج البالغه، آسیب شناسی، فرهنگ، جامعه اسالمی، مولفه ها ها: کلیدواژه

نهج  55آسیب شناسی فهم حدیث؛ مطالعه موردی: یکی انگاری سنت و حدیث بر پایه نامه  .3

 البالغه

  علی حسن بیگی

 .فهم حدیث، یکی انگاری، سنت، حدیثموانع  ها: کلیدواژه

 (اکتشاف الگوی رهبری امام علی )ع( از عهدنامه مالک اشتر)ره .2

   محسن زمانی رضا نجاری، حسن عابدی جعفری، مجید ضماهنی

 .رهبری، نهج البالغه، عهدنامه مالک اشتر، متن پژوهی اکتشافی، الگو ها: کلیدواژه

 البالغه در شرح محمدباقر الهیجی اصفهانیبررسی و نقد روال های کشف مفاهیم نهج  .4

   مریم توکل نیا، حمید حمیدیان، علی خالدی سردشتی

 .شروح نهج البالغه، نواب الهیجی، روال های کشف، روش شناسی ها: کلیدواژه

محوریت حکمت یکصد و سی و نهم، به استناد  تاثیر حکمت های نهج البالغه بر ادبیات فارسی با  .5

 آیات قرآن
   ، جلیل تجلیل، رقیه صدراییفخریه نمازیان

 ، تاثیر در ادبیات فارسی009قرآن کریم، کلمات قصار نهج البالغه، حکمت  ها: کلیدواژه

 در دست علی علیه السالم به روش تحلیل اسناد تاریخ گذاری حدیث سیالن نفس نبی  .5

   ، محمدمهدی جعفری، ناصر نیستانیسمانه عزیزی علویجه

 .نهج البالغه، سیالن نفس نبی 097متن، تاریخ گذاری، خطبه  -اسناد  ها: کلیدواژه

 در دوران پیش از حکومت با تاکید بر نهج البالغه)ع( تحلیل رهبری اخالق مدارانه امام علی  .5
  حسن رفعتم

 رهبری اخالق مدارانه، امام علی علیه السالم، نهج البالغه، حکومت، رفتارشناسی ها: کلیدواژه

 

 ادامه در صفحه بعد<<<
 

 های نهج البالغهپژوهش

http://www.nahjmagz.ir/issue_18657_21187.html
https://www.magiran.com/paper/2395402
https://www.magiran.com/paper/2395402
https://www.magiran.com/paper/2395403
https://www.magiran.com/paper/2395403
http://www.nahjmagz.ir/issue_18657_21187.html
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 ادامه از صفحه قبل >>> 

 

 البالغه در نهج« دنیا»تصویر هنری  .8

   مریم فوالدی، محمدعلی آذرشب

 .نهج البالغه، تصویر هنری، دنیا ها: کلیدواژه

 کمال در کالم امیرالمومنین علی علیه السالم .3

   ، محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادیابراهیم سمیحی، مهدی مطیع

 .امیرالمومنین علی علیه السالم، کمال، عقل، دنیا، قلب ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 های نهج البالغهپژوهش

https://www.magiran.com/paper/2395403
https://www.magiran.com/paper/2395403
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 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 53شماره:

 

 Quranic Language and Interpretation عنوان التین:

 0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 نور پیام دانشگاه صاحب امتیاز:

 پور صانعی محمدحسن مدیر مسئول:

 زاده فقهی عبدالهادی سردبیر:

  100 ، 00708280: تلفن نشریه

 quran.journals.pnu.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 سوره اعراف 530نقد و تحلیل رهیافت های تفسیری فریقین ذیل آیه  .5

   ، عزت اهلل موالیی نیا، سیما البوغبیشاحسان اهلل درویشی

 .اعراف، روایات تفسیری، رهیافت تفسیری 091عصمت آدم، نفس واحده، آیه  ها: کلیدواژه

 نقد نظریه عرفی بودن زبان قرآن با تاکید بر دیدگاه خا  عالمه طباطبایی .3

  معصومه ساالری راد

 .هم در زبان قرآنزبان دین، عالمه طباطبایی، زبان عرف، گزاره های قرآنی، مشکک بودن سطوح ادراک و ف ها: کلیدواژه

 58بررسی نظر تفسیری عالمه طباطبایی پیرامون مبانی تفاوت های زن و مرد با تاکید بر آیه ی  .2

 سوره ی زخرف

  قربان ابراهیمی

 .عالمه طباطبایی، زن، زینت، عطوفت، نقصان ها: کلیدواژه

 با نگاه تفسیری عالمه طباطبایی، مراغی و بانو امین اصفهانی« دحو االرض»بررسی آیه   .4

   ، زهرا قاسم نژادسیده هانیه مومن

 .دحو االرض، خلقت، حرکت، زمین و آسمان ها: کلیدواژه

 و جواز وقوع چندمعنایی در قرآن کریمواکاوی و تحلیل دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی در خصو  امکان  .5
   ، سید عبدالرسول حسینی زادهزینب احمدیان

 .چندمعنایی، استعمال لفظ در بیش از یک معنا، تفسیر تسنیم، آیت اهلل جوادی آملی ها: کلیدواژه

 تحلیل پیامدهای تفسیر فلسفی از نگاه مخالفان .5

   ، مهراب صادق نیاسعید امینائی

 .ر فلسفی، تفسیر قرآن، تاویل، زبان قرآن، پیوند دین و فلسفهتفسی ها: کلیدواژه

 

 

 ادامه در صفحه بعد<<<

 

 

 
 

 قرآن و زبان تفسیر نامه پژوهش

https://quran.journals.pnu.ac.ir/issue_1389_1390.html
https://www.magiran.com/paper/2438366
https://www.magiran.com/paper/2438366
https://www.magiran.com/paper/2456585
https://www.magiran.com/paper/2456585
https://quran.journals.pnu.ac.ir/issue_1389_1390.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 ارزیابی دیدگاه های روش شناختی هاوتینگ در حوزه نقد ادبی قرآن   .5
   ، محمد درگاه زاده، صفر نصیریانحسن رضایی هفتادر

 قرآن، هاوتینگ، نقد ادبی، محیط فرقه ای، جدل ها: اژهکلیدو

 اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن    .8

   م الهدی، زهرا خیراللهی، علیرضا دل افکار، سید علی علحسن باقریان

 اصل ناهمسازگاری، تفکر فازی، زیان قرآن، سیستم های پیچیده ها: کلیدواژه

 برپایه روابط سوره های همجوار نجم و قمر« جفت سوره ها»تحلیل انتقادی دیدگاه .3

  ، یحیی میرحسینی، علی محمد میرجلیلی، سمیرا دهقاناحمد زارع زردینی

 وره قمر، ساختار زبان قرآن، نظام زوجی سوره ها، جفت سوره ها، امین احسن اصالحیسوره نجم، س ها: کلیدواژه

 با تاکید بر رویکرد مفسر« الفرقان فی تفسیر القرآن»تحلیل ترجیح قرائت مشهور در  .50
   ، قاسم بستانی، زهرا قاسم نژاد، آمنه امیدیمینا شمخی

 فی تفسیر القرآن، صادقی تهرانیاختالف قرائات، تفسیر، قرائت، الفرقان  ها: کلیدواژه

 (نقش واژه شناسی در تفسیر قرآن کریم )با تاکید بر تکامد پژوهی .55

   ، مجید معارفزهره شوندی

 واژه شناسی، اتیمولوژی، تکامدپژوهی، تفسیر قرآن، اختالفات تفسیری ها: کلیدواژه

 در قرآن و سنت اسالمی« عیسی، پسر خدا»واکاوی مفهوم   .53

 زهرا محققیان

 عیسی پسر خدا، ابن اهلل، بنات اهلل، پسران خداوند، نقد سنت اسالمی ها: کلیدواژه
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 های نهج البالغهپژوهش

 

https://www.magiran.com/paper/2395403
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 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 3 شماره:

 

 Pazhuheshnameh Alavi عنوان التین:

 0011 زمستانپاییز و   –فصلنامه دو رتیب انتشار:ت

 ب - علمی رتبه:

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 احمدی فاطمه جان مدیر مسئول:

 علیرضا میرزامحمد سردبیر:

  180 ،  22102290: تلفن نشریه

 alavi.ihcs.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 واکاوی شخصیت امام علی)ع( در شعر دوره صفوی براساس نظریه فیلیپ هامون .5

 فاطمه تسلیم جهرمی

 مدایح علوی، دوره صفوی، امام علی)ع(، فیلیپ هامون ها: کلیدواژه

ی تحلیل محتوای مضمونی خطبه قاصعه امام مراحل نفوذ شیطان و راه کارهای مقابله با آن برمبنا .3

 (علی)ع

   ، محمد عترت دوستزاده، صدیقه کاشفی فتحیه فتاحی

 ذ.علی)ع(، خطبه قاصعه، شیطان، ابلیس، تحلیل محتوا، نفوامام  ها: کلیدواژه

 (واکاوی نقش رهبری نرم در جامعه از منظر امام علی )ع .2

   ، علی آقا پیروزشفیعیعباس 

 رهبری، رفق و مدارا، جامعه پذیری، نهج البالغه  ها: کلیدواژه

 مطالعه تطبیقی جایگاه اقشارآسیب پذیر از دیدگاه دولت علوی با حقوق بشر و جامعه بین الملل .4

   ، محمد ترابی، سید محمد رضوی، صابر حبیبی سوادکوهیسید محمد حسینی

 (.زه های امام علی )عاقشار آسیب پذیر، حقوق بشر، حقوق بین الملل، آمو ها: کلیدواژه

درنگی در تفاوت های زیبایی شناختی ترجمه استعاراتخطبه شقشقیه به زبان فارسی و چینی   .5

 ()ترجمه فارسی علی موسوی گرمارودی و ترجمه چینی شمس الدین جانگ جه هوا
 محمد رحیمی، احمدرضا آریان

 ا.امام علی )علیه السالم(، خطبه شقشقیه، استعاره، موسوی گرمارودی، شمس الدین جههو :ها ژهکلیدوا

 امام علی واکاوی رهیافت های پیشگیرانه از جرم از منظر آموزه های نهج البالغه   .5

 سجاد صمدوند، حمید طالب زاده

پیشگیری از جرم، نهج البالغه، تحلیل مضمون، تدابیر کیفری و غیرکیفری، پیشگیری وضعی و  ها: کلیدواژه

              ی.اجتماع

  
 

 ادامه در صفحه بعد<<<
 

 پژوهشنامه علوی

 
 

https://alavi.ihcs.ac.ir/issue_1135_1201.html
https://www.magiran.com/paper/2438368
https://www.magiran.com/paper/2438368
https://www.magiran.com/paper/2438369
https://www.magiran.com/paper/2438369
https://alavi.ihcs.ac.ir/issue_1135_1201.html
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 

 بالغهامام علی واکاوی رهیافت های پیشگیرانه از جرم از منظر آموزه های نهج ال   .5

 سجاد صمدوند، حمید طالب زاده

پیشگیری از جرم، نهج البالغه، تحلیل مضمون، تدابیر کیفری و غیرکیفری، پیشگیری وضعی و  ها: کلیدواژه

              ی.اجتماع

 (یا ضعف اراده در عدم التزام اخالقی از منظر امام علی )ع نقش آکراسیا و .8
  مهدی زمانی

 (.ف اراده، درمان ضعف اراده، عدم التزام اخالقی، امام علی )عآکراسیا، ضع ها: کلیدواژه

 تاثیرپذیری مضامین اخالقی اشعار جامی از نهج البالغه براساس بینامتنیت ژرار ژنت   .3

   بتول محبوبی زاده، غالمعباس ذاکری، غالمرضا ستوده نیا

 .بینامتنیت، اشعار جامی، نهج البالغه، ژرار ژنت ا:ه کلیدواژه

 لیل انتقادی دلیل نهم محد  نوری مبنی بر وجود و حذف نام امام علی)ع( از قرآن کریمتح .50

  ، محمود خورانعلی محمدی آشنانی

 .اب، محدث نوری، امام علی)ع(، جمع قرآن کریمتحریف ناپذیری قرآن، فصل الخط ها: کلیدواژه

امام علی )ع( در اتخاذ استراتژی صلح برمبنای نظریه هرمنوتیک مولف  40خوانش هرمنوتیکی خطبه  .55

 محور شالیر ماخر
  مریم هاشمی

 .هرمنوتیک، رویکرد مولف محور، شالیرماخر، صلح طلبی، امام علی )ع(، نهج البالغه ها: کلیدواژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پژوهشنامه علوی

 

https://www.magiran.com/paper/2395403
https://www.magiran.com/paper/2395403
https://www.magiran.com/paper/2438372
https://www.magiran.com/paper/2438372
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 8 شماره:
 

 Tahqiqat e Ulum e Quran wa Hadith عنوان التین:

  0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 الف – علمی رتبه:

 الزهراء دانشگاه :صاحب امتیاز

 بهارزاده پروین مدیر مسئول:

 زاده فتاحی فتحیه سردبیر:

  180 ، 22102912 :تلفن نشریه

 tqh.alzahra.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 تبیینی از پایه های نظری تفسیر ساختارگرایانه قرآن  .5

  فرهاد احمدی آشتیانی

 .آسیب شناسی تفسیر ساختاری، اقتضاب، تفسیر به رای، جمع قرآن، عصر نزول قرآن ها: کلیدواژه

 نگی خندیدن و خنداندن از دیدگاه قرآن و حدیثبررسی تطبیقی الگوی فره .2

 محمدمصطفی اسعدی 

 .خنده در قرآن، فرهنگ خنده، الگوی خندیدن، الگوی خنداندن، خنده در قرآن و حدیث ها: کلیدواژه

 تبیین ماهیت معجزه از دیدگاه عالمه طباطبائی .2

 فرزانه روحانی مشهدی

 .انون علیت، نقض قوانین طبیعتمعجزه در قرآن، علم و معجزه، ق  ها: کلیدواژه 

 «راشداء علی الکفا »تحلیل انتقادی رویکردهای تفسیری ذیل آیه  .4

   ، مهدیه پاکروانصباغچییحیی 

 .فتح 89اشداء، کافران، خشونت در اسالم، صالبت، آیه  ها: کلیدواژه

 خ صدوق از مشایخ حدیثی و تاثیرات آن در انتقال احادیث منتقلهچگونگی تاثیرپذیری شی   .5

   معصومه طاهریان قادی، سید محسن موسوی 
 .مشایخ حدیثی، روایات عامه، روایات منتقله، تاثیرات مشایخ عامه، شیخ صدوق ها: کلیدواژه

 تسمیه خطبه اشباح با تکیه بر نظریه یاکوبسنبررسی و تبیین وجه    .5

   ، مرتضی قائمیسونیا کهریزی، سید مهدی مسبوق

 .راوی مجهول، راوی مهمل، مذهب راوی، تحلیل متنی ها: کلیدواژه

 

 حدیث و قران علوم تحقیقات

 

 

https://tqh.alzahra.ac.ir/issue_1012_1110.html
https://tqh.alzahra.ac.ir/
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 4 شماره:
 Applied Research in the Field of Quran and Hadith عنوان التین:

  0011ن زمستا –فصلنامه  ترتیب انتشار:
 ندارد رتبه:

 کریم قرآن معارف و علوم دانشگاه صاحب امتیاز:

 داود صائمی مدیر مسئول:

 ابراهیم ابراهیمی سردبیر:
 19887002870: تلفن نشریه

 http://arq.quran.ac.ir: سایت

 ه روزب: انتشار وضعیت

 

 هدایتی آیه میثاق در زندگی -کاربست معرفتی .5

   ، مریم گرمرودیفاطمه میرزایی، سیده شیرین حجازی

 .آیه میثاق، عالم ذر، کارکرد معرفتی، زندگی، هدایت انسا ها: کلیدواژه

 کریمبررسی موانع آزادی انسان از منظر قرآن   .3

 اکرم گودرزی 

 .موانع آزادی، انسان، استکبار و غرور، ترس، بی تقوایی، سلب کنندگان، سلب شدگان ها: کلیدواژه

واکاوی واکنش مومنان در برابر دروغ سازی دشمنان علیه بستگان رهبر  .2

 (سوره نور 30تا  55مسلمانان )با تکیه بر آیات 

 سید مالک خادمی

 .رانه، واکنش ناسازگارانه، افک، دروغ سازی، اطرافیان و بستگان رهبریواکنش سازگا  ها: کلیدواژه 

 راهکارهای کنشی مراقبت معنوی از منظر آیات و روایات .4

   ، محمدجواد فداییپیکانیحمیده فاتحی 

 .مراقبت معنوی، راهکارهای کنشی، سالمت معنوی، مراقب معنوی، تعالیم اسالم ها: کلیدواژه

 مولفه های تربیت اجتماعی معنویت محور از منظر نهج البالغه    .0

 .ع(مولفه های تربیت اجتماعی، معنویت، نهج البالغه، امام علی) ها: کلیدواژه

 (های عالمه طباطبایی )ره  اکید بر اندیشهمواجهه قرآن با سنن اجتماعی جاهلی با ت .5

   ، محمد قائمی نیکمحمد سلطانیه

 .تغییر اجتماعی، سنت، سن جاهلی، جاهلیت، طباطبایی ها: کلیدواژه

 تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث

 

 

http://arq.quran.ac.ir/issue_19011_20017.html
https://www.magiran.com/paper/2420583
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 82 شماره:

 

 Quran in the miner of investigation عنوان التین:

  0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 اردند رتبه:

 آذربایجان مدنی شهید دانشگاه :صاحب امتیاز

 محمدی علی کریم مدیر مسئول:

 عابد عبدالهی صمد سردبیر:

  1000 ، 00087009 :تلفن نشریه

 quran.azaruniv.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 معنوی انسان از منظر قرآن کریم نقش معادباوری در سالمت .5
 محمود ابراهیمی ورکیانی 

 .وحیدباوری، اعتقاد به معاد، قرآن، سالمتت ها: کلیدواژه

 سوره صافات 83بررسی و نقد دیدگاه مفسرین درباره آیه  .3

   محمدجواد توکلی، مهدی ریحانه

 .، شبهات عصمت مقرآن کریم، حضرت ابراهیم )ع(، عصمت انبیاء )ع(، إنی سقی ها: کلیدواژه

آل  35واکاوی و بررسی شبهه تقدیرگرایی در قرآن کریم؛ با تاکید بر آیه  .2

 عمران
 حسن خلیلی

 .نقد قرآن، دکتر سها، شبهه تقدیرگرایی، سوره آل عمران  :ها کلیدواژه

 روش های شهید مطهری در تبیین مفردات قرآن  .4
  احد داوری چلقائی

 ریم.شناسی، شهید مطهری، قرآن کروش  مفردات، واژه شناسی، ها: کلیدواژه

 (بررسی موانع فرزندآوری از منظرآیات و روایات )با رویکرد نقد ادله فمینیسم .5
   ، محمدجواد نجفیزینب شمس

 .تفسیر آیات، فمینیسم، روایات، فرزندآوری ها: کلیدواژه

بررسی جوامع حدیثی فریقین در چگونگی پرداخت به احادیث تفسیری  .5

 (معصومان )ع

   ، سید محسن موسویحجت علی نژاد

 .احادیث تفسیری، جوامع حدیثی، شیعه، اهل سنت ها: کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسیر پژوهی
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 تحلیل مقام صالحان و درخواست حضرت یوسف)ع( برای الحاق به آنها .5
   اهلل نجارزادگان، فتح رضیه فرهانیان

 .صالحان، حضرت یوسف، انبیاء، حضرت ابراهیم، قوم موعود، معصومان علیهم السالم ها: کلیدواژه

 بررسی روش تفسیری ابوبکر اصم معتزلی .8
 محمد قاسمی شوب 

 .ابوبکر اصم، معتزله، روش تفسیری، عقل ها: کلیدواژه

 های مترادف سازی در قرآن کریمتحلیل چالش .3
  ور قراملکیعلی کریم پ

 .ترادف در قرآن، اعجاز، اشتراک، اضداد و نظایر ها: کلیدواژه

گرایی؛ شاخصی اثرگذار در روش تفسیری مفسران   / بیشینهگرایی  کمینه .50

 قرآن کریم
   ، پریسا جلیل زاده باشبالغسجاد محمدفام

 .ایی، عقل گراییروش ها و مکاتب تفسیری، تفسیر قرآن کریم، تاویل گرایی، متن گر ها: کلیدواژه

 گونه شناسی و ریشه یابی تحریف در ادیان الهی با تکیه بر قرآن کریم .55
   محمدحسین نقی زاده، صمد عبدالهی عابد

 .تحریف، انحراف، ادیان، گونه شناسی ها: کلیدواژه

 واکاوی روش های فقه الحدیث فیض کاشانی در تفسیر صافی  .53
  وینب پریا نوری، مهیار خانی مقدم، سید مجید

 .فسیر صافی، فیض کاشانی، فقه الحدیث، شرح حدیثت ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 تفسیر پژوهی
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 35 شماره:

 

 Hadith Studies :عنوان التین

  0011پاییز و زمستان  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 الف - علمی رتبه:

 کاشان دانشگاه صاحب امتیاز:

 پور محسن قاسم مدیر مسئول:

 بسیدرضا مود سردبیر:

  0908707،100: تلفن نشریه

 hadith.kashanu.ac.ir-s: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 تعامل حوزه حدیثی مدائن با امامان شیعه .5

 ، احمد زارع زردینی، محمد مهدی خیبرعلی محمد میرجلیلی

 معصومین، مرکز حدیثی، مدائن :ها هکلیدواژ   

های زبانی در تفسیر قرآن )مطالعه گیری روایات از دانشبررسی چگونگی بهره .3

 (موردی آیه بسمله از تفاسیر البرهان و نور الثقلین

  ، رضا شکرانیرزاخانی، سید محمدرضا ابن الرسولمریم می

 لین، لغت، دستور زبان عربی، بالغت، البرهان، نور الثقتفسیر ماثور اهل بیت  :ها کلیدواژه

 منبع شناسی و اعتبارسنجی مناظرات امام رضا )ع( در آثار شیخ صدوق .2

  اسماعیل اثباتی

 رضا، شیخ صدوق، منبع شناسی، عیون اخبار الرضامناظرات امام  ها: کلیدواژه

 (ابن قولویه: محدثی در گذر از نص به اجتهاد )ظهور و افول یک محد  قمی .4

   ، اعظم فرجامیگریانسیه عس

 ابن قولویه، تاریخ حدیث، رجال، تاریخ فقه اثری، تاریخ شیعه امامیه ها: کلیدواژه

روش محد  نوری در چگونگی برخورد با اخبار متعارض در مستدرک  بررسی .5

 الوسائل

   ، محمدرضا حسینی نیا، نجمیه گراوندمهدی اکبرنژاد

  لدث نوری، مستدرک الوسائل تعارض، روایات متعارض، محح ها: کلیدواژه

 در کافی« عده من اصحابنا»ارزیابی فرایند تمییز احمد بن محمد در اسناد  .5

  ، ابوالقاسم ولی زادهمحمد مهدی ولی زاده

 ین اصحابنا، کتاب کافتمییز مشترک، اشتراک راوی، احمد بن محمد، طبقه شناسی، عده م: ها کلیدواژه
 

 

 

 ادامه در صفحه بعد<<<

 

 حدیث پژوهی

 

 

https://s-hadith.kashanu.ac.ir/issue_15261_15302.html
https://s-hadith.kashanu.ac.ir/issue_15261_15302.html
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 >>> ادامه از صفحه قبل

شناسی گریماس اقعه عاشورا بر اساس الگوی روایتتحلیل ساختار روایی و .5

 مبتنی بر متن وقعه الطف

  آزاده عباسی

 روایت شناسی، وقعه الطف، ابی مخنف، تحلیل کنشی عاشورا: ها کلیدواژه

ر مناظره امام صادق )ع( با کاربست روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف د .8

 عمرو بن عبید معتزلی

   فرشته معتمد لنگرودی، بی بی سادات رضی بهابادی، فتحیه فتاحی زاده

 امام صادق، سنت نبوی، عمرو بن عبید، تحلیل گفتمان، مناظره، نفس زکیه، فرکالف ها: کلیدواژه

 بریبررسی سندی و داللی روایت تمهید مقدمات گناه یوسف در تفسیر ط .3

 هادی رزاقی، فاطمه فضلیان کاری

 تفسیر طبری، یوسف، اسرائیلیات ها: کلیدواژه  

 جستاری در بررسی اعتبار روایات حرمت تفسیر به رایطراحی  .50

  صمد عبداللهی عابد، محمدحسین نقی زاده

 رتفسیر به رای، تفسیر، قرآن، پیامبر، روایت، اعتبا ها: کلیدواژه

 قل تا آوردگاه رایاسباب النزول از ساحت ن   .55

 محمدجواد آزادی، محسن قاسم پور

 اسباب النزول، طبری، جامع البیان، نقل، شان نزول، تفسیر ها: کلیدواژه

 واکاوی انگیزه سیاسی تدلیس در حدیث .53

 اکرم حیدری، پرویز رستگار جزی

 تدلیس، مدلس، انگیزه سیاسی، حدیث ها: کلیدواژه

 

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 پژوهی حدیث
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

 روش شناسی ابن صدیق الغماری در کشف و تصحیح علل متن حدیث .52

   ، ابراهیم ابراهیمی، وحید وطن خواهعلیرضا طبیبی

 یش حدیثاحمد بن محمد بن صدیق الغماری، المداوی لعلل الحدیث، علل الحدیث، علل متنی، تصحیح علل، پاال ها: کلیدواژه

 بررسی سندی و محتوایی روایات شیعی در مورد خراسانی .54

   ، داود سلمانیصمد بهروز، ضیاء الدین علیانسب

 مام مهدی، آخرالزمان، خراسانی، پرچم های سیاها  ها: کلیدواژه

 نقد محتوایی روایات عبداهلل بن سالم در مجمع البیان .55

  مروجی، رحمت اهلل عبداهلل زاده آرانی، لیال سادات حمد رشیداحمد، محمدحسن صانعی پورم

 عبداهلل بن سالم، مجمع البیان، طبرسی، روایات سبب نزول، نقد محتوایی ها: کلیدواژه

 حدیث پژوهی
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 23 شماره:
 Hadis-e Andisheh عنوان التین:

  0011زمستان پاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 ترویجی - علمی رتبه:

 ی اعطای مجوزها و امتیازهای علمیشورامرجع ثبت کننده: 
 حدیث و قرآن دانشگاه صاحب امتیاز:

 محمدی رفیعی ناصر مدیر مسئول:

 درخشه جالل سردبیر:

  180، 07072002: تلفن نشریه

  hadithvaandisheh.ir:سایت

 به روز: نتشارا وضعیت

 

 قضاوت زن در روایات .5

   زهرا گونه مقدم ، حسام الدین ربانی

 قضاء، قضاوت زن، زن، رجل، مرد ها: کلیدواژه

 رجالی احادیث پزشکی با تاکید بر جلد دوم خصال صدوق-اعتبارسنجی سندی .3
   سید عبداهلل اصفهانی، فاطمه محمدحسینی، معصومه بهزادی

 ارزیابی سندی، ارزیابی رجالی، احادیث پزشکی، خصال صدوق اعتبارسنجی، ها: کلیدواژه

 با تکیه بر دیدگاه های انتقادی« الصحیح من الکافی»نقد و بررسی کتاب  .2
   فروغ مرادیان، جواد عالء المحدثین، حمیدرضا مستفید، مریم حاج عبدالباقی

 محمدباقر، بهبودی، صحیح الکافی، کافی، حدیث ها: کلیدواژه

 لی استنباط در مدرسه کالمی شیرازهای نقروش .4
 محسن احمدی

 روش های نقلی، استنباط، مدرسه ی کالمی شیراز، اعتبار بخشی به نقل، تمسک به ظواهر ها: کلیدواژه

 در میرا  روایی اهل سنت سنجش روایت سوزاندن زنادقه توسط امام علی)ع( .5
   زهرا خراسانی، محسن دیمه کار گراب

 )ع(، سوزاندن زنادقه، مرتدین، نقد سند، نقد متنامام علی ها: کلیدواژه

 33تحلیل روایات تفسیری فریقین پیرامون مفهوم گریه آسمان و زمین در آیه  .5

 سوره دخان

   ، فاطمه نصیری نصرآبادیعبداهلل میراحمدی

 روایات دخان، گریه آسمان و زمین، روایات تفسیری، گریه بر امام حسین )ع(، ارزیابی 29آیه  ها: کلیدواژه

 

 ادامه در صفحه بعد<<<
 

 
 

 حدیث و اندیشه

 

http://hadithvaandisheh.qhu.ac.ir/issue_2202_2206.html
http://hadithvaandisheh.qhu.ac.ir/issue_2202_2206.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 (علی )ع  بررسی جلوه های بالغت در خطبه قاصعه امام .5

   فتحیه فتاحی زاده ،صدیقه کاشفی

 بالغت، استعاره، مجاز، کنایه، تشبیه، خطبه قاصعه ها: کلیدواژه

 نقل به معنا در روایات؛ مالک ها و شاخص های تشخیص  .8

   ، طاهره کریمیمحمد شریفی 

 نقل به معنا، نقل به لفظ، تلخیص حدیث، تقطیع حدیث، ادراج در حدیث ها: کلیدواژه

 روایات آمدن یا نیامدن نام اهل بیت )ع( در قرآن بررسی و رفع تعارض در  .3
   ، قدسیه پوراقبالمهدی حیاتی

 سوره مریم 51علی )ع(، قرآن، لسان صدق، علیا، آیه  ها: کلیدواژه

 محدودیت تاریخی افعال پیامبر) ( و راهکار برون رفت از آن  .50
  نیمهدی مردا

 رفتار نبوی، سنت فعلی، تاریخمندی، آسیب شناسی، موانع تاسی ها: کلیدواژه

 ابن بطریق حلی نخستین مستدرک نویس امامیه  .55

 مهدی غالمعلی

، مستدرک نویسی، امامیه، المستدرک المختار فی مناقب وصی المختار، العمده، سبک ابن بطریق حلی حافظ ها: کلیدواژه

 شناسی کتب حدیثی.

 «هدیشی در اعتبار حکمت نخست نهج البالغبازان  .53

  ، یاسین پورعلی، سید حنیف رضا زادهحسام امامی دانالو

 .نهج البالغه، حکمت نخست، فتنه، سید رضیامام علی)ع(،  ها: کلیدواژه
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 حدیث و اندیشه

 

https://www.magiran.com/paper/2412225
https://www.magiran.com/paper/2412225
https://www.magiran.com/paper/2412226
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https://www.magiran.com/paper/2412227
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 52 شماره:
 Safineh عنوان التین:

  0011زمستان  –فصلنامه  ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 مبین نبأ فرهنگی موسسه صاحب امتیاز:

 شهری محمدحسین مدیر مسئول:

 پهلوان منصور سردبیر:

  180، 77010080: تلفن نشریه

 https://safinahmagazine.ir: سایت

 به روز: انتشار یتوضع

 

  ارزیابی منابع مرجع فارسی در زمینه مفردات قرآننگاهی  .1
   رضا کریمی، عبدالحسین طالعی، زهرا صدرآبادی، فاطمه اسحاقی

 مفردات قرآنی، منابع مرجع، معیارهای کتاب مرجع، معیارهای ارزیابی، علوم قرآنی ها: کلیدواژه

ایره المعارف قرآن الیدن و بررسی میزان هم در د« علی)ع(»تحلیل انتقادی مدخل امام  .3

 آوایی آن با مکتوبات اسالمی و استشراقی

   علی محمدی آشنانی، کیوان احسانی، زهرا قطبی

 دایره المعارف قرآن الیدن، امام علی)ع(، علی سلطان آسانی، مستشرقان، مکتوبات استشراقی، قرآن و روایات ها: کلیدواژه

 رفت فطری در ادیان الهی و فلسفهبررسی تطبیقی فطرت و مع .2
   محمدصادق فرزام

 معرفت فطری، فالسفه یونان، عالم ذر، میثاق، فطرت، ادیان ابراهیمی :ها کلیدواژه

 ضرورت تمسک به مجموعه قرآن کریم و عترت .4
   محمد حسین صالح

ینظر، عربی مبین، ذووجوه، تذکر، تحدی،  کالم اهلل، قرآن، فرقان، وضع و استعمال، استفاده، مابه ینظر، مافیه ها: کلیدواژه

 خاتمیت، قراین منفصله نقلیه، قراین متصله عقلیه، حجیت جمعی، تمسک

 گونه شناسی روایات تاویلی سوره توبه درباره امام امیرالمومنین علیه السالم   .5
   محمدهادی قهاری کرمانی

 امیرالمومنین علیه السالم، سوره توبه وایت تفسیری، روایت تاویلی، انواع تاویل، امام ها: کلیدواژه

بازخوانی تفسیر راز افشا شده در آیه سوم سوره تحریم با تاکید بر سیاق و روایات    .5

 تفسیری اهل بیت
   محمد رضا شاه سنایی، عباس اسماعیلی زاده

 .سوره تحریم راز، پیامبر )ص(، همسران پیامبر، صالح المومنین، امیرالمومنین )ع(، آیه سوم ها: کلیدواژه

 (یارسان )اهل حق آیین سیرتبیین و بررسی انتقادی ارکان و سیرتکامل انسان ازنگاه   .5
   منصور رستمی

 .آیین یارسان، آیین اهل حق، تکامل انسان، اصل دونای دون ها: کلیدواژه

 سفینه

 

https://safinahmagazine.ir/browse.php?mag_id=61&slc_lang=fa&sid=1
https://safinahmagazine.ir/browse.php?mag_id=61&slc_lang=fa&sid=1
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 018شماره: 

 

 Hadith Sciences: عنوان التین

 0011 زمستان –فصلنامه   ترتیب انتشار:

 ب - علمیرتبه: 

 حدیث علوم دانشکده صاحب امتیاز:

 سیدعلی قاضی عسکرمدیر مسئول: 

 سید محمد کاظم طباطباییسردبیر: 

  180 ،  07072000تلفن نشریه: 

 http://hadith.riqh.ac.ir :سایت

 به روز :انتشار وضعیت

 

 بررسی مفهوم و اعتبار روایات اقبال و ادبار قلوب و رابطه آن با احادیث جهاد با نفس .5

  رسول عسگری، عبد الهادی مسعودی

 .احادیث شیعه، فقه الحدیث، اقبال قلوب، ادبار قلوب، جهاد با نفس ها: کلیدواژه

 ررویکرد عالمه مجلسی در شناخت آسیب تقیه در احادیث بحار االنوا .3
 علی راد، روح اهلل شهیدی، سجاد صحرایی

 ر.معیار، روایات، تقیه، مجلسی، بحار االنوا ها: کلیدواژه

ارتباط تعداد احادیث مفرد یک اثر حدیثی با اعتبار راویان اثر )مورد پژوهی: المعجم  .2

 (االوسط طبرانی
 ، حسین رضاییمجید معارف

 .الوسط طبرانی، تحلیل آماری، آنالیز واریانس یک طرفهحدیث مفرد، اعتبار راوی، المعجم ا ها: کلیدواژه

( با باورها و رفتارهای ناصواب )با رویکرد گراندد عمدل رویارویی امیرالمومنین ) ارائه .4

 (تئوری
  اصغر هادوی کاشانی

 .باور و رفتار ناصواب، گراندد تئوری گالسری، تعامل، تقابل، تغافل ها: کلیدواژه

 «المراه شر کلها »حدیث بررسی سندی و محتوایی  .5
 مریم مدملی، زهرا پیرباالئی

 .(البالغه، امام علی )ع  زن، شر، حدیث، نهج ها: کلیدواژه

 «من طلبنی وجدنی »انگاشته   ه حدیثبررسی سندی و محتوایی گزار .5
   ، سید محمد برومندبراهیم روشن ضمیر، علی عربی آیسکمحمدا

 .وجدنی، عشق متقابل خدا و بنده، کشتن محبوب انگاشته، من طلبنی حدیث  ها: کلیدواژه
 

 ادامه در صفحه بعد<<<

 

 

 علوم حدیث

 

 

http://hadith.riqh.ac.ir/issue_2220_2240.html
http://hadith.riqh.ac.ir/issue_2220_2240.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 شناختی روایات غسل امام تحلیل گونه  .5

   خراسانی محمد عافی

 .های امامت، واقفیه فقه الحدیث، روایات غسل امام، نشانه ها: کلیدواژه

  های شیعی )مطالعه یی ارتباط جنسیت و فضایل اخالقی با تکیه بر آموزه تحلیل روا .8

 (موردی صبر و حیا در برابر شهوت
  ابراهیم شفیعی سروستانی ، سید روح اهلل میرشفیعی

 ی.های شیع حیا، صبر، شهوت جنسی، جنسیت، آموزه  ها: کلیدواژه

 در منابع کهن رجالی، روایی و تاریخی« سلیمان بن جعفر»نگاهی بر عنوان   .3

  معصومه طاهریان قادی، سید محسن موسوی

 .سلیمان بن جعفر، تمییز مشترکات، توحید مختلفات، دانش رجال ها: کلیدواژه

  

 علوم حدیث

 

https://www.magiran.com/paper/2403876
https://www.magiran.com/paper/2403876
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 55سال چهاردهم ، شماره 

 02شماره: 

 

 Razavi Colture: عنوان التین

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمیرتبه: 

 (ع)رضا امام هنری فرهنگی بنیاد صاحب امتیاز:

 سعیدزاده مرتضیمدیر مسئول: 

 درخشه جاللسردبیر: 

  100، 0208220تلفن نشریه: 

  http://www.farhangerazavi.ir:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 
 «اسرائیل تشبیه سالح نبوی به تابوت بنی »بررسی صدوری و داللی روایات رضوی  .5

 محسن دیمه کار گراب، عبدالرحمان یدالهی

 پژوهی اسرائیل، تفسیر روایی، امامت   تراث تفسیری امام رضا )ع(، سالح رسول خدا )ص(، تابوت بنی ها: کلیدواژه 

 (موردی:آستان قدس رضوی )مطالعه مان های موقوفهدرساز حکمرانی دلارائه م .3
  ، علیرضا خوراکیان، سعید مرتضویسلمان ساالری، فریبرز رحیم نیا

 .آستان قدس رضوی، حکمرانی سازمانی، موقوفات، پاسخ گویی، ذی نفعان ها: کلیدواژه

 (شناخت و تبیین منابع زندگانی امام رضا )ع .2

 (فهیمه کلباسی )اصفهانی

 امام رضا)ع(، تاریخ، منابع، امامت، شهادت ا:ه کلیدواژه

 گزارش علی بن جعفر از امام رضا )ع( درباره حکم مرتد فطری .4
 حمید موذنی بیستگانی

 توبه مرتد فطری، استتابه مرتد فطری، احادیث امام رضا)ع(، فقه مقارن ها: کلیدواژه

 (دی بر دیدگاه آلوسیسوره اعراف )نق 44اعتبارسنجی روایت امام رضا )ع( در تفسیر آیه  .5

  ، حسین خاکپور، فریبا چمنیعلیرضا حیدری نسب

 اعراف، روایات امام رضا)ع(، رخدادهای قیامت، محمود آلوسی 44روایات تفسیری، آیه  ها: کلیدواژه

)نمونه  55-55بازتاب انقالب اسالمی در معماری معاصر ایران در بازه زمانی  .5

 (موردی: حرم رضوی
  ، شهریار شقاقی، احد نژاد ابراهیمیآزیتا باللی اسکوییه ثبات ثانی، رقی

 انقالب اسالمی ایران، معماری، هویت، حرم رضوی :ها کلیدواژه

 تحلیل استناد به آیه مباهله در مناظرات رضوی .5
 حد داوری چلقائیا

 (مناظره، آیه مباهله، امام علی )ع(، امام رضا )ع  ها: کلیدواژه

 

 

 

 فرهنگ رضوی

 

http://www.farhangerazavi.ir/issue_17999_19419.html
http://www.farhangerazavi.ir/issue_17999_19419.html
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 35 شماره:
 Quran Shinakht تین:عنوان ال

  0011زمستان پاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 پژوهشی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 (ره)خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه صاحب امتیاز:

 محمود رجبی مدیر مسئول:

 کیا غالمعلی عزیزی سردبیر:

  180،  08000070: نشریهتلفن 

  qabas.net:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 واکاوی معناشناختی رحمت در قرآن بر پایه روابط همنشینی واژگان .5

  ، مجید حیدری فرمریم شمخانی

 ناسی رحمت، میدان معناشناسی رحمت، روابط همنشینیرحمت، معناشناسی ساختگرا، معناش ها: کلیدواژه

چگونگی استفاده قرآن کریم از مبادی فعل در راستای تعالی انسان در جهت  .3

 بندگی
   ، بهروز محمدی منفردرضا شاه منصوری

 انگیزش، مبادی افعال، معرفت دهی هدفمند، گرایش های فطری، بندگی ها: کلیدواژه

فصل در فهم مراد خدای متعال از ظاهر آیات با لزوم توجه به قرائن عقلی من .2

 رویکرد پاسخ به شبهات
   علی اکبر بابایی

 ظاهر آیات، قرائن عقلی، معلومات بدیهی، معلومات نظری: ها کلیدواژه

 کمال نهایی انسان بر اساس ابعاد نفس از منظر قرآن کریم .4
  ، مصطفی کریمیمحسن کریمی قدوسی

 بعاد نفس، شناخت، قدرت، محبتکمال نهایی، ا ها: کلیدواژه

از گناهان از دیدگاه آیت اهلل سبحانی  ءبر عصمت انبیا« مخلصین»داللت آیات   .5

 و پاسخ به اشکاالت

  علی فقیه، سید احمد فقیهی

 عصمت، مخلصین، معصیت، آیت اهلل سبحانی ها: کلیدواژه

 شبستری تحلیل انتقادی مدعای حیرت آفرینی زبان قرآن در آراء سروش و مجتهد .5
 ، غالمحسین اعرابی، علیرضا خاتم شیشه مهدی مهدوی اعال

حیرت آفرینی قرآن، زبان قرآن، فهم ناپذیری قرآن، عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری، ابهام :ها کلیدواژه

 آلود، رمزی انگاری قرآن

 

 

 قرآن شناخت

 

http://qoranshenakht.nashriyat.ir/node/259
http://qoranshenakht.nashriyat.ir/node/259
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 80شماره: 

 

 pazhouhesh name-ye quran va hadith: عنوان التین

 0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه دو نتشار:ترتیب ا

 الف - علمیرتبه: 

 ایران حدیث و قرآن علوم انجمن صاحب امتیاز:

 نکونام جعفرمدیر مسئول: 

 همامی عباسسردبیر: 

  180 ،00078001تلفن نشریه: 

 pnmag.info :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

در علوم قرآنی با معنای لغوی، نحوی و زبانشناسی « مبهمات»بررسی اصطالح  .5

 آن

 زهره اخوان مقدم، فهیمه دهقانی زاده

 مبهمات قرآن، اعالم قرآن، ابهام، زبان شناسی، داللت، بافتها:  کلیدواژه

 مفهوم شناسی بغی در آیات و روایات .3

 وار، مهدی مطیعجنان امید

 بغی، تجاوز از حد، امام عادل، آیات، احادیثها:  کلیدواژه

« المنافقون و النصر»تبیین مولفه های موثر در ارتباط سنجی دو سوره اذائیه  .2

 با رویکرد تحلیل معنایی و روایی

  ، احمدرضا غاییحسینی ترکانی، سیده فاطمه هاشمی نیلوفر

 معنایی، سور اذائیه، سوره المنافقون، سوره النصر، سیاق ارتباط سنجی، تحلیل ها: کلیدواژه

 نقش عقل در حجیت خبر واحد .4

  سید عبدالرحیم حسینی، سید مصطفی ملیحی

 خبر واحد، متواتر، عقل، علم اجمالی، تکلیف، اخباری، اصولیها:  کلیدواژه

 در قرآن با تاکید بر روابط همنشینی و جانشینی« سلطان»معناشناسی   .5

  ، کیوان احسانی، افسانه کوه رو، محمد دهقانیسترنجفاطمه د

 سلطان، معجزه، معناشناسی، معنای اصلی، معنای نسبی، همنشینی، جانشینیها:  کلیدواژه

 جلوه های خیر و شر اخالقی در آیات قرآن .5

 حسن سراج زاده 

، شایسته و ناشایست، خیر و شر، مفاهیم اخالقی، مفاهیم ارزشی، خوب و بد، درست و نادرستها:  کلیدواژه

 رآناخالق در قرآن، فلسفه اخالق در ق

 

 

 ادامه در صفحه بعد<<<
 

 

 پژوهشنامه قرآن و حدیث

 

https://pnmag.ir/browse.php?mag_id=16&slc_lang=fa&sid=1
https://pnmag.ir/browse.php?mag_id=16&slc_lang=fa&sid=1
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 

 ابوجعفر بازخوانی سبب نزول آیات اول سوره تحریم با تکیه بر بافت و قرائن تاریخی .5

  ، مهدی احمدیعاطفه سلیمانی دودجی

: سبب نزول سوره تحریم، سیاق آیات سوره تحریم، سیاق سوره احزاب، جنگ خندق، زینب بنت ها هکلیدواژ

 جحش

 گونه شناسی شبهات در مطالعات قرآنی و تبیین طرحواره شبهه پژوهی  .8

 ، علی حسن بگی، فاطمه دسترنج، وحید وطن خواه علیرضا طبیبی

 آن کریم، گونه بندی، نوع شناسیشبهات، پاسخ به شبهات، شبهه پژوهی، قر ها: کلیدواژه
 (با تکیه بر الگوی کنشی گریماس )مطالعه آیات قرآن« بدر»تحلیل غزوه   .3

 دی مطیع،آزاده عباسی

 (غزوه بدر، الگوی کنشی، روایت شناسی، گریماس، پیامبر خدا )صها:  کلیدواژه

 تاریخ انگاره شیطان در عهدین و قرآن کریم  .50

  ، محمدهادی امین ناجی، علیرضا دل افکار، جعفر نکونامسلیمان عباسی
 شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، علی بن جعفر، المسائل، اعتبار سنجی :ه هاکلیدواژ

 هم السالم( و پیامد آن در تفسیر المنارواکاوی ابعاد تمثیلی معجزات انبیا )علی .55

   ، عبداهلل میراحمدیزهرا مدرسی

 المنار، تمثیل، معجزه، تفسیر تمثیلی. محمد عبده، رشیدرضا: ها کلیدواژه

 مصداق ابوالجهم در مشهوره قضایی ابی خدیجه  .53

 ظری محمدامین ملکی، مهدی منت

 ابو الجهم، ثویر بن ابی فاخته، بکیر بن اعین، هارون بن الجهم، روایت مشهوره ابی خدیجه: ه هاکلیدواژ

  

 پژوهشنامه قرآن و حدیث

 

 

https://www.magiran.com/paper/2366208
https://www.magiran.com/paper/2366208
https://www.magiran.com/paper/2366209
https://www.magiran.com/paper/2366209
https://www.magiran.com/paper/2366207
https://www.magiran.com/paper/2366207
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 00شماره: 

 

 Quran scholars orientalists: عنوان التین

 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمیرتبه: 

 العالمیه( ص)المصطفی  جامعة صاحب امتیاز:

 مهر علوی حسینمدیر مسئول: 

 اصفهانی رضایی محمدعلیسردبیر: 

  180 ، 07001800تلفن نشریه: 

 http://qkh.journals.miu.ac.ir سایت:

 به روز: انتشار وضعیت

 

ساز در بیانیه گام دوم با تاکید بر نقد دیدگاه ویل  های تمدنتحلیل قرآنی بنیان .5

 دورانت
  حسین علوی مهر

 مقام معظم رهبری، تمدن، بنیان های تمدنی، تحلیل قرآنی تمدن، بیانیه گام دوم، ویل دورانتها:  کلیدواژه

 مستندات قرآنی عدم مذاکره با آمریکا در بیانیه گام دوم .3

   ، سید علی احمد رضاییعلی آقا صفری

 مستندات قرآنی، دیدگاه مقام معظم رهبری، عدم مذاکره با آمریکا، استکبار، استشراق ها: کلیدواژه

 راهکارهای قرآنی مقابله با توطئه های آمریکا علیه انقالب اسالمی .2

   ، حسین شیر افکنباقر ریاحی مهر

سالمی ایران، رویکرد مستشرقان، مقام معظم اسالم ستیزی، راهکارهای قرآنی، توطئه های آمریکا، انقالب ا ها: کلیدواژه

 رهبری

 بررسی هرمنوتیک فلسفی مستشرق مداران .4

  محمدعلی رضایی اصفهانی، عباس کریمی

 قرآن، مستشرق مداران، هرمنوتیک فلسفی، نسبی گرایی، کثرت گرایی ها: کلیدواژه

 نقد دیدگاه نامه انگاری قرآن .5

 یب، رحمان عشریه، سید محمد نقمرتضی سازجینی

، نامه انگاری )ص(فرقه ابیونی، روش شناسی امین قضایی، مصدر قرآن. نامه هایی برای محمد پیامبر :ها کلیدواژه 

 قرآن

 نقد روش شناسی آرتور جفری در تحلیل واژگان دخیل قرآن .5

  سید عیسی مسترحمی

 قرآن، واژگان بیگانه، آرتور جفری، نقد روش شناسی ها: کلیدواژه

 انه جویی غربیان با استفاده از نسخه های جدید کشف شده قرآنبررسی انتقادی به .5

 کامران اویسی، محمد فاکر میبدی

 ، قرآن، مستشرقان، نسخه شناسی00بیرمنگام، توبینگن، رادیو کربن  ها: کلیدواژه

 
 ادامه در صفحه بعد<<< 

 قرآن پژوهی و خاورشناسان

 
 

http://qkh.journals.miu.ac.ir/issue_1335_1510.html
http://qkh.journals.miu.ac.ir/issue_1335_1510.html
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 >>> ادامه از صفحه قبل

   اعجاز قرآن»ونزبرو درباره  ارزیابی دیدگاه .8
 حسن رضایی هفتادر، فاطمه نجارزاده گان

 .ونزبرو، کتاب مطالعات قرآنی، اعجاز قرآن، اصطالحات بیان گر اعجاز، صورت اولیه اعجاز ها: کلیدواژه

  قرآن با تاکید بر تفاسیر فریقین نقد شواهد و مستندات ریچارد بل درباره تحریف .3

  معصومه قنبرپور، علی راد، علیرضا کاوند 

 . هد برون متنیریچارد بل، تحریف قرآن، سیاق، شواهد درون متنی، شوا ها: کلیدواژه

 نقش علوم و فنون قرائات در پاسخگویی به شبهات مستشرقان  .50
 محمد امینی تهرانی، مهدی رستم نژاد

علوم و فنون قرائات، علم الرسم، علم الضبط، قرائات، تاریخ قرائات، تجوید، وقف و ابتدا، شبهات  ها: کلیدواژه

 .مستشرقان

 نقد مدخل داود در دایره المعارف قرآن لیدن .55
 صمد اسمی قیه باشی 

 .مستشرقان، دایره المعارف قرآن لیدن، حضرت داود علیه السالم، انبیاء، ایساک هسن ها: کلیدواژه

 دانشنامه قرآن الیور لیمن« ازدواج »نقد مقاله   .53
 نجمه قافی، محمدحسن زمانی

 .مستشرقان، دایره المعارف قرآن، الیور لیمن، کیسیا علی، ازدواج ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 قرآن پژوهی و خاورشناسان

 

https://www.magiran.com/paper/1989332
http://quranmed.com/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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 80شماره: 

 

 Quran and Medicine: عنوان التین

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 بهداشت وزارت - پژوهشی علمیرتبه: 

 بهداشت وزارت دانشجویی و فرهنگی معاونت صاحب امتیاز:

 الری سادات سیمامدیر مسئول: 

 نیکنام محمدحسینسردبیر: 

  20000200،180تلفن نشریه: 

 https://quranmed.com سایت:

 به روز: انتشار وضعیت

 

 بازنمایی همبستگی بهداشت روان و سالمت تن در آموزه های قرآن و حدیث .5

   ، سید مهدی رحمتیفاطمه حاجی اکبری

 سالمت، روان، جسم، قرآن، حدیث ها: کلیدواژه

 ایی کیفیتحقیق و تدبر در قرآن؛ مطالعهت علمی علوم پزشکی از تجارب اعضای هیئ .3

   شهین ساالروند، طیبه چراغیان

 تدبر، قرآن، اعضای هیئت علمیها:  کلیدواژه

 حکم خرید و فروش داروهای های دولتی خارج از سیستم نظارتی از منظر فقه شیعه .2

  سیده فاطمه طباطبائی

 روش، داروهای دولتی، خارج از سیستم نظارتیحکم تکلیفی، خرید و فها:  کلیدواژه

 گیاهان دارویی در قرآن کریم و کاربرد درمانی آن ها .4
  مرضیه باباش پور اصل

 طب اسالمی، علم قرآن کریم، حضرت محمد )ص(،   گیاه دارویی،ها:  کلیدواژه

 (جستاری در طب اسالمی یا طب سنتی؛ با تاکید بر دیدگاه استاد عالمه مصباح یزدی)ره .5

  محمد فوالدی وندا، زینب درویشی

 طب، طب سنتی، طب اسالمی، استاد مصباح، طب کالسیکها:  کلیدواژه

 زیستی -اثرات ملودیایی کلمات قرآنی دروضعیت معنوی و سوژه های پزشکی   .5

   ، شاهین فرهتبهمن حکیمان، امیر جوان آراسته، اصغر نوروزی

  اعجاز، ملودی، قرآن، پزشکی، زیستی، معنوی ها: کلیدواژه
 نقش معنویت دینی بر سالمت جسمی .5

 غالمرضا نورمحمدی

 معنویت، سالمت جسمی، تقوا، دعاها:  کلیدواژه

روایی -بازخوانی عوامل ارتقاء سالمت معنوی فردی و اجتماعی مبتنی بر آموزه های قرآنی .8

 کرونادر گذر از اپیدمی 

  محمدامین مدهوشی مزرعی 

 .روایی-سالمت معنوی، کرونا، فرد و اجتماع، آموزه های قرآنی ها: کلیدواژه
 

 قرآن و طب

 

https://quranmed.com/
https://www.magiran.com/paper/2443443
https://www.magiran.com/paper/2443443
https://quranmed.com/
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  55شماره: 
 The Quranic and Scienceعنوان التین: 

 0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 لمیهالعا( ص)المصطفی  جامعة صاحب امتیاز:

 اصفهانی رضایی محمدعلی مدیر مسئول:

 اصفهانی رضایی محمدعلی سردبیر:

   180 - 07001800: تلفن نشریه

 qve.journals.miu.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 یه گام دوم انقالبجهاد علمی از منظر قرآن و بیان .5
  ، مهدی رستم نژادمحمدعلی رضایی اصفهانی

 قرآن، علم، جهاد علمی، اهداف جهاد علمی، مبانی جهاد علمی، پیامدهای جهاد علمی ها: کلیدواژه

 مستندسازی قرآنی دیدگاه مقام معظم رهبری در مقابله با استکبار .3
 علی آقا صفری، میرعزیز امینی

 معظم رهبری، مستندسازی، مقابله، استکبار، بیانیه گام دوم انقالب قرآن، مقام ها: کلیدواژه

 راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی حقوق شهروندی در تولید از دیدگاه قرآن .2
  حسین علوی مهر

 اقرآن، اقتصاد، حقوق شهروندی، عدالت اقتصادی، تولید، راهکاره ها: کلیدواژه

ر به تحول علوم انسانی قرآن سنجش تحلیلی انتظارات مقام معظم رهبری ناظ .4

 بنیان با تاکید بر بیانیه گام دوم انقالب
  ابوذر رجبی

 تحول علوم انسانی، علوم انسانی اسالمی، علوم انسانی موجود، رهبر معظم انقالب، بیانیه گام دوم ها: کلیدواژه

 روانشناختی _الگوی شکل گیری ناامیدی با رویکرد اسالمی  .5

   صادق شجاعی، ابراهیم مزاری، هادی حاجی حسن دنیادیده، محمدمریم اخباری قمی

روان شناختی، یاس، عوامل  -ناامیدی، الگوی مفهومی، روان شناسی اسالمی، رویکرد اسالمی  ها: کلیدواژه

 ناامیدی

 عزت مندی جامعه اسالمی بر اساس قاعده نفی سبیل از منظر فریقین .5
  عبداهلل جبرائیلی جلودار

ده نفی سبیل، عزتمندی جامعه اسالمی، رابطه بین اسالم و کفر، تسلط و غلبه، بیانیه گام دوم قاع ها: کلیدواژه

 انقالب

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 

 قرآن و علم

 
 

http://qve.journals.miu.ac.ir/issue_1333_1513.html
http://qve.journals.miu.ac.ir/issue_1333_1513.html
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  ادامه از صفحه قبل >>>

                                                                                               
 (مستندات قرآنی بایسته های شادی در دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله .5

  سید عیسی مسترحمی

 مستندات قرآنی، مقام معظم رهبری، بایسته های شادی ها: کلیدواژه

در هندسه استقرایی قرآن کریم بر پایه  بازشناسی نظریه حساب احتماالت .8

 اندیشه شهید صدر
   حمان عشریه، محمدحسین ملک زاده، رحسین کمالی زاده

 نظریه احتمال ریاضی، استقرای ناقص، یقین موضوعی، یقین ذاتی، شهید صدر ها: کلیدواژه

ها در سالمتی جسم و ختی نظام تغذیه در قرآن و نقش آنشنامبانی انسان  .3

 روح انسان
   محسن فالح، عنایت شریفی

 مبانی انسان شناختی، تغذیه، نظام تغذیه قرآنی، سالمت، انسان، قرآن ها: کلیدواژه

 تبیین عوامل آرامش زا و آرامش زدای خانواده در قرآن .50
 محمدمهدی صفورایی پاریزی، مسعود جانبزرگی، سلمان نعمتی

 زدای خانواده، قرآن الگو، خانواده، عوامل آرامش زای خانواده، عوامل آرامش ها: کلیدواژه

 نقش انگیزشی قرآن کریم در تعالی اخالقی و معنوی انسان  .55

   ، بهروز محمدی منفردرضا شاه منصوری

 انگیزش، مبادی افعال، معرفت دهی هدفمند، گرایش های باطنی، بیانیه گام دوم انقالب ها: کلیدواژه

 دل مفهومی عوامل تعارض زوجین در قرآن کریم با تاکید بر تفسیر المیزانم  .53
   ، عباسعلی شاملی، محمدمهدی صفورایی پاریزی، علی محمد صالحیحمید رفیعی هنر

 زوجین، مدل مفهومی، قرآن، خودمهارگری، تفسیر المیزان تعارض ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 قرآن و علم

 
 

https://www.magiran.com/paper/2402642
https://www.magiran.com/paper/2402642
https://www.magiran.com/paper/2402644
https://www.magiran.com/paper/2402644


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 020 55سال چهاردهم، شماره 

 

  5شماره: 
 quran culture And Civilizationعنوان التین: 

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:
 ندارد رتبه:

 اصفهان قرآنی علوم دانشکده صاحب امتیاز:

 جزی سجادی احمد سید مدیر مسئول:
 چلونگر محمدعلی سردبیر:

 100، 00201770: تلفن نشریه

 quran.ac.irqcc. :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

قرآن )با تکیه بر اندیشه جوادی در« زندگی اخالقی »فهم تمدنی از واکاوی .5

 (آملی
 زهرا آبیار

 فهم تمدنی، زندگی اخالقی، جوادی آملی، قرآن ها: کلیدواژه

( به آیات قرآن در رویدادهای  بررسی و تحلیل موارد استناد رسول خدا ) .3

 تاریخی
 منصور داداش نژاد

 قرآن، سیره نویسان، روایات تاریخی ها: کلیدواژه

در « اوفوا بالعقود »ی های موسع تفسیری و فقهی از آیهنقش تلفیق برداشت .2

 توسعه نظام قراردادها در تمدن اسالمی
 حمدمهدی الشریف، داریوش کیوانی هفشجانیم

 ای نوین، توسعه، تمدن اسالمیاوفوا بالعقود، عقود، قرارداده ها: کلیدواژه

تجلی و تجسد در مطالعه تطبیقی نقوش سنگ مزارات آرامستان تخت فوالد با  .4

 ارامنه جلفای اصفهان بر مبنای قرآن کریم و انجیل

   بهاره جهانمرد، شهریار شکرپور

 نقوش سنگ مزار، حجاری، تجلی، تجسد، آرامستان جلفای اصفهان و تخت فوالد ها: کلیدواژه

 بررسی تالیفات قرآن پژوهان اصفهان و تاثیر آن بر حیات فکری این شهر .5
  سید احمد سجادی جزی

 تاریخ اصفهان، تفسیر قرآن، مفسران ایرانی، رجال اصفهانی ها: کلیدواژه

های بانوان شیعه قرن چهارم هجری در تثبیت و تعمیق علوم و فرهنگ فعالیت .5

 تمدن اسالمی
  خدیجه احمدی بیغش

 زنان شیعه، صده چهارم هجری، قرآن، علوم اسالمی ها: ژهکلیدوا

 

 

 قرآن، فرهنگ و تمدن

 
 

http://qcc.quran.ac.ir/issue_17129_20230.html
http://qcc.quran.ac.ir/issue_17129_20230.html
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 25 شماره:

  

 Ketab-e- Qayyem عنوان التین:

 0011زمستان پاییز و فصلنامه، دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 مفید دانشگاه صاحب امتیاز:

 عباس کالنتری مدیر مسئول:

 محمد میرجلیلی علی سردبیر:

 100، 08007010: هتلفن نشری

 kq.meybod.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

های سالم قرآنی و مقایسه آن با کنش های دوگانه نمای شخصیتتبیین کنش .5

 در روان شناسی« نقاب »های ناشی از 
 مرادی، حمید رفیعی ، زهرا علیمهرناز باشی زاده مقدم

 ، تقیه، توریه، شخصیت های سالم، رفتار اجتماعی انبیاءنفاق، پرسونا :ها کلیدواژه

 سوره برائت 532راهبردهای جهانی سازی اسالم با تاکید بر آیه  .3
 محسن فریادرس، علی حاجی خانی، محمدصادق یوسفی مقدم

 اند هم مرز، مقاومت، قتال، تقوا، معیت ویژه الهیقرآن کریم، جهانی سازی اسالم، کافران مع :ها کلیدواژه  

 در قرآن« کال»نقدی بر معنای مشهور  .2

   مدینه امانی، سید محمود طیب حسینی

 قرآن کریم، جهانی سازی اسالم، کافران معاند هم مرز، مقاومت، قتال، تقوا، معیت ویژه الهی ها: کلیدواژه

ارکه اسراء از رهگذر قرآن، مراد عینی آیات وعید بنی اسرائیل در سوره مب .4

 حدیث و تاریخ
  علی رضایی کهنمویی

 لسوره اسراء، دو افساد بنی اسرائیل، دو عقوبت بنی اسرائیل، فرجام رژیم اسرائی ها: کلیدواژه

 گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی ریشه شناختی .5
  طباطبایی اعظم سادات حسینی، سهیال پیروزفر، سید کاظم

 شکل، شاکله، معنا شناسی، ریشه شناسی ها: هکلیدواژ

سوره نساء  53و  58بررسی اسناد حسنات و سیئات به خدا و انسان در آیات  .5

 در اندیشه ابن تیمیه و عالمه طباطبایی
   ، محمدعلی اسماعیلیحسن رضایی هفتادر

 ینساء، ابن تیمیه، عالمه طباطبا سوره 79و  72حسنات، سیئات، آیات  ها: کلیدواژه

 

 ادامه در صفحه بعد<<<

 

 کتاب قیم

http://kq.meybod.ac.ir/issue_360_375.html
http://kq.meybod.ac.ir/issue_360_375.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 022 55سال چهاردهم، شماره 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 <<<قبلصفحه  ازادامه 

در قرآن و بررسی چگونگی ترجمه آن در ترجمه « لو»و « ود»واکاوی ساختار  .5

 های فارسی قرآن
   ، حسین محققیرسول محمدجعفری

 «ول»، «ود»ترجمه قرآن، لغزش های مترجمان،  ها: کلیدواژه

 یل نظریات قرآنی نظیره زینالدین در مسئله حجابتوصیف و تحل .8
  مهرداد عباسی، عاطفه زرسازان، علی اسودی، مریم قیدر

 نظیره زین الدین، السفور و الحجاب، حجاب، حقوق زنان ها: کلیدواژه

بومی سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکالف برای تحلیل متون   .3

 حدیثی

   صیری، محمدکاظم رحمان ستایش، محمدحسین بیاتفاطمه آلبوغبیش، حمیدرضا ب

 فرکالف، نظم گفتمانی، کشف گفتمان انتقادی، احادیث ها: کلیدواژه

بررسی سندی و داللی روایت علو و ارزیابی استناد به آن در تعامل با  .50

 غیرمسلمانان

  میثم کهن ترابی

 کرامتنقد حدیث، علو، تعامل با غیرمسلمان، فتاوا، حق،  ها: کلیدواژه

 بررسی تاثیر برخی کاستی های ساختاری بر اعتبار کتاب تهذیب .55
  هادی مروی، محمدابراهیم روشن ضمیر

 شیخ طوسی، تهذیب االحکام، اعتبار، نقد متن، نقد حدیث ها: کلیدواژه

 اصول مدیریتی ائمه متاخر علیهم السالم در بحران حذف فیزیکی شیعیان .53
   مد زارعی محمودآبادیزهرا ابراهیمی، یحیی میرحسینی، مح

 امنیتی-ناءالرضا )ع(، مدیریت بحران، شیعه، حذف فیزیکی، امور حفاظتیاب ها: کلیدواژه

 

 

 ادامه در صفحه بعد<<<

 کتاب قیم
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 <<<قبلصفحه  ازادامه 

 ساختاری در ارزیابی روایات سبب نزول تاثیر تحوالت مفهومی و  .52
  محمدجمال الدین خوش خاضع

                                        سبب نزول، شان نزول، تحوالت مفهومی، تحوالت ساختاری، بافت موقعیتی، ارزیابی ها: کلیدواژه

  باری گریبازتعریف مکتب اخ  .54

  حامد مصطفوی فرد

 اخباری، اصولی، مکتب اخباری گری، مکتب محدثان، مکتب اجتهاد، محمدامین استرآبادی ها: کلیدواژه

 گیری، واکاوی معنا و لفظسیر شکل« هل من ناصر ینصرنی »تاملی بر روایت   .55

  ، محمد فراهانیمحمدرضا شاهرودی

 امام حسین)ع(، عاشورا، کربال، استنصار، نقد حدیث ها: کلیدواژه

 س(کوبیدن حضرت زینب ) برروایت انگاره سر به محمل تحلیلی انتقادی .55
  محسن رفعت

 حضرت زینب )س(، کوبیدن سر به محمل، مسلم جصاص، طریحی، دربندی، روایات، نقد متن ها: کلیدواژه

 سبک شناسی آوایی عبارات قصار نهج البالغه  .55
   ، عباس رومیانینعیم عموری

 سبک شناسی، عناصر آوایی، نهج البالغه، کلمات قصار ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب قیم
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  50شماره: 
 Kowsarعنوان التین: 

 0011زمستان  –فصلنامه  ترتیب انتشار:
 ندارد :رتبه

 کوثر قرآنی نامه فصل موسسه صاحب امتیاز:

 سیدمحمدرضا عالءالدین مدیر مسئول:

 علی رهبراسالمی سردبیر:

   100 ،00009719: تلفن نشریه

 maghran.com.kowsarسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

های اجتماعی بررسی آیه حاکمیت نقش قصص قرآنی در تبیین سنت .5

 مستضعفان در سوره قصص بر اساس تفسیر المیزان

   محمدعلی زکی

 )عج(ضعفان، سوره قصص، امام مهدیعالمه طباطبایی، تفسیر المیزان، سنت الهی، مست: ها کلیدواژه

 بررسی وضعیت ادیان آسمانی در عصر ظهور با پیش فرض غلبه اسالم .3

   زهره زکی

 عصر ظهور امام زمان توبه، غلبه اسالم، نزول مسیح، آخرالزمان، حاکمیت اسالم،00آیه  ها: کلیدواژه

حضرت ( برای اثبات والدت و امامت عهای قرآنی اهل بیت)ها و اشارتبشارت .2

 مهدی )ع( به ترتیب نزول

   سید محمد رضا عالءالدین

 (بشارت ها، اشارت ها، اهل البیت، والدت، امامت، امام مهدی)ع ها: کلیدواژه

 خانواده مهدوی)ع( از منظر قران و روایات .4

   مهدی نیلی پور

 خانواده، خداگرایی، ولی گرایی، واال گرایی، سبک زندگی، مهدویت ها: کلیدواژه

 (ویی از آیات مهدوی )عپرت  .5

   نصرت اهلل آیتی

 آیات مهدوی، غیبت، یاران امام مهدی )ع(، زمان ظهور ها: کلیدواژه

 کرامات امام، معیار در شناخت موعود واقعی از مدعیان دروغین .5

   مرتضی عبدی چاری

 کرامت، امامت، مهدویت، مدعیان ها: کلیدواژه

 های اسالمیوزهکارهای کنشی سالمت روان در آمواکاوی راه .5

   مجتبی انصاری مقدم

 رفتار، عفو، انفاق -قرآن کریم، روایات، سالمت روان، کنش ها: کلیدواژه
 

 کوثر
 
 

http://www.quranstudies.ir/magazine/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1
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 www.jqst.ut.ac.ir عنوان التین:

 0011پاییز و زمستان فصلنامه، دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 تهران دانشگاه اسالمی معارف و الهیات دانشکده صاحب امتیاز:

 احمد باقری مدیر مسئول:

 منصور پهلوان سردبیر:

 180، 08728111: تلفن نشریه

 kq.yazd.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 «بازشناسی مولف کتابی که المسترشد خوانده می شود»  .5
  ادیکاظم است

 ابن رستم طبری، المسترشد، امامت، طبری، محمد بن جریر ها: کلیدواژه

 (تحلیل انتقادی متون نقلی اسالمی و پیشااسالمی در تعیین هویت قربانی ابراهیم )ع .3

   ، علی حسن نیانوروز امینی، محسن رفعت

 تناسحاق، اسماعیل، حضرت ابراهیم )ع(، ذبیح اهلل، نقد سند، نقد م ها: کلیدواژه

 مفسران اهل سنت درباره روایات آیه رجم آرایبررسی و ارزیابی  .2
 محمد باقریان، رسول محمدجعفری

  آیه رجم، تحریف قرآن، تورات، مفسران اهل سنت، نقد سندی، نقد محتوایی :ها کلیدواژه

 سیستم»رهیافتی بر مطالعه ساختار زبان قرآنی به مثابه  .4
  حسین جدی

 قرآن، زیر سیستم های قرآنی، ساختار زبان، سیستم، شبکه های قرآنی زبان سیستمی ها: کلیدواژه

 رهای عصرحاضتطبیق آن برحواد  و پیشرفت تکویر و نقد درسوره اعجازعلمی  .5
 حسن خرقانی

 اعجاز علمی، خورشید و ستارگان، سوره تکویر، نقد دیدگاه های تفسیری :ها کلیدواژه

 وش تحلیل متن و اسنادای با رتاریخ گذاری روایات افتاء تقیه .5
  مرضیه شم آبادی، بی بی زینب حسیتی، علیه رضاداد

 اباحی گری، احکام ظاهری، تقیه، غلو، فتوا، مسترشد ها: کلیدواژه

 

 

 ادامه در صفحه بعد<<<

 

 

 

 

 های قرآن و حدیثپژوهش
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 >>> ادامه از صفحه قبل

ارکه احزاب در دو بعد های درون متنی در کشف محور سوره مبنقش مولفه .5

 بنیادی و کاربردی

   فاطمه عالیی رحمانی، نجمه کاظمی، فرشته معتمد

 اطاعت، ایمان، تقوا، خداشناسی، سوره احزاب، عمل صالح: ها کلیدواژه

 گیری آیات مستثناوانی نقش مقاتل بن سلیمان در شکلبازخروایت  .8
   ، امیر احمدنژادزهرا کلباسی اشتری

 یات مستثنا، اهل کتاب، بصره، قتاده، کلبی، مقاتل بن سلیمانآ ها: کلیدواژه

نقد ادله عقلی و نقلی انکار برزخ از دیدگاه قرآنیان شبه قاره هند )با محوریت  .3

 (آراء جیراج پوری
  باب اهلل محمدی، عزت اهلل موالئی نیا، محمدتقی دیاری بیدگلی، حسن رضایی هفتادر

 د احمدخان، شبه قاره هند، عالم برزخ، قرآنیاناج پوری، سر سیجیر ها: کلیدواژه 

 واکاوی در سرچشمه های علل مهمل بودن برخی رجال شیعی   .50
   ثمین محمودی، اعظم فرجامی، روح اهلل بهرامی

  تشیع کوفی، راویان شیعه، رجال حدیث، منابع رجالی اهل سنت :ها کلیدواژه

 بررسی آراء رجالیان درباره احمد بن علی بن کلثوم و اعتبارسنجی احادیث وی  .55
  شادی نفیسی، حسین رضایی

 احمدبن علی بن کلثوم، اعتبارسنجی، توثیقات، روایات غلو ها: کلیدواژه

نفس، »بر پایه معناشناسی و بازخوانش واژگان تحلیل بعد غیرمادی انسان در قرآن    .53

 «روح و قلب
   ، ابوالفضل خوش منشمهدی نوری افشان

 امر، انسان، بعد غیرمادی، روح، قلب، نفس :ها کلیدواژه
 

 

 پژوهشهای قرآن و حدیث
 
 

https://www.magiran.com/paper/2411026
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 Mishkat عنوان التین:

 0011زمستان  فصلنامه، ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 قدس آستان اسالمی های وهشپژ بنیاد صاحب امتیاز:

 حسینی مرویان سیدمحمود مدیر مسئول:

 یزدی رکنی محمدمهدی سردبیر:

 100، 08808010: تلفن نشریه

 rf.ir-islamic: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 نی کرامت در گونه های رفتار ارتباطیکاربردی سازی الگوی قرآ .5
 احد فرامرز قراملکی، مریم قاسم احمد 

رب، معناشناسی کرامت، انسان شناسی، رفتار ارتباطی، رفتار کریمانه، دهش، شرافت، کاربردی  ها: کلیدواژه

 مسازی کرامت، احترا

 استعاره مفهومی»تحلیل مکان مندی عوالم بعد از مرگ بر مبنای نظریه  .3

 شیرین حجازیسیده 

 قرآن کریم، استعاره مفهومی، عوالم بعد از مرگ، مکان مندی، حرکت تکامل انسان ها: کلیدواژه

 حفره های استشراقی پیش روی مطالعات جدید و روشمند قرآن .2
 زهرا اخوان صراف 

نقص مطالعات مدرن کتاب مقدس، روش تفسیر مدرن قرآن، خاورپژوهان، علمانی شدن تفسیر،  ها: کلیدواژه

 بیرونی گری، الگوریتم

تطور دانش اعجاز قرآن با تاکید بر جامعه شناسی معرفت )مطالعه موردی قرن  .4

 (چهاردهم
  حمید حاجی اسمعیلی اردکانی

 اعجاز قرآن، جامعه شناسی معرفت، نهاد دین، گفتمان، قرن چهاردهم ها: کلیدواژه

 کالفررسی آیات نفاق براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرب .5

   ، فرشته معتمد لنگرودیزادهفتحیه فتاحی 

 آیات نفاق، تحلیل گفتمان انتقادی، الگوی فرکالف، نفاق، منافقان، روش های اصالحی ها: کلیدواژه

 طرح واره های تصوری معجزات انبیاء در قرآن: رویکردی شناختی .5
   فاطمه حبیبی

ت میان رشته ای، زبان شناسی شناختی، طرح واره مطالعا )ص(،قرآن کریم، معجزات پیامبران ها: کلیدواژه

 تصوری، الیه های معنایی قرآن، طرح واره نیرو

 

 

 

 

 

 مشکوه

 

http://mishkat.islamic-rf.ir/issue_19306_21266.html
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  55شماره: 
 Translation Studies of quran and hadithعنوان التین: 

 0011 زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 مدرس تربیت دانشگاه صاحب امتیاز:

 خانی حاجیعلی  یر مسئول:مد

 اسدالهی نجفی سعید سردبیر:

 180، 28220202: تلفن نشریه

 qhts.modares.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

های قرآن بر اساس نگرش ساختاری به سوره )بررسی بازخوانی نقد ترجمه .5

 (سوره آل عمران موردی آیات منتخب
   انسیه برومندپور، محمدحسین برومند

 شبکه آیات، ساختار سوره، وحدت موضوعی، نقد ترجمه، سوره آل عمران ها: کلیدواژه

بررسی عملکرد مترجمان قرآن کریم در برگردان تفاوت های موجود در آیات مشابه لفظی  .3

وند، کاویانپور، گرمارودی و )مطالعه موردی ترجمه های حدادعادل، رضایی، طاهری، فوالد

 (مکارم شیرازی
 محمدرضا شاهرودی، محمدامین قاسمی نیا، محمدسعید بیلکار 

 یکسان سازی، آیات مشابه، نقد ترجمه های قرآن، مشابه لفظی ها: کلیدواژه

بررسی انتقادی ترجمه گروهک مجاهدین خلق )منافقین( از نهج البالغه با  .2

 (3008تکیه بر رویکرد ون لیوون )

 راضیه نظری، یحیی میرحسینی، رضا کریمی 

 ترجمه نهج البالغه، گروهک مجاهدین خلق، بازتولید ایدئولوژی، الگوی ون لیوون ها: کلیدواژه

 قلب نحوی ضمایر در قرآن کریم و تغییر ساختار نشاندار آن در فرآیند ترجمه .4

 سمیه کاظمی نجف آبادی 

 انی، ضمایر، قرآن کریم، ترجمهقلب نحوی، نشانداری گفتم ها: کلیدواژه

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم )مطالعه موردی: واژگان  .5

 (غلظت»و « اشداء»، «انبذ»، «رکون»
   ، ابوالفضل شکوری، محمدصادق یوسفی مقدممحسن فریادرس، علی حاجی خانی

 ترجمه قرآن، مقاومت، رکون، غلظت، شدت، نبذ ها: کلیدواژه

 

 

 دامه در صفحه بعد<<<ا

 

 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

 
 

https://qhts.modares.ac.ir/
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 در قرآن کریم با تکیه بر ریشه شناسی واژه« خطوات»رهیافتی زبان شناختی به ترجمه  .5
   ، محمدحسین شیرزاد، عباس مصالیی پورمحمدحسن شیرزاد

  «خطوات»می، ماده ترجمه قرآن، ریشه شناسی، زبان شناسی سا ها: کلیدواژه

 معرفی و بررسی ترجمه ای ناشناخته از کتاب الشمائل المحمدیه اثر ترمذی .5

 ، امیر مومنی هزاوه حامد شکوفگی

 ترجمه، الشمائل المحمدیه ترمذی، حافظ هروی، نظم الشمائل ها: کلیدواژه

 در ترجمه های قرآن کریم« إنما»بررسی ترجمه  .8
 مریم بخشی 

 مه، ترجمه قرآن، حصر، قصر، إنمانقد ترج ها: کلیدواژه

 در قرآن کریم و ارزیابی برگردان آن در ترجمه های معاصر« فکه»تحلیل مفهوم ماده  .3

 کیوان احسانی، ایوب امرائی، خدیجه فریادرس 

      ، فاکهه، ترجمه قرآن«فکه»واژه شناسی، ماده  ها: کلیدواژه

فارسی بر اساس الگوی ترجمه  هایهای آیات حجاب در ترجمهکیفیت انتقال استعاره .50

 نیومارک
 علیرضا آزاد، سمیه جعفری ملک آبادی

 آیات حجاب، استعاره مفهومی، استعاره سنتی، الگوهای ترجمه ها: کلیدواژه

بررسی گونه های تاثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم از زبان واسطه  .55

 ()سطح واژگان و نحو

  یوسف آبادی، محمدمهدی طاهری ، عبدالباسط عرباویس محمدی 

 قرآن کریم، طاهره صفارزاده، ترجمه باواسطه، نادستوری بودن، افزوده های زبانی، برابرنهاد ها: کلیدواژه

مفهوم شناسی عبارت )سدره المنتهی( با تکیه بر اصل معنایی و تحلیل روایات  .53

 مربوطه
 اباذر کافی موسوی 

 .، سدره المنتهی، درخت کنارسوره نجم، مفهوم شناسی ها: کلیدواژه

 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

 
 

https://qhts.modares.ac.ir/


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 090 55سال چهاردهم، شماره 

 

  53شماره: 
 Comparative Studies of Quranعنوان التین: 

 0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 ندارد رتبه:

 کریم قرآن معارف و علوم دانشگاه صاحب امتیاز:

 منظر خوش کریم سید مدیر مسئول:

 نصیری علی سردبیر:

  180،  22710170: هتلفن نشری

 http://www.olomquran.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

با تکیه بر رویکرد نشانه شناسی « سدره المنتهی »دگردیسی نشانه ای مفهوم  .5

 فرهنگی یوری لوتمان
   فاطمه اعرجی، انسیه خزعلی

 ای، سپهر نشانه ایتمان، دگردیسی نشانهشناسی فرهنگی، مکتب تارتو، یوری لوسدره المنتهی، نشانه ها: یدواژهکل

 نقد و بررسی برداشت های سیاسی از قرآن در حوزه قواعد معانی .3
  محمد عابدی

 سیاست، برداشت سیاسی، معانی، قواعد علم معانی ها: کلیدواژه

 جزه در قرآن و عهدینبررسی تطبیقی حوزه معنایی مع  .2
   فاطمه دست رنج، محمد دهقانی

 حوزه معنایی، معجزه، قرآن، عهد قدیم و عهد جدید ها: کلیدواژه

 تطبیقی دیدگاه ها درباره تجرد نفس از منظر قرآن کریم بررسی .4
  محمدحسن قدردان قراملکی

 نفس، روح، تجرد نفس، زبان قرآن، زبان تمثیل، خلقت انسان ها: کلیدواژه

بررسی انتقادی ادله قرآنی جسمانیت نفس )با محوریت دیدگاه اندیشوران  .5

 (ظاهرگرا و عقل گرا
 علی قدردان قراملکی 

 لطیف ظاهر گریان، عقل گرایان، جسمانیت نفس، تجرد نفس، آیات جسمانیت نفس، جسم ها: کلیدواژه

 اهلل جوادی آملی نقد دیدگاه مستشرقان درباره منبع و مصدر قرآن )با رویکرد دیدگاه آیت .5
 حمید باقرزاده،مجتبی نوروزی

 شبهات وحی، مصدر قرآن، آیت اهلل جوادی آملی، مستشرقان ها: کلیدواژه  

 (های جوادی آملی و عالمه طباطبایی)رهامیدآفرینی در قرآن با تکیه بر اندیشه .5
 نفیسه زارعی، سمیه خوشوقت

 (ی آملی، عالمه طباطبایی)رهقرآن کریم، امید، امیدآفرینی، جواد ها: کلیدواژه 

 
 ادامه در صفحه بعد<<<

 مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی

 
 

http://www.olomquran.ir/issue_19323_20718.html
http://www.olomquran.ir/issue_19323_20718.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

 بررسی تطبیقی نشانه های ظهور موعود آخرالزمان از دیدگاه دین اسالم و مسیحیت .8
  سید جعفر موسوی گیالنی

  آخرالزمان موعود، اسالم، مسیحیت، ادیان ابراهیمی، ها: کلیدواژه

 بررسی تطبیقی شخصیت در قرآن و دانش مدیریت .3

 عبدالمومن حکیمی، علی اصغر شعاعی 

 قرآن، مدیریت، شاکله، شخصیت، ابعاد شخصیت ها: کلیدواژه

 بررسی اختالفات تفسیری فریقین درباره آیات تشریعی حوزه نکاح .50
 ، فاطمه اردستانی، علی غضنفری زهرا قربان خانی

 یات االحکام نکاح، تفسیر، فقه، فریقینآ ها: کلیدواژه

نقد شبهه دکتر مجتهد شبستری مبنی بر بشری بودن قرآن کریم با تکیه بر  .55

 (آراء آیت اهلل جوادی آملی )دام عزه
 آمنه شهبازی 

 شبهه، قرآن، بشری، جوادی، شبستری ها: کلیدواژه

ریر و بررسی تطبیقی تفسیر آیه مودت در تفاسیر التبیان، المیزان، التح .53

 التنویر و کشاف با تکیه بر قرائن داخلی و خارجی آیه

  زهرا درویش

 آیه ی مودت، اهل بیت، المیزان، التبیان، التحریروالتنویر، کشاف ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی

 
 



 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 092 55سال چهاردهم، شماره 

 

 55شماره: 
 Comparative studies of the Quran and Hadithعنوان التین: 

 0011 مستانزو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 ترویجی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 العالمیه( ص)المصطفی  جامعة صاحب امتیاز:

 برجی یعقوبعلی مدیر مسئول:

 فاکرمیبدی محمد سردبیر:

 180 ، 07028010: تلفن نشریه

 journals.miu.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 «غض بصر »تفسیر تطبیقی  .5
  محمد فاکر میبدی، محمدرضا حقیقت سمنانی

 غض بصر، نگاه به نامحرم، آیات االحکام، تفسیر تطبیقی ها: واژهکلید

مطالعه تطبیقی شخصیت اجتماعی رسول خدا از منظر تفسیر جامع البیان و  .3

 مجمع البیان

  سیدسجاد جعفری، محمود طیب حسینی، مهدی یوسفی پیما  

 مطالعه تطبیقی، شخصیت اجتماعی، رسول خدا، تفسیر جامع البیان، تفسیر مجمع البیان ها: کلیدواژه

 کارکرد جعلیات و اسرائیلیات در تفاسیر واعظانه با رویکرد تطبیقی در فریقین .2
   هسید محمد حسینی پور، هادی نصیری، رحمان عشری

 .اسرائیلیات، تفسیر واعظانه، جعلیات ها: کلیدواژه

بررسی تطبیقی عصمت پیامبر اکرم از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی و فخر  .4

 (سوره نساء 505تا 505رازی )با محوریت آیات 
   ، مجتبی نوروزیاعظم باادب برزگر

 یعصمت پیامبر اکرم )ص(، استغفار، جوادی آملی، فخر راز ها: کلیدواژه

از سوره آل عمران در تفاسیر مجمع  35و  30بررسی تطبیقی تفسیر آیات  .5

 البیان، المیزان و تسنیم
   ، لیال خانی اوشانیسید مجید نبوی

 آل عمران، توبه نامقبول، توبه کافران 90آل عمران، آیه  91ی تطبیقی، آیه بررس ها: کلیدواژه

قره از دیدگاه مولفان لیدن ب 383بررسی تطبیقی شهادت زنان با استناد به آیه .5

 و تسنیم

 طیبه حیدری راد 

 بقره، تفسیر تطبیقی، مستشرقان، تسنیم 828دائره المعارف قرآن لیدن، شبهه شهادت زنان، آیه  ها: کلیدواژه

 

 
 

 مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

 
 

http://hadith.net/post/61212/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB/
http://quranmed.com/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://quranmed.com/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://hadith.net/post/61212/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB/
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 02شماره: 

 

 Motaleat-e Tafsiri: عنوان التین

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمیرتبه: 

 معارف دانشگاه احب امتیاز:ص

 شاکری اهلل روحمدیر مسئول: 

 دبمؤ سیدرضاسردبیر: 

  180، 08001020تلفن نشریه: 

 tafsir.maaref.ac.ir سایت:

 به روز: انتشار وضعیت

 

 تفسیر مفهومی اولی االمر در نظام هندسی سوره نساء .5
  دعلی مجد فقیهی، محمدعلی ریحانی نیامحم

 نساء، تفسیر کالمی، اولی االمر، نظام هندسی سوره 09آیه  ها: کلیدواژه

قاتلوا الذین یلونکم من »مقایسه تحلیلی آراء مفسران درباره قتال در آیه  .3

  «الکفار

   ، مریم نظربیگیایوب امرائی

 ایی، جهاد دفاعی، کفار هم مرزتوبه، آیات جهاد، جهاد ابتد 080آیه  ها: کلیدواژه

 بررسی تفسیری استطاعت زنان در حج به هنگام مطالبه مهریه .2
 اکبر رضایی، احمد مرادخانی 

 آیه استطاعت، آیات االحکام، فقه امامیه، حج، مهریه ها: کلیدواژه

تحلیل تفسیری الگوی قرآنی اقدام، در تحقق تمدن اسالمی با تاکید بر  .4

 لره نخست مکی به ترتیب نزوسو 30عبودیت خاصه در 

   ، محمدرضا ستوده نیاسید محمدرضا عالءالدین

 تفسیر تنزیلی، سور مکی، توحید عبادی، الگوی تحقق توحید عبادی ها: کلیدواژه

 «نور 25در آیه  »بیوت مرفع ارزیابی مفسران فریقین در مصداق یابی .5
  نفیسه فقیهی مقدس

 مساجد، اهل سنت، شیعه، تفاسیر فریقین نور، بیوت مرفع، 02آیه  ها: کلیدواژه

و « انظر کیف کذبوا علی انفسهم »بررسی تطبیقی آراء مفسران در تفسیر  .5

 با تکیه بر ارتباط آیات« وإنهم لکاذبون»
  محمدحسین برومند، امیر جودوی، سامیه شهبازی

انعام، «)وإنهم لکاذبون»(، 80م، )انعا« انظر کیف کذبوا علی انفسهم»سوره ی انعام،  82و  80آیات ها: کلیدواژه

 (، دروغ در قیامت، تفسیر تطبیقی82

 

 ادامه در صفحه بعد<<<
  

 مطالعات تفسیری

 
 

https://tafsir.maaref.ac.ir/
https://tafsir.maaref.ac.ir/
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 >>> ادامه از صفحه قبل

سوره احزاب بر عالم ذر در اندیشه  5و  8بررسی تطبیقی داللت آیات  .5

 تفسیری عالمه طباطبایی و عالمه فضل اهلل 

 رضائی سید مهدی

 احزاب، تفسیر تطبیقی، عالم ذر 2و  7آیات  ها: کلیدواژه

 (28) یس/ «و الشمس تجری لمستقر لها »واکاوی توسعه معنایی در آیه  .8
   ، فاطمه زهرا عزتی گلماییسیاوشیکرم 

 ، توسعه معنایی، تجری، لمستقر، عوامل برون متنی، عوامل درون متنی02سوره یس، آیه ها:  کلیدواژه

سنجی دالئل اثبات نظریه ابوالبشر بودن حضرت آدم علیه السالم با  امکان .3

 تکیه بر آیه اول سوره نساء

  ، بهزاد ایزدیعتی کمال آبادی، سید مجتبی جاللیمحمد شری

 خلقت انسان، آدم، بنی آدم، نفس واحده، انسان های پیش از آدم، آیه اول سوره نساءها:  کلیدواژه

  جایگاه تالوت قرآن و آثار آن با تاکید بر بررسی تفسیری آیات در خصو .50

 آیاته علیهم تلیت إذا و قلوبهم وجلت اهلل ذکر إذا الذین المومنون )إنماآیه 

 از تاثیرپذیری شرایط بررسی و( 3/انفال) یتوکلون( ربهم علی و إیمانا زادتهم

 کریم قرآن تالوت

  محسن قائمی، سید رضا مودب

 وت، ایجاد ایمان، ازدیاد ایمان، آثار تالوت، تاثیرپذیری از تالوتقرآن کریم، تال ها: کلیدواژه

ذیل « و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون»گزاره « تفسیر مصداقی»کنکاشی در  .55

 بقره 555آیه 
  یداهلل اصفهانی، محمود ابوتراببع

 بقره، گزینش دیدگاه 000تفسیر مصداقی، آیه ها:  کلیدواژه

 
 ادامه در صفحه بعد<<<

  

 مطالعات تفسیری                       

 

https://tafsir.maaref.ac.ir/
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 >>> ادامه از صفحه قبل

بررسی آراء مفسرین در تبیین شیوه تربیتی قرآن کریم در وحدت ادیان  .53

 توحیدی در آیه نوزدهم آل عمران

 غالمحسین اعرابی، علی احمد ناصح، رضا نجفی

 آراء مفسرین، تربیت، وحدت ادیان، آیه نوزدهم آل عمرانها:  کلیدواژه

 تحلیل تفسیری آیات تجسم اعمال در تفاسیر المیزان و من وحی القرآن .52

 ، طلعت حسنی بافرانیمعصومه امامی

 قرآن، معاد، تجسم اعمال، عالمه طباطبایی، عالمه فضل اهللها:  کلیدواژه

  فرایند پردازش باورها از منظر آموزه های قرآنی و تفسیری .54

  ، محمدحسن زمانیسید محمود حسینی واشان

فرایند، پردازش باورها، رفتارها، عملی سازی، قرآن، تفسیر ها: کلیدواژه  

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات تفسیری

 
 

https://tafsir.maaref.ac.ir/


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 811 55سال چهاردهم، شماره 

 

 3شماره: 
 Stylistic Studies of the Holy Quranعنوان التین: 

 0011پاییز و زمستان  –دوفصلنامه  ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 خوی قرآنی علوم دانشکده صاحب امتیاز:

 اقدم بابازاده سگرع مدیر مسئول:

 پروینی خلیل سردبیر:

 100، 02009280: تلفن نشریه

 http://style.quran.ac.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

 نگاه معناشناسانه مفسران به اسمای ذات الهی تک کاربردی در قرآن کریم .5
   م گرمرودی، مریمحمد سبحانی یامچی

 اسمای الهی، اسمای ذات، اسمای صفات، معناشناسی توصیفی، قرآن ها: کلیدواژه

  «قسوره»معناشناسی تاریخی ادبی واژه   .2

   مجتبی نوروزی، محمد مکفی رودی 

 . سوره مدثر، معناشناسی 00قسوره، شیر، معرب فارسی، آیه  ها: کلیدواژه

 ویکرد همنشینی در قرآن کریممعناشناسی واژه زکاه و مشتقات آن با ر  .3

  ، خداداد بحریزهرا رنجبر، حسین مهتدی 

 .قرآن کریم، معناشناسی، هم نشینی، زکاه ها: کلیدواژه

 تحلیل سوره حجرات بر پایه مولفه های انسجام متن .4
  مریم طاوسی، احمد زارع زردینی 

 ، انسجام متنی، انسجام واژگانیسوره شناسی، سوره حجرات، زبان شناسی نقش گرا، انسجام ها: کلیدواژه

با مفاهیم هدایت و ضاللت در « فی»و « علی»سبک شناسی کاربست حروف   .5

 (قرآن )با تاکید بر سطح فکری
  رضا امانی

 سبک شناسی قرآن، هدایت و ضاللت، استعالء، ظرفیت، حرف جر علی، حرف جر فی ها: کلیدواژه

ی المفردات راغب مورد مطالعه: دیدگاه انتقادی عالمه طباطبائی در لغت شناس  .5

 سوره های مائده و انعام
   ، شهربانو قنبریمجید صادقی مزیدی

  ،  قرآن، عالمه طباطبائی، تفسیر المیزان، مفردات راغب اصفهانی، لغت شناسی، نقدها:  کلیدواژه

 (تحلیل ساختار الیه ای سوره ملک از منظر سبک شناسی )آوایی، واژگانی، معنایی و بالغی .5
   سید مهدی نوری کیذقانی، پروین تیموری نصر آبادی، مسعود سلمانی حقیقی، حجت اهلل فسنقری

 سبک شناسی، قرآن کریم، سوره ملک ها: کلیدواژه

 

 

 کریم قرآن شناختی سبک طالعاتم

 
 

http://style.quran.ac.ir/
http://style.quran.ac.ir/


 

 
810 

 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 01شماره: 

 

 Quranic studies: عنوان التین

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ترویجی - علمیرتبه: 

 ای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیشورمرجع ثبت کننده: 
 اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 زایی لک نجفمدیر مسئول: 

 مقدم یوسفی محمدصادقسردبیر: 

  180، 00002901تلفن نشریه: 

 jqss.isca.ac.ir سایت:

 به روز: تشاران وضعیت

 

انگاره ضرورت واکاوی علوم قرآنی در منابع غیرمستقل )مطالعه موردی:  .5

 (تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان
 سید مهدی رحمتی، فاطمه حاجی اکبری 

 علوم قرآنی، تفسیر، ارزیابی، نیشابوری، غیرمستقل ها: کلیدواژه
 ماز منظر قرآن کری بسترهای فقهی اخالق در روابط همسرانه پس از طالق .3

  محمدرضا جباران 

 بسترهای فقهی، زندگی پس از طالق، اخالق همسرانه، معروف، احسان ها: کلیدواژه

تجزیه به آحاد »رهیافتی نو بر ترجمه اسما افعال مشهور قرآن در پرتو  .2

ای، آیتی و مکارم های الهی قمشه)مطالعه موردپژوهانه: ترجمه« گانواژ

 (شیرازی
   ، حمیدرضا فهیمی تبار، مصطفی عباسی مقدمموسوی سید محمد

 قرآن کریم، اسماء االفعال، روش تجزیه به آحاد واژگان، نقد ترجمه ها: کلیدواژه

های قرآنی ت اسالمی در عرصه داخلی و راه حلهای سیاسی مقاومچالش .4

 مقابله با آن

   ، غالمرضا صفریانمرتضی غرسبان

 یاست، چالش سیاسی، راه حل های قرآنیمقاومت، چالش، س ها: کلیدواژه

 مبانی قرآنی و روایی قاعده فقهی احترام خون مسلمان .5

 حجت عزیزالهی 

 دم، مسلم، احترام خون، قاعده ها: کلیدواژه

 ارزیابی معماری و شهرسازی سرزمین مصر از منظر قرآن کریم .5

 حسین رحمانی تیرکالیی

 ی، کاخ سازی، قرآن کریممعماری، شهرسازی، مصر، برج ساز ها: کلیدواژه

  

 مطالعات علوم قرآن

 
 

http://jqss.isca.ac.ir/issue_5126_5238.html
http://jqss.isca.ac.ir/issue_5126_5238.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 818 55سال چهاردهم، شماره 

 

 55شماره: 
 Studies Understanding Hadithعنوان التین: 

 0011پاییز و زمستان  –دوفصلنامه  ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 خمینی امام المللی بین دانشگاه صاحب امتیاز:

 مجید مالیوسفی مدیر مسئول:

 زاده فتحیه فتاحی سردبیر:

 182، 00910007: ریهتلفن نش

 mfh.journals.ikiu.ac.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

 های نهج البالغه آسیب شناسی سیاست بدون اخالق مبتنی بر آموزه .5
 محسن رفعت 

 .ب شناسی، امام علی )ع(، نهج البالغهسیاست، اخالق، سیاستمداران، آسی ها: کلیدواژه
اعتبارسنجی احادیث نشانه های شیعه؛ مطالعه موردی: انگشتر به دست راست  .3

 کردن

 علی حسن بیگی 

 حدیث، نشانه شیعه، انگشتر به دست راست کردن، تعمیم گرایی ها: کلیدواژه

اس بازکاوی معنای تلویحی گفتاری در ترجمه استعاره های نهج البالغه بر اس .2

 الگوی گرایس
   سید مهدی مسبوق، رسول فتحی مظفری

 اصل همکاری گرایس، معنای تلویحی، استعاره، ترجمه های نهج البالغه ها: کلیدواژه

 بررسی ظهور تصوری در فرآیند فهم حدیث از نگاه شیخ انصاری .4

   ، علی نصرتی، سید ابوالقاسم حسینی زیدیمحمدحسن قاسمی

 ، معناشناسی، فهم حدیث، شیخ انصاریظهور تصوری ها: کلیدواژه

 «معجزه»بررسی فقه الحدیثی احادیث حاوی کلمه  .5

  ، علیرضا طبیبی، محمد دهقانی، علی احمد ناصحفاطمه دست رنج

 احادیث معجزه، فقه الحدیث، معنای متن، مقصود گوینده ها: کلیدواژه

 رواییتحلیل انتقادی روش سید محمدجواد شبیری در بازیابی منابع آثار  .5

 ، نهله غروی نائینی، محمدکاظم رحمتیآمنه حدادی، نصرت نیل ساز

 سید محمدجواد شبیری، بازیابی منابع، الغیبه نعمانی ها: کلیدواژه

 تحلیل روایات موهم تکفیر مبتنی بر مراتب کفر و ضاللت و اصطالح شناسی قرآنی .5

 جواد ایروانی، رضا حق پناه، محمدرضا انجم شعاع

 تکفیر، مراتب کفر و شرک و ضاللت، اصطالح شناسی قرآنی ها: کلیدواژه

 
 ادامه در صفحه بعد<<<

 مطالعات فهم حدیث

 
 

https://mfh.journals.ikiu.ac.ir/issue_393_394.html
https://mfh.journals.ikiu.ac.ir/issue_393_394.html
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 تحلیل و ارزیابی نمونه احادیث معلل در کتاب علل الحدیث محمدباقر بهبودی .8
 ید طاووسی، مریم حاج عبدالباقی، جواد عالء المحدثین، سعفروغ مرادیان، حمیدرضا مستفید 

 .علل الحدیث، محمدباقر بهبودی، حدیث معلل ها: کلیدواژه
شیوه اصالح بینش ها از نگاه ابن عباس )مروری بر روایات اخالقی او در منابع  .3

 (متقدم

 مرتضی همتی پور، حامد خانی )فرهنگ مهروش( ، سید رضا موسوی، محمدعلی میر 

وایات اخالقی، مکاتب اخالق اسالمی، تاریخ فلسفه آموزش و پرورش، تاریخ اندیشه ابن عباس، ر ها: کلیدواژه

 اخالقی

حیطه های »امامیه، بر اساس نظریه « فضل القرآن»کارکرد تعلیمی روایات  .50

 یادگیری بلوم
   ، داود معماریپرویز آزادی

 شناختی، عاطفی، رفتاری روایات فضل القرآن، تعلیم و تربیت، حیطه های یادگیری بلوم، ها: کلیدواژه

نقد و بررسی دیدگاه مالعلی قاری پیرامون احادیث فضایل امام علی )ع( در  .55

 االسرار المرفوعه فی االخبار الموضوعه»کتاب 

   علی ثامنی، مجتبی مصلحی

 امام علی )ع(، اسرار المرفوعه، مالعلی قاری، علمای اهل سنت، جعل حدیث، احادیث فضائل ها: کلیدواژه

 د های جامعیت بحاراالنوارنمو .53

  سید محسن موسوی، مجتبی آقاجانی

 بحاراالنوار، شاخصه های جامعیت، جامع مآخذ، جامع احادیث، جامع موضوعات ها: کلیدواژه

  

 مطالعات فهم حدیث

 
 

https://mfh.journals.ikiu.ac.ir/issue_393_394.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 810 55سال چهاردهم، شماره 

 

 33شماره: 
 Quran and Hadith Studiesعنوان التین: 

 0011پاییز و زمستان  –دوفصلنامه  ترتیب انتشار:
 لفا - علمی رتبه:

 (ع)صادق امام دانشگاه صاحب امتیاز:

 پور مصالیی عباس مدیر مسئول:

 ایزدی مهدی سردبیر:

 180، 22190110: تلفن نشریه

 quran.journals.isu.ac.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

 سوره توبه 25جال دین با تمرکز بر آیه آسیب شناسی تبعیت از ر .5
 علی رضایی کهنمویی 

 .تبعیت، تقلید، رجال دین، شرک خفی، شرک در ربوبیت تشریعی، سوره توبه ها: کلیدواژه
 سوره مائده با رویکرد تحلیلی انتقادی 54ابهام زدایی از تفسیر آیه  .3

 علی گلستانی فر، نانسی ساکی، رسول بالوی 

 سوره مائده، بسته بودن دست خدا، امر و تدبیر خدا، ابداع 20آیه  ها: کلیدواژه

 ادله جواز عقلی و نقلی تفسیر نزولی قرآن کریم .2
   مجید کرباسی فروشان، مهدی مهریزی، سید محمدعلی ایازی، کاظم قاضی زاده

 ع(روش های تفسیری، تفسیر تنزیلی، ترتیب نزول، مصحف امام علی ) ها: کلیدواژه

به مثابه تفسیر موضوعی قرآن « نظریه زمینه ای»ربست روش اعتبارسنجی کا .4

 با تاکید بر آرای شهید صدر

   علیرضا محمدی فرد، سید حمیدرضا حسنی

 روش تحقیق، روش نظریه زمینه ای، تفسیر موضوعی، علم دینی، شهید صدر ها: کلیدواژه

ال نجاشی بر انتقال حدیث راویان کوفی با تکیه بر الرج« حمید بن زیاد»تاثیر  .5

 و الفهرست طوسی

 اعظم فرجامی، خدیجه مهدیان مهر، زهرا رحمتی

 حمید بن زیاد، تاریخ حدیث، رجال حدیث، رجال نجاشی، محدثان کوفی ها: کلیدواژه

 تاریخ گذاری اخبار نهی از بنای مسجد بر قبور .5

 الهه شاه پسند، فاطمه حسین زاده جعفری

 اسناد متن، حلقه مشترک سند، نهی از بنای مسجد بر قبور تاریخ گذاری حدیث، تحلیل ها: کلیدواژه

 تحلیل انتقادی رویکرد ماهر جرار در برخورد با منابع سیره نزد شیعه .5

 فریده امینی، طاهره نعمتی، علی حسن نیا

 تحلیل انتقادی، ماهر جرار، سیره و مغازی، حدیث، شیعه، اهل کساء ها: کلیدواژه
 

 ادامه در صفحه بعد<<<

 مطالعات قرآن و حدیث

 
 

https://qhs.isu.ac.ir/issue_6714_6715.html
https://qhs.isu.ac.ir/issue_6714_6715.html
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 

 ( در عرضه روایات بر قرآن کریمعتحلیل روش امام صادق ) .8
 حامد جوکار، احمد جمالی گندمانی 

عرضه حدیث، مدلول قرآن در عرضه، امام صادق)ع(، مخالفت حدیث با قرآن، موافقت حدیث با  ها: کلیدواژه

 .قرآن، نقد قرآن محور
لیل سندی روایات تفسیری شجره ممنوعه و رابطه داللی آن با اهل بیت تح .3

 ع()

 زهره اهوارکی، بی بی سادات رضی بهابادی، علی محمدی آشنانی 

 (درخت ممنوعه، مخلوق اول، خلقت نوری، وجود پیشینی اهل بیت)ع(، علم اهل بیت)ع ها: کلیدواژه

پژوهان غربی با تاکید بر مخاطبان مسیحی قرآن؛ مروری بر دیدگاه های قرآن  .50

 دیدگاه سیدنی گریفیت
   سعید شفیعی

مسیحی، سیدنی گریفیت، نستوریان، یعقوبیان، ملکانیان، -مخاطبان مسیحی قرآن، فرقه های یهودی ها: کلیدواژه

 سی. جان بلوک، سه خدایی فیلوپونی

 مطالعه تطبیقی علل و انگیزه های پدیده غلو از منظر قرآن کریم و عهدین .55

   سین دشت بین، علی حسین احتشامی، سید حمید حسینیح

 غلو، انحراف، قرآن کریم، عهدین، مسیحیت، یهودیت ها: کلیدواژه

 مفهوم و مولفه های دینداری خودمحور در قرآن کریم .53

  سهراب مروتی، بهروز سپیدنامه، صدیقه کرمی

 ن داریتدین، دین داری خودمحور، سیادت دین، آسیب شناسی دی ها: کلیدواژه

  

 مطالعات قرآن و حدیث

 
 



 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 812 55سال چهاردهم، شماره 

 

 48شماره: 
 Quranic studies Quarterlعنوان التین: 

 0011زمستان  –فصلنامه  ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 جیرفت واحد اسالمی آزاد دانشگاه صاحب امتیاز:

 مجید خزاعی مدیر مسئول:

 محمد ابراهیم خلیفه سردبیر:

 100،  00010000: تلفن نشریه

 qsf.iranjournals.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

های تربیت مبتنی بر محبت و مهرورزی بر اساس قرآن تحلیل محتوای مولفه .5

 کریم

 مریم نیکونژاد، محمدهاشم رضایی، محمد سیفی 

 ، تربیت، قرآن کریم، محبت، مهرورزیابعاد، تحلیل محتوا ها: کلیدواژه
 مولفه های داستان های قرآن و مقایسه آن با اسرائیلیات .3

 علی اصغر اصغری ولوجایی، حمید محمدقاسمی، سید حسین حسینی کارنامی 

 قرآن، قصص، اسرائیلیات، انبیا، افسانه سرایی ها: کلیدواژه

سیر قرآنی اهل سنت تحلیل مفاهیم مرتبط با اثبات عقلی موعودگرایی در تفا .2

 و تشیع

   ماشاءاهلل بخشی، سید عادل نادر علی، مهریار شبابی

 قرآن کریم، اهل سنت، تشیع، موعود، ظهور، استدالل ها: کلیدواژه

 تحلیل اثربخشی روایات معصومین )ع( بر نظرات تفسیری عالمه طباطبایی .4

   محمود ابوترابی، سید محمد نقیب، عباس یوسفی تازه کندی

 روایات تفسیری، حجیت سنت، نفسیر قرآن به قرآن، جایگاه سنت در تفسیر ها: دواژهکلی

مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حق در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به  .5

 آموزه های قرآنی

 علی آزادی، علی عباس حیاتی، محمد ملکیان

 ضرر، قاعده الضرر، قاعده تسلیط، اعمال حق ها: کلیدواژه

 و شرایط صحت آن در قرآن و قانون مدنی طالق .5

 عزت اهلل برخورداری

 قرآن، حقوق مدنی، قانون مدنی، حقوق اسالم، ارکان ها: کلیدواژه

 
 ادامه در صفحه بعد<<<

 مطالعات قرآنی

 
 

https://qsf.jiroft.iau.ir/issue_1135231_1136221.html
https://qsf.jiroft.iau.ir/issue_1135231_1136221.html
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 -سی عرفانیبررسی تاثیر قصص قرآنی انبیای اولوالعزم بر نخستین آثار فار .5

 تعلیمی
 سمانه جعفری

 .قرآن، قصص انبیا، ارتباط بینامتنی، متون عرفانی ها: کلیدواژه

 مثبت اندیشی و کارکردهای آن از دیدگاه قرآن کریم .8
    علیرضا ذوالفقاری

 .قرآن کریم، پیامدهای روان شناختی، خوش بینی، خداباوری، ارزشمندی زندگی ها: کلیدواژه

ت داستان آدم )ع( با درونمایه اسرائیلیات در رویکرد بررسی و نقد روایا .3

 تفسیری منهج الصادقین
 مینا شمخی، محمدجواد نجفی

 .منهج الصادقین، مفسران شیعی، نقد سندی، تحلیل داللی، اسرائیلیات ها: کلیدواژه

 بررسی زبان تمثیل و داستان قضاوت حضرت داود )ع( در قرآن کریم .50
 عماد صادقی، حسین علوی مهر

 .داوری، فصل الخطابی، داود)ع(، عدالت، مشاجره ها: کلیدواژه

 رابطه کاربردشناختی اختتام آیات با متن آن؛ مطالعه موردی لطیف خبیر .55
 عفت طاهری، مهدی مطیع، مهدی حبیب اللهی

 .بافت درون زبانی، اختتام آیات، کاربردشناسی، کارگفت، لطیف خبیر ها: کلیدواژه

 کرد تفسیر بالماثور در تفسیر المیدانیبررسی استفاده از روی .53
  مصطفی عطار آبکناری، سید محمدعلی ایازی، کاظم قاضی زاده

 .تفسیر روایی، تنزیل، تفسیر معارج التفکر و دقائق التدبر، المیدانی ها: کلیدواژه

اجتماعی اجرای امر به معروف و نهی از منکر با  -آسیب شناسی مبانی عقلی .52

 ثتاکید بر قرآن و حدی
 رقیه میرزاخانی، علی حسین احتشامی

 .تغییر ارزشی، معروف و منکر، جامعه اسالمی، قرآن، نهج البالغه ها: کلیدواژه

 مطالعات قرآنی
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 های روان شناسی و قرآنوجودی معنای زندگی از منظر آموزهفلسفه  .54
 کلثوم فضلعلی، جوانشیر اسدی 

 قرآن کریم، روان شناختی، معنای زندگی، سخت رویی، حیات طیبه ها: اژهکلیدو
 نمود باورهای اسالمی در نقیضه جریر در رد اخطل با تکیه بر قرآن کریم .55

 حمید متولی زاده نائینی 

 دین، اسالم، قرآن کریم، نقائض، جریر ها: کلیدواژه

 بررسی و تحلیل وجوه فضل در تفسیرهای عرفانی .55
   ، محمدحسین صائنی، فرهاد ادریسیا کلیمانی، حسین مرادی زنجانیدنیمکرم محم

 تفسیر، عرفان، فضل، محبت، عدل ها: کلیدواژه

 معناشناسی استعاره های جزء اول و بیستم قرآن کریم .55

   مریم امین افشار، مسعود اکبری زاده، مهدی محمدی نیا

 حقیقی، استعارهبالغت، فنون بیانی، قرآن کریم، معنای غیر  ها: کلیدواژه

بررسی رهیافت های استداللی عالمه طباطبایی و مصطفی مسلم در غرض  .58

 یابی محتوایی سوره یس

 علی حسن نیا، محسن خاتمی، سمیه شیخی

 التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم، المیزان، تناسب آیات، سوره یس، عالمه طباطبایی ها: کلیدواژه

 ا جرمی مستقل با تکیه بر آموزه های قرآنیافساد فی االرض از وصف جزایی ت .53

 محمدابراهیم مجاهد، احمد عابدینی نجف آبادی، جواد پنجه پور

 افساد فی االرض، استقالل، مستندات فقهی، مصادیق قانونی ها: کلیدواژه

 وحدت وجود در آیات قرآن کریم و روایات .30

 سید مجتبی موسوی دره بیدی، محمدعلی حیدری

 ی، اصالت وجود، ظهور، کثرت، عرفان نظریتجل ها: کلیدواژه

 ادامه در صفحه بعد<<<
 

 مطالعات قرآنی
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 جستاری در بایسته ها و آثار تجسس از نگاه قرآن و کتب اربعه .35
 ، ابوالحسن مومن نژادعبدالرحیم عبودی، سید حسن حسینی

 .س، حکم جاسوسی، استراق سمعکتب اربعه، تجس ها: کلیدواژه

تحلیل نقش زمان و مکان در جواز و عدم جواز تعدد زوجات از منظر آیات و  .33

 روایات
 رضا عسگری، محمود قیوم زاده خالقی، عباسعلی حیدری

 .زمان، مکان، ازدواج، احکام، آیات ها: کلیدواژه

  

 مطالعات قرآنی

 



 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 801 55سال چهاردهم، شماره 

 

  4شماره: 
 tureQuranic Studies and Ialamic Culعنوان التین: 

 0011زمستان  –فصلنامه  ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 اسالمی فرهنگ و قرآنی مطالعات ایرانی انجمن صاحب امتیاز:

 قبادی مریم مدیر مسئول:
 پور قاسم محسن سردبیر:

 19082127901: تلفن نشریه

 quranicstudies.ihcs.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 مطالعات مقایسه ای قرآن و کتاب مقدس: آسیب شناسی و راهکارها .5
 فاطمه توفیقی، محمد حقانی فضل

 . مطالعات تطبیقی، االهیات تطبیقی، تفسیر، گفت وگوی ادیان، روش شناسی تفسیر: ها کلیدواژه

 ل و ابعاد نزول زبانی قرآنبررسی مباحث، مسائ .3
 رضا روحانی

 . علوم قرآنی، زبان قرآن، وحی گفتاری، انزال و نزول زبانی :ها کلیدواژه

تحلیل انتقادی ترجمه آیات به ظاهر متناقض با جنبه عصمت در ابالغ وحی  .2

 (سوره هود 53پیامبراکرم) ( )مطالعه موردی آیه 
 محمد طاهری، علی حاجی خانی

  .قرآن کریم، نقد ترجمه، آیات به ظاهر متناقض، عصمت پیامبر، ابالغ وحی: ها کلیدواژه

 بررسی تطبیقی قسم های استداللی از دیدگاه فراهی و بنت الشاطی .4
 اباذر کافی موسوی

  .سوگند، قسم های الهی، عبدالحمید فراهی، عایشه بنت الشاطی، قسم های استداللی: ها کلیدواژه

 تحلیل واژگان کلیدی سوره غرض سوره فتح با تاکید بر .5
 فریده محمدزاده شهرآبادی، عاطفه زرسازان

  .غرض سوره فتح، کلیدواژه، اهلل، فتح، سکینه، مخلفون: ها کلیدواژه

 معناشناختی کاربردی سنت عاقبت بخیری در اختتام آیات قرآن .5
 زهرا سادات میرشفیعی، مهدی مطیع

  .، تقوا، کارگفتمعناشناسی کاربردی، سنت، عاقبت: ها کلیدواژه

 

 

 

 

 مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی

 

https://quranicstudies.ihcs.ac.ir/issue_1058_1187.html
https://quranicstudies.ihcs.ac.ir/issue_1058_1187.html
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 االجتهاد و التجدید .31

 های حقوق کیفری آموزه .32

 نامه حج و زیارت پژوهش .33

 فقه میان رشته ای اجتماعی .34

 های اصولی پژوهش .35

 مطالعات فقه معاصر .36

 فقه پزشکی .37

 حقوق اسالمی .38

 حقوق بشر .39

 های فقهی پژوهش .41

 ه تربیتیمطالعات فق .41

 مطالعات فقه اسالمی و مبانی حقوق .42

 کاوشی نو در فقه .43

 فقه و اصول .44

 مطالعات حقوق تطبیقی معاصر .45

 فقه و حقوق خانواده .46

 های فقه و حقوق اسالمی پژوهش .47

 فقه و مبانی حقوق اسالمی .48

 اصول فقه حوزه .49

 مطالعات فقه و حقوق اسالمی .51

 مطالعات فقهی و فلسفی .51

 نامه حقوق اسالمی پژوهش .52

 های حقوق عمومی اندیشه .53

 گفتمان فقه و اصول .54

 حقوق تطبیقی .55

 های فقه مدنی آموزه .56

 فقه و تاریخ تمدن .57

 های مالیه اسالمی مجله پژوهش .58

 دین و قانون .59

 قرآن، فقه و حقوق اسالمی .61

 

 تهادتا اج .1

 فقه مقارن .2

 فقه و اجتهاد .3

 فقه اهل بیت)عربی( .4

 فقه حکومتی .5

 جستارهای فقهی و اصولی .6

 مطالعات فقه امامیه .7

 مطالعات اصول فقه امامیه .8

 تطبیقی حقوق اسالم و غرب  پژوهش .9

 میقات حج .11

 رسائل .11

 فقه و حقوق معاصر .12

 وقف میراث جاویدان .13

 فقه، حقوق و علوم جزا .14

 همطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواد .15

 گفتمان فقه حکومتی .16

 المنهج الفقهی من منظار اهل البیت)ع( .17

 فقه و سیاست .18

 مصباح الفقاهه .19

 فقه و قضا .21

 افق های نو در فقه سیاسی .21

 پژوهش نامه اسالمی حقوق .22

 پژوهش های فقهی زن و خانواده .23

 مطالعات فقه اقتصادی .24

 مطالعات فقه و سیاست .25

 مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب .26

 دیآموزه های فقه عبا .27

 فقه جزای تطبیقی .28

 پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف .29

 فقه و مبانی حقوق اسالمی .31

 

 فقه، اصول و حقوقگروه 

 اند پایان فصل به واحد نشریات رسیده نشریاتی که تا . 
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 0شماره: 

 

 Ibadah Figh Doctirines: عنوان التین

 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 نداردرتبه: 

 رضوی اسالمی علوم دانشگاه صاحب امتیاز:

 زاده سیدعلی سجادیمدیر مسئول: 

 محسن جهانگیریسردبیر: 

  100 ،08801778: تلفن نشریه

 jwd.razavi.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 
 و تحلیل موارد استناد به آن در فقه عبادات« نفی عسر و حرج»قاعده  .5

 سیف اهلل احدی، علی محمدیان

 .و حرج، سمحه و سهله، حکم واقعی ثانوی فقه عبادات، قاعده نفی عسر ها: کلیدواژه

 بازنگری ادله مشروعیت وقف موقت .3
    علی اکبر ترابی شهرضایی

 .دوام در وقف، تابید و ابدی بودن وقف، وقف موقت، وقف منقطع اآلخر، وقف بر من ینقرض ها: کلیدواژه

 بررسی فقهی اماریت احتالم برای بلوغ زنان .2
 روح اهلل سیف، مهدی آزادپرور

 .احتالم، بلوغ زنان، غسل جنابت، منی ها: لیدواژهک

 به مثابه قاعده ای فقهی« تستر زنان»امکان سنجی تلقی  .4
 سید جعفر علوی

 .تستر، ستر، پوشش زنان، قاعده فقهی ها: کلیدواژه

 قرآن وجوب قرائت .5
 محمد فاکر میبدی

 .تفسیر قرآن، وجوب قرائت، قرائت میسور، قرائت روزانه ها: کلیدواژه

 رزیابی انتقادی مستندات و مدارک اجماع بر حرمت قطع اختیاری نماز واجبا .5

 حمید موذنی بیستگانی

 .فقه عبادات، احکام نماز، قطع نماز واجب، قواعد فقهیه ها: کلیدواژه

 بررسی حکم استفاده از سرمه توسط شخص محرم در فقه امامیه .5
 محمدمهدی یزدانی کمرزرد، حمیدرضا اصدقی

 .سرمه، سرمه سیاه، زینت، احرام، طیب ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 
 

 های فقه عبادیآموزه

https://jwd.razavi.ac.ir/issue_225_255.html
https://jwd.razavi.ac.ir/issue_225_255.html
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  30شماره: 
 Andeshehay-e Hoghogh Omomiعنوان التین: 

 0011پاییز و زمستان  –دوفصلنامه  ترتیب انتشار:
 ترویجی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 (ره)خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه صاحب امتیاز:

 سیدابراهیم حسینی مدیر مسئول:
 زاده ابراهیم موسی سردبیر:

 180،  08000072: تلفن نشریه

 http://hoghoughi.nashriyat.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 تفکیک قوا در نظام سیاسی اسالم .5

    ابوالفضلی، حسین جوان آراسته، اسماعیل دارابکالییعلی 

 .تفکیک قوا، قدرت، نظام سیاسی اسالم، والیت فقیه ها: کلیدواژه

 تحلیلی از احکام حکومتی متعارض با نصو  شرعی .3

 خدیجه افشین

 .تعارض، حکم حکومتی، نصوص، ترجیح، مصالح اسالمی، مصالح همگانی ها: کلیدواژه

 یس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننهواکاوی سوال از رئ .2

    خیراهلل پروین، سید شهاب الدین مصطفوی نژاد

 .رئیس جمهور، تفکیک قوا، نظارت، حق سوال، استیضاح ها: کلیدواژه

رابطه الزام قانونی با الزام شرعی در جمهوری اسالمی با تاکید بر قاعده فقهی  .4

 «التعزیر لکل عمل محرم»

 ابراهیم حسینی، محمدجواد شفقی سید

 .الزام قانونی، الزام شرعی، تعزیر، حرام، قانون ها: کلیدواژه

 رابطه حقوق و اخالق از منظر آیت اهلل مهدوی کنی .5

 وحید حیدری، هادی طحان نظیف

 .اخالق، حقوق، آیت اهلل مهدوی کنی، جدایی، ارتباط، الزام اخالقی ها: کلیدواژه

اعی دریایی فرماندهی معظم کل قوا برای حضور در دریای های دفتبیین اندیشه .5

 آزاد؛ با تاکیدی بر اصل آزادی دریانوردی در دریای آزاد

 بهزاد سیفی

 .اندیشه های دفاعی امام خامنه ای، دریای آزاد، حقوق بین الملل دریاها، بازگشت به دریا ها: کلیدواژه

 
 
 

 
 

 

 

ادامه در صفحه بعد<<<

 حقوق عمومیاندیشه های 

 

http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/167
http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/167
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

دستاوردها و کاستی های حقوق بین الملل در خصو  به کارگیری کودکان در  .5

 درگیری های مسلحانه غیربین المللی

 رزیتا کهریزی

  .لیکودک سرباز، مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، حقوق کیفری بین المل ها: کلیدواژه

 عدالت و حقوق بشر .8

 محمد ناطقی، محمدرضا باقرزاده

 .عدالت، حق، حقوق بشر، نظام های حقوقی، قانون ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اندیشه های حقوق عمومی

 
 

http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/167
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  33شماره: 
 Criminal Law Doctrinesعنوان التین: 

 0011پاییز و زمستان  –دوفصلنامه  ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 رضوی اسالمی علوم دانشگاه یاز:صاحب امت

 رضا دانشور ثانی مدیر مسئول:
 ابرندآبادی نجفی حسین علی سردبیر:

 100، 08801778: تلفن نشریه

 razavi.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل  بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی .5

 کیفری
 ، حسن شاه ملک پوردانیال پاک نژاد، مهین سبحانی

  .حقوق بین الملل کیفری'تجاوز جنسی، زنای به عنف، لواط به عنف، حقوق ایران،  ها: کلیدواژه

 امنیتی-مساله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی .3
 اهسکینه خانعلی پور واجارگ

 . امنیتی، نظریه پردازی داده بنیاد -فساد اقتصادی، قانونگذاری، مساله، دغدغه سیاسی  ها: کلیدواژه

 مطالعه جرم شناختی تحوالت بزهکاری در پرتو بحران اقلیمی .2
 بهزاد رضوی فرد، حامد صفائی آتشگاه

  .اری اقلیمی، تغییر اقلیمی، رویکردهای جرم شناسی، نرخ بزهکاری، فشارهای اقلیمیبزهک ها: کلیدواژه

سیاست کیفری »حبس گرایی و عدول از اصول و قواعد حقوقی در پرتو  .4

 در قوه قضاییه« بخشنامه مدار
 جواد ریاحی

  .کیفر حبس، اصل حاکمیت قانون، مواد مخدر و روانگردان، تخفیف مجازات ها: کلیدواژه

 ارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفریک .5
 محمدمهدی ساقیان، زهرا اسالمی

اصول راهبردی، فرایند کیفری، دادرسی منصفانه، حقوق متهم، حقوق بزه دیده، بطالن تصمیمات قضایی،  ها: کلیدواژه

 .دیوان عالی کشور

 شناسایی حق بر توانمندسازی بزه دیده؛ مبانی و جلوه ها .5

 ، حسین غالمی، حسنعلی موزنزادکانتهمینه شاهپوری

حق، حق بر توانمندسازی، بزه دیده، مولفه توانمندسازی، مبانی نظری حق بر توانمندسازی، جلوه های حق بر  ها: کلیدواژه

 .توانمندسازی

 ادامه در صفحه بعد<<<

  

 کیفری حقوق های آموزه

 

https://cld.razavi.ac.ir/issue_252_265.html
https://www.magiran.com/paper/2452895
https://www.magiran.com/paper/2452895
https://cld.razavi.ac.ir/issue_252_265.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 زی بزه دیده؛ مبانی و جلوه هاشناسایی حق بر توانمندسا .5

 تهمینه شاهپوری، حسین غالمی، حسنعلی موزنزادکان

حق، حق بر توانمندسازی، بزه دیده، مولفه توانمندسازی، مبانی نظری حق بر توانمندسازی، جلوه های حق بر  ها: کلیدواژه

 .توانمندسازی

 رویکرد فقهی به ضمان دیه در قتل ناشی از کیفر غیر سالب حیات .8

 سجاد عادلیان طوس، علیرضا تقی پور

  .ضمان دیه، فقه مقاصدی، محقون الدم، مصلحت عامه، وجوب احتیاط ها: کلیدواژه

دفاع از دست دادن کنترل؛ تحوالت حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید  .3

 احساسات

 جمشید غالملو، سپیده میرمجیدی

 .تلاز دست دادن کنترل، تحریک، دفاع، خشونت، ق ها: کلیدواژه

  چالش های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخا  حقوقی .50

 سید سجاد کاظمی، حامد چگینی

  .شخص حقوقی، انحالل، ادغام، تبدیل، تعقیب کیفری ها: کلیدواژه

افزایش جمعیت از رهگذر مداخالت کیفری؛ نگاهی به فرایند تصویب و چالش  .55

 های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 مدباقر مقدسی، مهرانگیز روستائیمح

  .جرم انگاری، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط جنین، افزایش جمعیت ها: کلیدواژه

سال در مخاصمات  55تعهد گروه های مسلح به عدم به کارگیری کودکان زیر  .53

 مسلحانه با تاکید بر قضیه لوبانگا

 هیبت اهلل نژندی منش، ایمان منتظری

 .استخدام و نام نویسی کودکان، گروه های مسلح، مشارکت فعال کودکان، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ها: واژهکلید

  مزایا و چالش های کاربست شواهد عصب شناختی در دادگاه های کیفری .52

 رحیم نوبهار، محمدعلی اردبیلی، راضیه همراهی

  .ب شناسی، حقوق عصب شناختی، شواهد عصب شناختیتکنیک های سنجش عصبی، حقوق کیفری عص ها: کلیدواژه
 

 کیفری حقوق های آموزه
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  34شماره: 
 Civil Juriprudence Doctrinesعنوان التین: 

 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 رضوی اسالمی علوم دانشگاه صاحب امتیاز:

 علی خیاط مدیر مسئول:
 حائری محمدحسن سردبیر:

 100 ،08801778: تلفن نشریه

 paper.razavi.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه .5
 عبدالرضا اصغری، مصطفی حسینی، غالمرضا یزدانی، محمد حسینی

  .دیون واقف، وقف بر نفس، انتفاع از موقوفه، مخارج واقف :ها اژهکلیدو

 تحلیل فقهی و حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت .3

 امیر انتظاری، رسول مقصودپور، سید محسن حسینی پویا، احمد تاجی

  .اجرای موقت، اجرای قطعی، تسریع در دادرسی، دادرسی فوری ها: کلیدواژه

با نگاهی به طرح جامع »حل و فصل مالی بانکها و موسسات اعتباری متوقف  .2

 «بانکداری

 احمد بیگی حبیب آبادی، حسین پاشائی

  .ابزار گزیر، راهبرد تقنینی، نجات از درون، نجات از بیرون، ورشکستگی ها: کلیدواژه

اصل قابل استناد در موارد شک در امری یا تکمیلی بودن قاعده حقوقی با  .4

 مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر

 بیژن حاجی عزیزی، حامد خسروی، یاسر خسروی

  .قانون مدنی 11قاعده امری، قاعده تکمیلی، نظم عمومی، ماده  ها: کلیدواژه

بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق  .5

 انگلستان

  رضا آرش پورحامد خوبیاری، محمدصادق طباطبایی، علی

  .عقد فضولی، معامله مال غیر، نمایندگی ناشی از تنفیذ، اداره عقد، استناد به مالک ها: کلیدواژه

 قانون مدنی 500و  533، 535تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد  .5

 هادی خوش نقش، محمد ادیبی مهر

  .ون مدنیفقه، عقد، تعلیق، تنجیز، ضمان تعلیقی، قان ها: کلیدواژه

های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای تاثیر اعمال تحریم توسط کشور .5

 باالدستی بین المللی نفتی از دیدگاه نظام حقوقی ایران
 فرهاد روهنی، سید نصراهلل ابراهیمی، مجتبی زاهدیان، سید محسن حسینی پویا

  .االدستی نفتی، قوه قاهره، دشواری اجرای قراردادتحریم، موافقت نامه برجام، قراردادهای ب: ها کلیدواژه

 ادامه در صفحه بعد<<<

 مدنی فقه های آموزه

 

https://cjd.razavi.ac.ir/issue_207_220.html
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 

العقود »نقد و تحلیل قول مشهور و قانون مدنی در بیع فضولی مبتنی بر قاعده  .8

 «تابعه للقصود

 زینب سنچولی، محمدرضا کیخا

  .لی، غاصب، اجازه، العقود تابعه للقصودبیع فضو ها: کلیدواژه

 بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون .3

 محمد صالحی مازندرانی، علی جوادیه

  .ن، اذن محض، اباحه در تصرف، ایجاد حق، سلب حق رجوعاذ ها: کلیدواژه

 گیری حاکم در حقوق عمومی اسالم؛ پی جویی امکان، الزامات و اقتضائاتکناره .50

 صفائی اوندری، محسن قائمی حمیدرضا

  .استعفا، عزل، حکومت اسالمی، حق والیت، حکومت به مثابه امانت، حکومت به مثابه وکالت ها: کلیدواژه

 بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت .55

 محمد قنبرزاده، علی اکبر ایزدی فرد، سعید ابراهیمی

  .آبونمان، مخابرات، ارتباطات، بیع، اجاره اشتراک تلفن، قرارداد، ها: کلیدواژه

 حقوقی نقش اراده در توافقات ابوین بر مسئله حضانت -بررسی فقهی .53

 مجیدرضا کمالی بانیانی، داوود نصیران، سید محمدهادی مهدوی

 .اراده، توافق، حضانت، قرارداد ها: کلیدواژه

 شرایط غیرمصرح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی .52

 ، سید مصطفی محقق داماد، سید مهدی عالمه، علیرضا مظلوم رهنی، هرمز اسدی کوه بادرضا مقصودی

 . شرط ضمن عقد، شرایط صحت شرط، شرایط اعتبار شرط، احکام زیربنائی ها: کلیدواژه

بررسی مصداقیت مصرف اکثر اموال در امور خیریه، برای سفاهت عارضی با  .54

 نگاهی بر فقه امامیه

 ن احمری، علی واعظ طبسیحسین یوسفی فر، حسی

 . سفاهت، سفاهت عارضی، مصرف اموال در امور خیریه ها: کلیدواژه

 

  

 مدنی فقه های آموزه
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  55شماره: 
 Hajj and ziarah Research Journalعنوان التین: 

 0011زمستان  –فصلنامه  ترتیب انتشار:
 پژوهشی - علمی رتبه:

 ی علمیشورای اعطای مجوزها و امتیازهامرجع ثبت کننده: 
 زیارت و حج پژوهشکده صاحب امتیاز:

 عسکر قاضی سیدعلی مدیر مسئول:
 موسوی علیزاده سیدمهدی سردبیر:

 180، 07701211: تلفن نشریه

 journal.hzrc.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 
 ر و انجام دادن اعمال مکه توسط بانوان حج گزار در شب عید قربانتقصی .5

 ، حسام الدین ربانیمهدی ساجدی

 .تقصیر، عید قربان، ذبح، اعمال مکه، وکالت در قربانی، حج، بانوان حج گزار ها: کلیدواژه

 بررسی حق حاجیان بر بیمه درمان از منظر حقوق بشر .3
 سیده لطیفه حسینی، زینب عصمتی 

 .حج، حقوق بشر، بیمه درمان، تامین اجتماعی ها: اژهکلیدو

 حج انجام جهاد کبیر در آوردگاه موسم و مناسک .2
 حمید مروجی طبسی

 .(، مناسک حج، مخالفت با کافران، راهکارهای عمومی و اختصاصی08جهاد کبیر، آیه جهاد کبیر )فرقان: ها: کلیدواژه

 زیارت عاشورادر متن « جاهدت الحسین»تاملی در اصالت عبارت  .4
 رضا مهدیان فر

 .زیارت عاشورا، جاهدت الحسین، حاربت الحسین، کامل الزیارات، مصباح المتهجد ها: کلیدواژه

جهانی شدن فرهنگی و اثرات آن بر سبک زندگی گردشگران )مطالعه موردی  .5

 گردشگران مذهبی شهر شیراز
 زهرا معاون 

 .ی، گردشگران مذهبی، شیرازجهانی شدن فرهنگی، سبک های زندگ ها: کلیدواژه

امکان سنجی بازآفرینی مسیر معنوی هجرت امام رضا)ع( به ایران با تاکید بر  .5

 گردشگری مذهبی
 اصغر موالئی 

 .مسیر معنوی، هجرت امام رضا، حرم مطهر امام رضا، زیارت، قدمگاه ها: کلیدواژه

بر رضایت  بررسی تاثیر ارزش های درک شده )سنتی و مذهبی( و باورهای مذهبی .5

 و تمایالت رفتاری زائران اربعین حسینی
 علیرضا حبیبی، عبدالقادر نبی زاده، مریم سادات موسوی

ابعاد ارزش های سنتی، ابعاد ارزش های مذهبی، باورهای مذهبی، رضایت گردشگران، تمایل رفتاری زائران  :ها کلیدواژه

   .اربعین

 پژوهشنامه حج و زیارت

 

https://journal.hzrc.ac.ir/issue_33404_34581.html
https://journal.hzrc.ac.ir/issue_33404_34581.html
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 00شماره: 

 

 Islamic Studies and Law: عنوان التین

 0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمیرتبه: 

 (ع)صادق امام دانشگاه صاحب امتیاز:

 عمرانی سلمانمدیر مسئول: 

 الماسی نجادعلیسردبیر: 

  22070180،180تلفن نشریه: 

 law.journals.isu.ac.ir سایت:

 به روز: انتشار وضعیت

 

 مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار .5
 احسان آهنگری، عابدین مومنی

اضطرار، تسعیر، سوءاستفاده از اضطرار، شورای نگهبان، قاعده الضرر، قرارداد کار، مجمع تشخیص  ها: کلیدواژه

 .مصلحت نظام

 ش تفسیری آن در علم حقوقداللت اقتضاء و نق .3
  علی اکبر فرح زادی، فاطمه رضائی، فاطمه ابطحی 

 .داللت اقتضاء، تفسیر قانون، داللت سیاقی، قرارداد ها: کلیدواژه

تاملی فقهی و حقوقی پیرامون اراده در قراردادهای مجازی با تکیه بر اسناد  .2

 بین المللی
 امیر احمدی، یاسر یوسفی، اسالم باباخانی

اراده، اسناد بین المللی، ایجاب، قانون تجارت الکترونیک ایران، قبول مجازی، قرارداد مجازی، قصد و  ها: کلیدواژه

 .رضا، کنوانسیون بیع بین المللی کاال، کنوانسیون ژنو

ام حقوقی ایران و فقه ؛ مبنای مسئولیت مدنی کاالها در نظ«اتالف و تسبیب» .4

 اسالمی با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و امریکا
  محمدکاظم مهتاب پور 

اتالف بالتسبیب، اتالف بالمباشره، مسئولیت محض، مسئولیت مدنی کاالها، مطالعه تطبیقی، نظام  ها: کلیدواژه

 .آمریکا، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی فرانسه حقوقی

 نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه .5
  صدیقه محمدحسنی، سید مهدی نقیبی 

 .انفاق، تعدد زوجات، تقسیم شب ها، حق قسم، عدالت، فقه امامیه ها: کلیدواژه

 قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کاال و ارز .5
  امید رستمی غازانی 

تجمیع محکومیت ها، تعدد جرم، تعدد معنوی، تعدد مادی، قاچاق کاال و ارز، قاچاقچی حرفه ای،  ها: کلیدواژه

 .قانون مجازات اسالمی
  ادامه در صفحه بعد<<<

 اسالمی حقوق نامه پژوهش

https://ilr.isu.ac.ir/issue_6706_6736.html
https://www.magiran.com/paper/1949127
https://www.magiran.com/paper/1949127
https://www.magiran.com/paper/1949127
https://ilr.isu.ac.ir/issue_6706_6736.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 بررسی زمان تاثیر بطالن در قرارداد کار .5

 عباس کریمی، بهنام شکوهی مشهدی

 . اثر قهقرایی و آتیه ای، بطالن، مزد، اجرت المثل، مقررات امری کار ها: کلیدواژه

 تحوالت قانونگذاری کیفری جمهوری اسالمی در مورد حبس با رویکرد فقهی .8

 الکوهیغالمحسین الهام، امیر وطنی، محبوبه حسن زاده لی

  .تعزیر، حبس، زندان، شرع، کیفر، نظام حقوق کیفری ایران ها: کلیدواژه

   )ضمان مفتی( در اثبات ضمان مقنن« کل مفت ضامن»قاعده  .3

 مهدی محمدزاده

  .تقنین، خطای حاکم، ضمان اجتماعی، ضمان مقنن، قاعده احسان، کل مفت ضامن ها: کلیدواژه

ی متن های فارسی و غیرفارسی نقش شورای نگهبان در تضمین همخوان .50

 معاهدات بین المللی

 عبدالمجید سودمندی

شورای نگهبان، ابهام، معاهدات بین المللی، مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات،  ها: کلیدواژه

  .مطابقت دادن متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات

ظام حقوق اساسی بایسته های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در ن .55

  جمهوری اسالمی ایران

 مهدی ابراهیمی، محمدجواد رضایی زاده، محمد بهادری جهرمی

اصل چهارم قانون اساسی، بایسته های نظارت شرعی، شورای نگهبان، فتوای معیار، قانون گذاری،  :ها کلیدواژه

  .قوانین و مقررات، نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، نظارت شرعی

  انتقال سیاستهای کنترل جرم؛ انتقال داوطلبانه یا اجباری؟ .53

 کاظم کوهی اصفهانی، علی حسین نجفی ابرندآبادی، محمد فرجیها

 .انتقال اجباری، انتقال داوطلبانه، انتقال سیاست، سیاست گذاری کیفری، سیاست های کنترل جرم ها: کلیدواژه
 
 
 

 

 اسالمی حقوق نامه پژوهش
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 01شماره: 

 

 Comparative studies on Islam and Western law: عنوان التین

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمیرتبه: 

 قم دانشگاه صاحب امتیاز:

 زنجانی شبیری سیدحسنمدیر مسئول: 

 ساریخانی عادلسردبیر: 

  180 ، 08010287تلفن نشریه: 

 csiw.qom.ac.ir سایت:

 به روز: انتشار وضعیت

 

جایگزین مجازات حبس برای زنان در نظام های عدالت کیفری ایران و  .5

 کشورهای غربی: با نگاهی به رویکرد فقه اسالمی

 روح اهلل اکرمی، نرگس محمدیان

 . الت کیفریحبس، جایگزین حبس، حبس زدایی، مجازات زنان بزهکار، نظام عد ها: کلیدواژه

مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی شرط قدرت بر تسلیم در حقوق ایران، فرانسه  .3

 و فقه امامیه

 سید امیرمهدی امین، سید حسن شبیری زنجانی

 . قدرت اجرا، تعذر تسلیم، وصف متعهد، موضوع تعهد ها: کلیدواژه

مسئولیت مدنی پلی بک در فقه، حقوق ایران و آمریکا با نگاهی به اصول  .2

 حکمرانی مطلوب

 پرویز باقری، مهدی شعبان نیا منصور، سیما اسماعیل پور

 . اجرای پلی بک، حقوق ایران، حقوق آمریکا، مسئولیت مدنی، حکمرانی مطلوب :ها کلیدواژه

 قرارداد توزیع انتخابی، مطالعه در حقوق اتحادیه اروپا و ایران .4

 محمدباقر پارساپور، سجاد کالنترزاده سعدآباد

 . قرارداد توزیع انتخابی، عرضه کننده، توزیع کننده، حقوق اتحادیه اروپا، حقوق ایران: ها اژهکلیدو

 مطالعه تطبیقی معیارهای همه پرسی خوب با تاکید بر قانون جامع همه پرسی .5

    سید احمد حبیب نژاد، سمیرا خویینی

 . ت مردم، حقوق ایراناصول همه پرسی خوب، مردم ساالری، قانون اساسی، حاکمی: ها کلیدواژه

مولفه های موثر در ارزیابی اصل مهلت معقول در دادرسی کیفری )با نگاه بر  .5

 (رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

    الهام حیدری

اصل مهلت معقول رسیدگی، مولفه های موثر در تعیین مهلت معقول، دادرسی کیفری، دادگاه اروپایی حقوق : ها کلیدواژه

 . بشر

 
 مه در صفحه بعد<<<ادا

  

 غرب و اسالم حقوق تطبیقی  پژوهش

https://csiw.qom.ac.ir/issue_253_275.html
https://csiw.qom.ac.ir/issue_253_275.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

 جایگاه مصلحت در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین خانواده ایران .5

    عبداهلل عابدینی، مهدی مشکی باف

 . صلحتمصلحت کودک، حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک، قوانین خانواده ایران، عناصر م: ها کلیدواژه

تحلیل نقد دیدگاه فمینیستی از تعاریف معلول و معلولیت در اسناد حقوقی  .8

 ایران و اسناد بین المللی

 فاطمه فهیمی، نعیمه پورمحمدی، سید محسن فتاحی، مهدی لک زایی

 . حقوق ایران، اسناد بین المللی، فمینیسم، تعریف معلول و معلولیت، سازمان بهداشت جهانی ها: کلیدواژه

رسی تطبیقی امکان وجود شخصیت حقوقی برای سامانه های هوشمند در بر .3

 فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب

 رضا حسین گندمکار، محمد صالحی مازندرانی، محمدمهدی حمیدی

 . مصنوعی، سامانه های هوشمند، شخصیت حقوقی، اهلیت، مسئولیت مدنی ها: کلیدواژه

 امامیه و حقوق انگلستان اصول شناخت علل وقایع از منظر فقه .50

 سید مصطفی محقق داماد، رضا پورمحمدی

 . علیت، فهم عرفی، هارت، کامن ال، ضمان ها: کلیدواژه

 

 

 

 غرب و اسالم حقوق تطبیقی  پژوهش

 

https://csiw.qom.ac.ir/issue_253_275.html
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 22شماره: 

 

 Islamic law Jurisprudence Researches: عنوان التین

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمیرتبه: 

 بابل واحد اسالمی آزاد دانشگاه صاحب امتیاز:

 پور حسن قلیمدیر مسئول: 

 فرد اکبر ایزدی علیسردبیر: 

  100 ،  08000008تلفن نشریه: 

 ijrj.baboliau.ac.ir سایت:

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

 نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایرانتحلیل موجهات خودکشی از م .5

 سید رضا احسان پور

 . خودکشی، جواز، اضطرار، اکراه، اراده ها: کلیدواژه

کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی  .3

 امامیه کیفری با نگاهی به فقه

 روزبه اصغری، حسن حاجی تبار فیروزجایی، ابوالحسن شاکری

 . مشارکت، مردم، سازمان های مردم نهاد، دادرسی کیفری، فقه امامیه ها: واژهکلید

وضعیت قراردادهای ناعادالنه در فقه امامیه در مقایسه با شرط غیر منصفانه  .2

   در قانون تجارت الکترونیکی ایران و نظام های بین المللی

 مهران جعفری، عبدالحمید مفتخر، علی پورجواهری، کرم جانی پور

 .شرط غیر منصفانه، آزادی قراردادها، تجارت الکترونیک، مصرف کننده ها: کلیدواژه

 تحلیل موجهات خودکشی از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران .4

 سید رضا احسان پور

 . خودکشی، جواز، اضطرار، اکراه، اراده ها: کلیدواژه

 حل و فصل منصفانه دعوی از منظر فقه و حقوق .5

 ی، جواد نیک نژادسید کمال حسین

 . انصاف، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، جریان درست حقوقی، برخورد برابر ها: کلیدواژه

از منظر فقه « ملت ها-دولت»امکان سنجی تعدد والیت ها)حکومت( در عصر  .5

 الملل امامیه و نظام حقوقی بین

 مهدیه زارع خورمیزی، سید محمد حیدری خورمیزی، ابراهیم یاقوتی

 . والیت مطلقه، والیت فرامرزی، تعدد والیت ها، فقه امامیه، نظام حقوقی بین الملل ها: دواژهکلی

 

 
 ادامه در صفحه بعد<<<

 پژوهش های فقه و حقوق اسالمی

https://ijrj.babol.iau.ir/issue_1136596_1136597.html
https://ijrj.babol.iau.ir/issue_1136596_1136597.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

 مبانی معامله خون در اندیشه ی فقهای امامیه .5

 احمدرضا خزائی

 . مقتضیات زمان، منفعت عقالییخرید و فروش، خون،  ها: کلیدواژه

   تاملی بر چالش های شهادت در نظام دادرسی ایران .8

  عباسعلی دارویی، حسن اسکندری، حسین اسکندری

 .ایران دادرسیشهادت، دلیل اثباتی، چالش های شهادت، نظام  ها: کلیدواژه

   قواعد حاکم بر قراردادهای هوشمند در فقه امامیه و حقوق موضوعه .3

 ربانی موسویان سید علی

 .عقدهای هوشمند، فقه اسالمی، حقوق موضوعه، زنجیره بلوکی، تراکنش کامپیوتری: ها کلیدواژه

   رویکرد فقهی و حقوقی قصد و رضا در اسناد تجاری .50

 محمد شکری، ابراهیم تقی زاده

 .قصد و رضا، اسناد تجاری، اکراه، مهرفضولی، تسلیم ها: کلیدواژه

   امانه های اطالعاتیتحلیل فقهی هک کردن س .55

  سعید نظری توکلی، زینب گیالنی، شکیبا امیرخانی

  .هک، هکر، اطالعات، سامانه های اطالعاتی: ها کلیدواژه

 غرب و اسالم حقوق تطبیقی  پژوهش

 

https://ijrj.babol.iau.ir/issue_1136596_1136597.html
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 50شماره: 

  

 taejtehadعنوان التین: 

 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 پژوهشی ، علمی رتبه:

 طای مجوزها و امتیازهای علمیشورای اعمرجع ثبت کننده: 
 شبیری سیدعلی صاحب امتیاز:

 شبیری سیدعلی مدیر مسئول:

 حاجی ابوالقاسم مقیمی سردبیر:

 180 ،  07700070  :تلفن نشریه

 taejtehad.mfeb.ir: سایت

 زبه رو: انتشار وضعیت

 
   هار حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواجنگاهی نو به جمع بین روایات متعارض د .5

 سید موسی شبیری زنجانی

  .ازدواج با زن شوهردار، حرمت ابدی، تعارض روایات ها: کلیدواژه

   تاملی در تحقق ارتداد با حصول شک .3

 هادی محبی فردوئی، احمد حاجی ده آبادی

 .ارتداد، شک، شهادتیناسالم، کفر،  ها: کلیدواژه

مبانی فقهی مشروعیت اجمالی مقوله تشریفات و لزوم تنظیم و مدیریت  .2

   اجرای آن در پرتو بایسته علو و سیادت اسالمی

 مهدی درگاهی

 .تشریفات، روابط بین الملل، علو و سیادت اسالمی، فقه امامیه ها: کلیدواژه

   یه و حقوق اسالمیساختارشناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امام .4

 محمدامین کبیری

 .ساختار، طرح، عقد، فقه العقود، قراردادها، مباحث قراردادها، قواعد عمومی ها: کلیدواژه

   نقدی بر پنداره عدم تغلیظ دیه در موارد قتل خطایی در ماه های حرام .5

 محمد عربشاهی

 .تکتغلیظ دیه، قتل خطایی، ماه های حرام، دیه، قصد ه: ها کلیدواژه

   یتجارت بدافزارها از منظر فقه امام .5

 فاطمه رضائی، حمیدرضا کامل نواب

 .مکاسب محرمه، بدافزار، جنگ سایبری، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه

 

  

 پژوهه های فقهی تا اجتهاد

 

http://taejtehad.mfeb.ir/issue_34377_34379.html
http://taejtehad.mfeb.ir/issue_34377_34379.html
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  35شماره: 
 fiqh – Usuli researchعنوان التین: 

 0011زمستان  –فصلنامه  ترتیب انتشار:
 پژوهشی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیبت کننده: مرجع ث
 رضوی خراسان شعبه اسالمی تبلیغات دفتر صاحب امتیاز:

 خراسانی الهی مجتبی مدیر مسئول:
 مقدم ناصری حسین سردبیر:

 100، 08800080: تلفن نشریه

 journal.hzrc.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

  قرینه ارتکاز و کارایی آن در حل مسائل جدید فقهی .5

 رضا اسفندیاری

 .قرینه ارتکاز، ارتکازات عقالیی، قرینه عرفی، اقسام ارتکازات، اسباب ارتکازات ها: کلیدواژه

  بازکاوی حدیث رفع  .3

   شبانیحسن قنبری شیخ شبانی، محمدتقی قنبری شیخ  

 .حدیث رفع، متعلق رفع، عذاب، مواخذه، امم سابق، جهل، برائت ها: کلیدواژه

  فلسفه فقه سیاسی .2

   سید سجاد ایزدهی، صدیقه صدیق تقی زاده 

 .فقه، فقه سیاسی، گرایش بینارشته ای، سیاست، فقه حکومتی، نظام سیاسی، اجتهاد ها: کلیدواژه

  ساختار فقه تمدنی .4

    ، محمدحسن علی آبادیعبدالحمید واسطی 

تبویب فقه، نگرش تمدن سازانه، ساختار مطلوب فقه، ابواب فقه تمدنی، نظام سازی دینی،  ها: کلیدواژه

 .فرایندهای اداره جامعه، فقه نظام ساز

 تاملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب .5

     محمدرضا کیخا، حمید موذنی 

 .، ارتماسصوم، مفطرات صوم ها: کلیدواژه

 بازشناسی تاثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرب .5

 محمدرضا نائینی، محمد حکیم 

 .نیت، قصد قربت، معیار نیت، انضمام به نیت، ضمیمه عرضی، تاثیر ضمیمه در نیت ها: کلیدواژه

 و حکم مستفاد از آیه وضو« ارجلکم »ادبی قرائت های -بازاندیشی فقهی .5

 ی، حسن علیدادی سلیمانیسید مصطفی طباطبای 

 .آیه وضو، ارجلکم، مسح، غسل، جر بالمجاوره، عطف به محل ها: کلیدواژه
 

 

 اصولی و فقهی جستارهای

 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_5095.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_5095.html
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 53شماره:

  

 Comparative Lawعنوان التین: 

 0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 مفید دانشگاه صاحب امتیاز:

 کریمی سیدمسعود موسوی مدیر مسئول:

 ربیعا اسکینی سردبیر:

 180 ،  08902817  :تلفن نشریه

 mofidu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 
بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت موثر نقض حقوق بشر با  .5

  ول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامتتاکید بر قطعنامه اص

 علیرضا یزدانیان، امید محمودی قهساره

 .جبران، خسارت، حقوق بشر، مسئولیت مدنی، بین الملل ها: کلیدواژه

مقابله با سرقت مواد و وسایل هسته ای در مقررات کیفری ایران و فدرال  .3

  ایاالت متحده آمریکا

 سید مصطفی مشکات 

 .مواد هسته ای، وسایل هسته ای، سرقت هسته ای، حفاظت از مواد هسته ای، تروریسم هسته ای ها: یدواژهکل

مطالعه تطبیقی امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی شخص نیکوکار در فقه و  .2

 ال حقوق کامن

 مریم ثقفی، عباس نیازی 

 .نیکوکارقاعده احسان، مصونیت نیکوکار، مسئولیت مدنی، محسن،  ها: کلیدواژه

مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کیفری ناظر بر فناوری سلول های بنیادی در  .4

   نظام حقوقی انگلیس و حقوق ایران؛ چالش ها و راهکارها

 احمد پورابراهیم

 .قانون سلول های بنیادی، کیفرگزاری، ضرورت جرم انگاری ها: کلیدواژه

دی جرائم تعزیری در حقوق بازخوانی انتقادی مدل های تعیین کیفر تعدد ما .5

  مصر، آلمان، انگلستان و ایران

 سید محمدمهدی ساداتی، طلعت جمالی 

 .تداخل کیفر، تعدد مادی، جمع نسبی مجازات، مسئولیت عینی جرم، مجازات اشد ها: کلیدواژه

 بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه .5

 عم، سکینه اسدزادهعباس کریمی، مختار ن 

مجموعه قراردادی، زنجیره قراردادی، وابستگی متقابل قراردادی، قرارداد ارتباطی، تسلسل قراردادی،  :ها کلیدواژه

 .قراردادهای محاط

 
  ادامه در صفحه بعد<<<

 تطبیقی حقوق

https://law.mofidu.ac.ir/issue_33110_33457.html
https://law.mofidu.ac.ir/issue_33110_33457.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

  د در حقوق ایران و کامن المطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعه .5

 علی حدادزاده شکیبا، احمد دیلمی، هدایت اهلل سلطانی نژاد

منافع قراردادی، جبران منافع قراردادی، شیوه های جبران منافع قراردادی، شیوه اولیه جبران منافع  ها: کلیدواژه

  .قراردادی، الزام به انجام تعهد

ست محیطی در قراردادهای مطالعه تطبیقی میزان شفافیت الزامات زی .8

 باالدستی نفت و گاز در حقوق ایران و آمریکا

 حسن عزیزی، فیصل عامری

 .شفافیت، الزامات، تاییدیه، عملیات، خاتمه ها: کلیدواژه

 مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس  .3

 محمد ساردوئی نسب، مهرناز مهرابی 

  .وافقات سهامداران، اجرا، قواعد آمره، اشخاص ثالثت ها: کلیدواژه

  شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه .50
  محسن شمس الهی

 .شروط غیرمنصفانه، شروط تحمیلی، قراردادهای تجاری، بنگاه های اقتصادی ها: کلیدواژه

 (3058کشف حقیقت در داوری تجاری بین المللی با تاکید بر قواعد پراگ ) .55

 صاحبه صمدی مله، همایون مافی

  .، اسناد داوری، بی طرفی، بار اثبات دلیلرسیدگی داوری، تحصیل دلیل :ها کلیدواژه

بررسی دادرسی کدخدامنشانه با توجه به ماهیت کدخدامنشی و تفاوت آن با   .53

  داوریقضاوت و

 زینب طالبکی طرقی

 .کدخدامنشی، دادرسی کدخدامنشانه، حل وفصل اختالف، شورای حل اختالف ها: کلیدواژه

 

 تطبیقی حقوق

http://2.188.15.35/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 55شماره:

  

 Imamiyah Jurisprudence Studiesعنوان التین: 

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ترویجی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 العالمیه( ص)المصطفی  جامعة صاحب امتیاز:

 تلخابی مجید مدیر مسئول:

 برجی یعقوبعلی سردبیر:

 180 ، 07028010  :تلفن نشریه

 pfe.journals.miu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

  ضمان دیه فوت ناشی از تزریق واکسن .5

 علی رحمانی فرد سبزواری

  .واکسن، کرونا، ضمان دیه، راه های مقابله ها: کلیدواژه

  لی امر در قتل مهدور الدم، از دیدگاه فقه امامیه و حنفیهجایگاه اذن و .3

 یعقوب علی برجی، لعل محمد حسنی

 .اذن، ولی امر، حاکم اسالمی، قتل، مهدور الدم نسبی ها: کلیدواژه

بررسی و تحلیل دالیل سقط جنین و احکام مترتب بر آن با تکیه بر آرای آیت   .2

 اهلل مکارم

 ، سمیه مهدیهسعید احمدی فرد، ناصر نیکخو 

  .دالیل سقط جنین، ولوج روح، سقط جنین و آیت اهلل مکارم ها: کلیدواژه

  بررسی تطبیقی وصیت تملیکی به نفع ورثه در حقوق و فقه مذاهب اسالمی .4
  علیرضا شریفی

 .موصی، وصیت تملیکی، وراث، تنفیذ، ثلث ها: کلیدواژه

ای مغنیه و شهید جستاری در نظریه فهم اجتماعی نصو  با نگرشی بر آر .5

  صدر
  سجاد جنابادی

 .فهم اجتماعی نصوص، مغنیه، شهیدصدر، حجیت ظهور، مناسبت میان حکم و موضوع ها: کلیدواژه

  مشروعیه إمامه المراه عند المذاهب اإلسالمیه .5
  بوکاری ویدراوغو

 .المراه، جواز امامه، مشروعیه، االجماع، مذاهب االسالمیه ها: کلیدواژه

  

 مطالعات فقه امامیه

http://pfe.journals.miu.ac.ir/issue_1472_1532.html
http://pfe.journals.miu.ac.ir/issue_1472_1532.html
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 535 ه:شمار
 Islamic Jurisprudence & Its Principles عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 مشهد فردوسی دانشگاه الهیات دانشکده صاحب امتیاز:

 فخلعی محمدتقی مدیر مسئول:

 فخلعی محمدتقی سردبیر:

  100، 02210270: تلفن نشریه

  jfiqh.um.ac.ir:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 تاملی بر ار  پسرعموی ابوینی با وجود عموی ابی از دیدگاه امامیه .5

 ، عباس کالنتری خلیل آباداعظم ابراهیمی

  .یمنع االبعدارث، عموی ابی، پسرعموی ابوینی، قاعده االقرب  ها: کلیدواژه

ناروایی اعمال قاعده اذن در امور کیفری؛ موردپژوهی لوازم حقوقی جواز شرب  .3

   مسکر برای اقلیت های دینی

 اردوان ارژنگ، سید امیرعلی صادقی

 .قاعده اذن، لوازم اذن، امور کیفری، مسکر، اقلیت های مذهبی ها: کلیدواژه

  (رد فقه و فقهای اسالمپارادایم های حاکم بر مفهوم حق )مطالعه رویک  .2

 مهدی رضایی، محسن قائمی خرق 

  .مفهوم حق، فقه اسالمی، پارادایم های ناظر به تفسیر حق، ماهیت حق ها: کلیدواژه

 بررسی فقهی شرط عجز از تفصی در تحقق اکراه با تکیه بر نظر شیخ انصاری .4

 ، فرشید رجبی، عارف بشیریمحمدمهدی زارعی

 .اه، توریه، شیخ انصاریتفصی، اکر ها: کلیدواژه

اخذ به عمومات و اطالقات در مسائل مستحد  فقهی در پرتو تبیین مالک   .5

   مستحد  بودن

 سید رضا شیرازی، محمدتقی کریمی

  .مسئله فقهی نوپیدا، مصداق نوظهور، عموم و اطالق در مسائل مستحدثه، موضوع نوپدید :ها کلیدواژه

وصف »و « ظاهر حال مسلمان»، «غیبت مسلمان»اعتبارسنجی مطهریت   .5

   «مسلمانی

 طاهره قدسی، طاهرعلی محمدی، سید محمدصادق موسوی

 .طهارت، مطهریت، غیبت مسلمان، ظاهر حال مسلمان، وصف مسلمانی ها: کلیدواژه

 

 >>> ادامه از صفحه قبل
 

 و اصول فقه

https://jfiqh.um.ac.ir/issue_4383_4387.html
https://jfiqh.um.ac.ir/issue_4383_4387.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

بر مبنای « ولیطوفوا بالبیت العتیق»عی طواف بیت در آیه بررسی مصادیق ارتفا .5

 مرجعیت عرف

 محمدرضا کاظمی گلوردی، حسین مهدوی دامغانی، سید محسن رزمی 

 .کعبه، طبقات مسجدالحرام، طواف بیت، مرجعیت عرف ها: کلیدواژه

 نقد انگاره حرمت گوش سپاری به غیبت .8

 حمیدرضا کامل نواب

  .، اعانه بر غیبت، رضایت به حرام، گناه شنیداریاستماع غیبت ها: کلیدواژه

   بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات .3

 حمزه نظرپور، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکالنی

 .ترک فعل زیانبار، ربات، رباتگر، فعل زیانبار، مبنای احترام، مسئولیت مدنی ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقه و اصول



 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 55سال چهاردهم، شماره 
800 

 

 50شماره: 
 Jurisprudence, History & Civilization Quarterly عنوان التین:

 0011 زمستان، فصلنامه ترتیب انتشار:
 ندارد رتبه:

 مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه صاحب امتیاز:

 تفضلی عباسعلی مدیر مسئول:
 یساقی اصغر علی سردبیر:

 100 ، 808داخلی02200009 :تلفن نشریه
 jhc.sinaweb.net: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 ادله ی قرآنی و روایی ساخت بنا بر قبور پیشوایان دین .5

 مرضیه پورکریمی، جمشید معصومی

  .بنا، قبور، بنا برقبور، پیشوایان دین ها: کلیدواژه

   یا نبودن ناقالن ویروسهای کشندهتاملی فقهی بر محاربه بودن   .3

 فاطمه مهدوی

 .محاربه، افساد فی االرض، ویروس، ناقالن ویروس های کشنده ها: کلیدواژه

ق( و 342-384بررسی، تحلیل و مقایسه سیاست های شاه اسماعیل دوم )  .2

  در برابر مخالفان اعتقادی و مذهبیق( 385-335شاه محمد خدابنده )

 زهرا قائمی، صابر اداک، محسن حیدرنیا 

  .صفویه، مخالفان فکری و مذهبی، شاه اسماعیل دوم، شاه محمد خدابنده، دین و مذهب ها: کلیدواژه

  واکاوی مدیریت رفتاری امام رضا )ع( در حفظ و ارتقای کرامت انسانی بردگان .4

  ملیحه دانشمند، شهربانو دلبری، سید حسین رئیس السادات، اردشیر اسدبیگی

 .اری، کرامت انسانی، سیره رضویامام رضا)ع(، برده، مدیریت رفت ها: کلیدواژه

  (در پرتو اندیشه امام خمینی )ره« وکالت زوجه در طالق»  .5

  خورشید مهدی زاده جیرکل، مصطفی رجائی پور، منصور امیرزاده جیرکلی

 .وکالت در طالق، حق طالق، شرط ضمن عقد، امام خمینی ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقه و تاریخ تمدن

https://jhc.mashhad.iau.ir/issue_1135445_1135449.html
https://www.magiran.com/paper/1945387
https://www.magiran.com/paper/1945387
http://2.188.15.35/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://jhc.mashhad.iau.ir/issue_1135445_1135449.html
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 55شماره:

  

 Family Law and Jurisprudenceعنوان التین: 

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 الف - علمی رتبه:

 خواهران ،پردیس(ع)صادق امام دانشگاه صاحب امتیاز:

 کنی مهدوی صدیقه مدیر مسئول:

 کریمی عباس سردبیر:

 180 ، 88190910  :تلفن نشریه

 flj.isu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

تحلیل حقوقی اشکال مختلف بخشیدن مهریه با تاکید بر ابزار های تفسیر  .5

 اراده زوجین

 عباس میرشکاری، شبیر آزادبخت

  .مهریه، نکاح، طالق، هبه، تفسیر  :ها کلیدواژه

شده در فرض وقوع طالق پیش از بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراء  .3

   مجامعت

 محمد رضا حمیدی

 .ابرای مهریه، تنصیف مهریه، طالق، زفاف، احسان ها: کلیدواژه

ظرفیت سنجی مداخله حاکمیت نسبت به ناقضان قوانین جزایی در بوته نقد   .2

  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن

 یگی، غالمحسین الهام، محمود عباسینرگس ایزدی، مجید قورچی ب 

  .مداخله، حاکمیت، اطفال و نوجوانان، کرامت مدار، تربیت، شبه تربیت، مصلحت، نظم عمومی ها: کلیدواژه

  امکان سنجی فسخ نکاح به علت بر  زوج از دیدگاه فقه امامیه .4

  محمد عربشاهی

 .فسخ نکاح، برص، پیسی مرد، عیوب مشترک، عیوب اختصاصی، الضرر ها: کلیدواژه

   شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی حقوقی و فروعات آن  .5

 ده، مریم السادات محقق دامادمحسن ناظمی زا

  .اسقاط شرط، تبعیت زوجه، عدم اخراج از بلد، حق سکنی، مهرالمسمی :ها کلیدواژه

تعدیل تفاوت های حقوقی زنان با تنقیح مناط والغای خصوصیت از مستندات   .5

  فقهی تعدیل مهریه

 فائزه عظیم زاده اردبیلی، علی صابرماهانی

 .ای حق، تنقیح مناط، حقوق زنان، مهریهتعدیل حق، استیف ها: کلیدواژه

 

  ادامه در صفحه بعد<<<

 فقه و حقوق خانواده

https://flj.isu.ac.ir/issue_6703_6725.html
http://2.188.15.35/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://flj.isu.ac.ir/issue_6703_6725.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 ماهیت شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه .5

 محمدعلی سعیدی، صابره احمدی موقر

  .معاضدت، نشوز، تکالیف زوجین ها: کلیدواژه

گاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین المللی و قوانین جرم ان .8

 ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران

  مهزاد صفاری نیا، سارا صبور

  .رابطه جنسی بدون رضایت زوجه، تجاوز زناشویی، جرم انگاری، فقه، اسناد بین المللی ها: کلیدواژه

  امکان سنجی ترتب نشوز زوج در نکاح موقت .3

 هقان نژاد، فرج اهلل هدایت نیارضا د

  .عقد موقت، حقوق زوجه، حق قسم، حق نزدیکی، نشوز زوج ها: کلیدواژه

مطالعه و بررسی امکان صدور مجوز تعدد زوجات زوج بعد از تصویب قانون  .50

 5235حمایت خانواده 

 رسول احمدی فر، محمد کاکاوند

  .یت از خانواده، خانوادهاجازه ازدواج، ازدواج مجدد، تمکین، حما :ها کلیدواژه

 8آسیب شناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور )مصوب  .55

 (5283مرداد 

 محمد سلطانیه

  .اهدای جنین، نفقه، ارث، حضانت، حکم تکلیفی، قانون اهدای جنین، نابارور ها: کلیدواژه

 و مصرواکاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران    .53

 حسین جماالن، فاطمه رجایی، علی اکبر حکم آبادی

 .مهریه، حقوق خانواده، تعدیل مهر، حقوق مصر، فقه حنفی، شرایط مهر ها: کلیدواژه

 

 

 

 فقه و حقوق خانواده
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  3شماره:

  

 Jurisprudence and the Fundaments of Islamic Lawعنوان التین: 

 0011پاییز و زمستان  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی تبه:ر

 اسالمی معارف و الهیات دانشکده صاحب امتیاز:

 واعظی محمود مدیر مسئول:

 طلب رضوان محمدرضا سردبیر:

 180،  08728111  :تلفن نشریه

  isuw.ac.ir:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 فقهی حقوقی نقش طالق عاطفی در زوال احصان زوجینبررسی  .5

 ، نجمه زکی خانی، ظهراب روستاعبداهلل بهمن پوری

  .احصان، امکان تمتع، زوال احصان، طالق عاطفی ها: کلیدواژه

بازخوانی نصو  و ادله ی تجویز کیفر اعدام در جرم شرب خمر در فقه مذاهب   .3

   خمسه

 فرزاد پارسا

 .شرب خمر، کیفر گذاری، مذاهب خمسه اعدام، ها: کلیدواژه

بررسی و نقد اختالف اشاعره با معتزله قدیم و جدید و امامیه در رابطه با حسن و   .2

 قبح عقلی و ثمره ی اصولی آن

 امیرصادق تبریزی، جالل جاللی زاده، مصطفی ذوالفقار طلب

 . اشاعره، امامیه، حسن، قبح، معتزله ها: کلیدواژه

  اجاره ی واقع شده توسط غابنتاثیر خیار غبن بر  .4
  زهره حاجیان فروشانی 

 .اجاره، اجرت المثل، انفساخ، ارش، غابن، غبن ها: کلیدواژه

   قاعده ی مقابله ی متناقض با مقصود و کاربست های آن در فقه امامیه  .5

 علی حسینی فر

  .متناقض، نقیض مقصود مجازات تعزیری، معارضه ی متناقض، مقابله ی به نقیض، مقابله ی :ها کلیدواژه

   نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض اعسار زوج .5

 رضا دهقان نژاد، حمید مسجد سرائی، حسن پورلطف اهلل

  .اعسار زوج، شان زوج، شان زوجه، تعیین نفقه :ها کلیدواژه

   (تخلص از ربای معاوضی از دیدگاه امام خمینی )ره .5

 حیدری خراسانی محمد اسدی، محمدعلی راغبی، محمدجواد

  .امام خمینی)ره(، تخلص از ربا، ربا، ربای معاوضی، ربای واقعی :ها کلیدواژه

 
 ادامه در صفحه بعد<<<

 انی حقوق اسالمیفقه و مب

https://jjfil.ut.ac.ir/issue_11061_11197.html
https://jjfil.ut.ac.ir/issue_11061_11197.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

    کیفیت تفکیک مجرای تزاحم و تعارض و تاثیر آن بر استنباط فقهی .8

 ، ابراهیم جوانمرد فرخانیسید محمد رضوی، سید علی رضوی

 امتثال، ترتب، تزاحم، تعارض ها: کلیدواژه

 تعارض اقرار با امارات قضایی در آراء فقها و حقوق کیفری ایران .3

 باقر شاملو، مهدی نیکجو

 .ادله، اقرار، تعارض، سبب مستقل، طریق الی الواقع، طریقیت، موضوعیت ها: کلیدواژه

میه درباره ازدواج با زن زناکار )زانیه( با نگاهی تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای اما .50

    صدر به فقه النظریه و فقه النظام شهید

 عبدالصمد علی آبادی

 .ازدواج با زن زناکار، تزویج الزانیه، زانیه مشهوره، نکاح زانیه ها: کلیدواژه

امکان سنجی استنادپذیری ادله الکترونیک در فقه،با نگاهی به قانون تجارت  .55

 ونیک ایرانالکتر

 تکتم قرایی، علیرضا هدایی، محمد اسحاقی

 .ادله اثبات دعوی، ادله الکترونیک، اسناد کتبی، علم قاضی، قانون تجارت الکترونیک :ها کلیدواژه

قانون  323ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در فقه امامیه )با رویکرد نقد ماده  .53

    (مدنی

 ید مهدی عالمه، علیرضا مظلوم رهنی، هرمز اسدی کوه بادرضا مقصودی، سید مصطفی محقق داماد، س

 .الزام، حق فسخ، شرط فعل، ضمانت اجراء :ها کلیدواژه

    طهارت شرعی مواد خارج شده از استوما .52

 ، فاطمه منظمیمهدی موحدی محب

 .استومی، تطهیر، اصاله الطهاره، نجاست، فقه پزشکی ها: کلیدواژه

 
  

 فقه و مبانی حقوق اسالمی
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 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 33شماره:

  

 Studies in Educational Law Jurisprudenceن: عنوان التی

 0011 زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ندارد رتبه:

 حقوق و فقه علمی های پژوهش انجمن صاحب امتیاز:

 فتاحی مدیر مسئول:

 مسجدی خادم حمید سردبیر:

 180 ، 82080200 :تلفن نشریه

 https://www.noormags.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

بررسی عوامل ایده های هنجاری اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت بحرانی  .5

 عرصه بین الملل از منظر حقوق بشر

 ، سعید جهانگیری، محمد بهاریعلی نجفی قباق تپه

  .رزی، اتحادیه ی اروپا، بحران بین المللی، انگاره های هنجاری، همگرایی، هویتجرایم فرام :ها کلیدواژه

 جلوه های مدیریت جرم؛ از تسامح صفر تا مک دونالدیزه شدن حقوق کیفری  .2

 زهرا شیری

مدیریت جرم، مک دونالدیزه شدن، تسامح صفر، پنجره های شکسته، عدالت بیمه ای، قانون سه  ها: کلیدواژه

 .ضربه

 سی نظام مالی دیوانی مسلمانان از آغاز تا پایان عصر ساسانیانبرر  .2

 مریم شهامت رزی، لیال ظریفی، قربان سام دلیری، فهیمه تک ناز 

  .مالی دیوانی، ساسانیان، عصر اموی، مالیات، بیت المال :ها کلیدواژه

   رویکردی تطبیقی بر جایگاه و صالحیت مجامع عمومی شرکت های سهامی .4
 اهدافشین مج 

 .مجامع عمومی، شرکت سهامی، سهام داران، حقوق فرانسه، حقوق انگلستان ها: کلیدواژه

ی مناطق اعتیاد در بین سربازان وظیفهبررسی عوامل تاثیر گذار گرایش به  .5

   کشور جنوب
 محمدحسن فرهمندی 

 .خانوادهگرایش به اعتیاد، کیفیت محیط زندگی، شبکه های اجتماعی، وابستگی به  ها: کلیدواژه

   جایگاه اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری .5
 سجاد غیبی 

 .اقرار، انکار، ادله اثبات دعوی، دعاوی مدنی، دعاوی کیفری ها: کلیدواژه

 
  

 فقه، حقوق و علوم جزا

 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/134108
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/134108
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 55 شماره:
 Studies in Imamiyah Principles of Jurisprudence عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ترویجی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 العالمیه( ص)المصطفی  جامعة صاحب امتیاز:

 تلخابی مجید مدیر مسئول:

 فرد رحمانی علی سردبیر:
  180، 07028010: تلفن نشریه

  mof.journals.miu.ac.ir:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 واکاوی جایگاه مفهوم شرط در اندیشه اخباریان .5

    سید محسن آزیز، موسی حکیمی صدر

  .اخباریان، مفهوم شرط، تفاوت اخباریان و اصولیان ها: کلیدواژه

    سم اولماهیت استصحاب و تحلیل انتقادی جریان آن در استصحاب کلی ق  .3

 محمد سلطانیه

 .استصحاب، استصحاب کلی، ماهیت، قسم اول، اصل ها: کلیدواژه

 کاربست نظریه های وضع، در تفسیر متون منابع استنباط احکام فقهیماهیت   .2

 علی نهاوندی 

  .وضع، نظریه های وضع، فقه، منابع استنباط، اصولیین :ها کلیدواژه

   از خبر متواترواکاوی شرط سید مرتضی در تحقق علم  .4
  نصره باجی 

 .خبر متواتر، سید مرتضی، علم یقینی، شروط، سامعین ها: کلیدواژه

تحلیل اصولی ،مسئولیت جزایی امر آمر همراه با علم بر انتفای شرط در قانون  .5

 مجازات اسالمی ایران و مجازات فرانسه

 علیرضا کاظمی

  .شرط، امکان، آمرقانونی، امرقانونی، حکمت، لغویت ها: کلیدواژه

نگاهی به دید گاها ومستندات موافقین ومخالفین مشرع بودن ائمه )ع(در علم  .5

 فقهاصول 

 محمدعلی نجیبی

  .ائمه علیهم السالم، مشرع، اصولین، پیامبر)ص( امامیه ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 مطالعات اصول فقه امامیه

http://mof.journals.miu.ac.ir/issue_1478_1576.html
http://2.188.15.35/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://mof.journals.miu.ac.ir/issue_1478_1576.html
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 3شماره:

  

  Comparative Studies on the Schools عنوان التین:

 0011زمستان پاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ندارد رتبه:

 کردستان دانشگاه صاحب امتیاز:

 رستمی سهیال مدیر مسئول:

 توکلی نظری سعید سردبیر:

 کردستان،  00220211 :تلفن نشریه

 mfu.uok.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

نقش قاعده ال ضرر در پیشگیری از تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات  .5

 محیط زیستحفاظت از 

    نوذری محمد، شاه بیک حسین

  .بیع، سلم، قبض ثمن، اجماع، غرر ها: کلیدواژه

    بازاندیشی حکم منع قضاوت زن در فقه اسالمی  .3

 فهیمه کلباسی اصفهانی

 .زن، منصب قضاوت، اجتهاد، منابع فقه، قاضی تحکیم ها: کلیدواژه

 هب اسالمیوالیت قیم بر اموال صغیر،مجنون وسفیه در فقه مذا  .2

 عبدالجبار زرگوش نسب، محدثه آبیار 

  .اموال، حاکم، صغیر، قیم، مجنون :ها کلیدواژه

   رواداری و بازتاب آن در فرهنگ شافعیه .4
  جلیل امیدی 

 .رواداری، تالرنس، فضیلت اخالقی، هنجار فرهنگی، مذهب شافعی ها: کلیدواژه

 نحل تعارض تحکیم خانواده با قبول حریم خصوصی زوجی .5

 رمضانعلی شعبانی، عابدین مومنی، علی اکبر ایزدی فرد

  .تعارض، حریم خصوصی، استقالل زوجین، عرف و شرع، استحکام خانواده ها: کلیدواژه

 و کاربرد آن در فقه مدنی« الخراج بالضمان»نگرشی تاریخی بر حدیث  .5

 علی توالئی، لیال مهرابی راد، سید محمدمهدی صابر

  .بالضمان، فقه امامیه، معامالت الخراج ها: کلیدواژه

 (بازخوانی ، نقد وتطبیق ادله وجوب خمس از دیدگاه آیت اهلل خوئی)ره .5

 سمیه آهنگران

  .خمس، غنیمه، ارباح، مطلق فائده ها: کلیدواژه

 
 ادامه در صفحه بعد<<<

 مذاهب اصول و فقه تطبیقی مطالعات

https://mfu.uok.ac.ir/issue_7784_7796.html
https://mfu.uok.ac.ir/issue_7784_7796.html
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 ریه مشهور فقها در کیفیت غسل ترتیبیمطالعه تحلیلی انتقادی نظ .8

     محمدرضا حق شناس

  .غسل ترتیبی، طهارت، اصاله اطالق، اصل برائت، فقه عبادات ها: کلیدواژه

 اسالمی استحقاق و ملکیت مهر در فقه مذاهب .3

 رویا محمودزاده

 .مهر، ملکیت، زوج، زوجه، عقد نکاح ها: کلیدواژه

 به نظریه ای اصولینگاهی نو به انقالب نسبت به مثا  .50

 بالل شاکری، محمدتقی فخلعی، محمدحسن حائری 

  .انقالب نسبت، نظریه علمی، نظریه اصولی :ها کلیدواژه

   ها و آثار آن در حقوق ایران به استناد اصول حقوقی  عسر و حرج در قرارداد  .55
 اقبال علی میرزائی، آزیتا امینی 

 .تعدیل، فسخعسر و حرج، اصول، قرارداد،  ها: کلیدواژه

    اعتبار رشد برای پایان حضانت و شناسایی شاخصه رشد در نظام حقوقی ایران .53
  مریم سادات محقق داماد، عطیه سادات صفوی سهی 

 .حضانت، بلوغ، رشد مالی، رشد غیرمالی، رشد خاص ها: کلیدواژه

 

  

 مذاهب اصول و فقه تطبیقی مطالعات

 

https://mfu.uok.ac.ir/issue_7784_7796.html
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 35 شماره:

 

 contemporary Legal Studies عنوان التین:
 0011 زمستان –فصلنامه  ر:ترتیب انتشا

 ب - علمی رتبه:

 تبریز دانشگاه صاحب امتیاز:

 نسیمی سکوتی رضا مدیر مسئول:

 ستاری شعاریان ابراهیم سردبیر:

  100 ، 0098828: تلفن نشریه

 law.tabrizu.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار یتوضع

 

مطالعه تطبیقی حق وثیقه بر مال فکری در قانون نمونه معامالت با حق وثیقه  .5

 آنسیترال و حقوق ایران

 ، حسین حمدیسعید حبیبا

  .استیفا، تعهد مورد توثیق، حق مشروط، قرارداد وثیقه، نقض ها: کلیدواژه

 تحلیل ضمانت اجرای مهلت طرح ایرادات دادرسی مدنی .3

 حسن زادهمهدی 

  .ایرادات دادرسی، جلسه اول دادرسی، رسیدگی جدا از ماهیت دعوا، ضمانت اجرا، مهلت طرح ایراد ها: کلیدواژه

 معیار احراز علم به وقوع نتیجه در قتل عمد .2

  جواد سرخوش، ایمان حطمی

  .علم به نتیجه، قتل عمد، قصد غیرمستقیم، مالزمه بینجرم مقید،  ها: کلیدواژه

آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و  .4

 5380عراق و کنوانسیون وین 

  علی خیری جبر، سید محمدمهدی قبولی درافشان، اعظم انصاری

اثر قهقرایی فسخ، حقوق ایران، حقوق عراق، کنوانسیون بیع بین المللی کاال، نقض تعهدات  :ها کلیدواژه

  .قراردادی

 (5258تاملی بر مفهوم برابری در اندیشه خبرگان قانون اساسی ) .5

  لقیعلی دارایی، علی مشهدی، صدیقه قار

  .برابری، برابری شکلی، برابری ماهوی، تبعیض مثبت، خبرگان قانون اساسی ها: کلیدواژه

 تحلیل ماهوی و آثار حق سبق در فقه مذاهب اسالمی .5

  مهدی رهبر، پرستو غضنفری

 .طنت، ملکیت تصرفاولویت، حق سبق، سبق تصرف، سل ها: کلیدواژه

 

 ادامه در صفحه بعد<<<
 

 

 مطالعات حقوق تطبیقی معاصر

https://law.tabrizu.ac.ir/issue_1471_1592.html
http://ensani.ir/fa/article/author/184378
http://ensani.ir/fa/article/author/91085
http://ensani.ir/fa/article/author/158720
http://ensani.ir/fa/article/author/33992
https://law.tabrizu.ac.ir/issue_1471_1592.html
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 تحلیل حقوقی اصل تبدیل ناپذیری مال تامین یا توقیف شده و استثناهای آن .5

 احد قلی زاده منقوطای

  .مدنی تامین، تبدیل تامین یا توقیف، رهن، توقیف، قانون اجرای احکام ها: کلیدواژه

 552صالحیت ترافعی دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی اصل  .3

 آیت موالئی

  .دوگانگی در صالحیت، دیوان عدالت اداری، صالحیت ترافعی، فلسفه وجودی دادرسی اداری ها: کلیدواژه

  

 مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
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 44 شماره:

 

 Studies of  Islamic Jurisprudence عنوان التین:
 0011 زمستانیز و پای –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 العالمیه( ص)المصطفی  جامعة صاحب امتیاز:

 امیری حسنعلی اخالقی مدیر مسئول:

 نژاد کریم عبدالهی سردبیر:

  100،  02007001: تلفن نشریه

 c.irjournals.miu.a :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 قرارداد سلف موازی در ترازوی نقد فقهی وحقوقی .5

 ، محسن ملک افضلی اردکانیحسین ندامان

  .سلف موازی، بازار ثانویه، عقد جایز، عقد الزم ها: کلیدواژه

 امامیه بر اساس فقه استداللی« وقف در گردش»پدیدارشناسی  .3

 را پور میر اسماعیلحامد رحمانی، صالح نوری، سیده زه

  .وقف، وقف در گردش، مال وقفی، انواع وقف ها: کلیدواژه

 تحلیل اعتبار حیله شرعی، با تطبیق بر یک پرونده حقوقی .2

  عباس میرشکاری، سید محمدامین حسینی

  .حت، نقض غرضحیله، حیل شرعی، ربا، اصل ص ها: کلیدواژه

 با نظریه جهانی شدن و جهانی سازی« نفی سبیل»بررسی تضاد قاعده فقهی .4

  سید محمود اندرزگو، حسین نواده توپچی

  .اسالم، جهانی شدن، جهانی سازی، نفی سبیل، سلطه :ها کلیدواژه

حریم در معماری و شهرسازی از منظر فقه  بررسی میزان و نحوه رعایت .5

 (اسالمی شیعه )نمونه موردی: محله خان یزد

  مینو قره بگلو، یحیی جمالی

  .حریم، فقه اسالمی، معماری قاجار، معماری اسالمی ها: کلیدواژه

 اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در .5

  محمد رضوانی راد، ابوالفضل رنجبری، ناصر رهبر فرش پیرا

 .آزادی رفت و آمد، ویزا، اسناد بین المللی، نظام حقوقی ایران، حقوق بشر ها: کلیدواژه

 

 ادامه در صفحه بعد<<<
  

 مطالعات فقه اسالمی و مبانی حقوق

http://fvh.journals.miu.ac.ir/issue_1341_1518.html
http://ensani.ir/fa/article/author/184378
http://ensani.ir/fa/article/author/91085
http://ensani.ir/fa/article/author/158720
http://ensani.ir/fa/article/author/33992
http://fvh.journals.miu.ac.ir/issue_1341_1518.html
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 مبنا و حدود مسئولیت مالکین آپارتمان در خسارات حاصل از مشاعات .5

 سید حسن حسینی مقدم، وجیهه رستگاری

  .مسئولیت مشاعی، خسارت، آپارتمان، مالکان، قسمت های مشاعی ها: کلیدواژه

حکم حکومتی در تحدید  با« حرمت تنفیر از دین»نسبت قاعده فقهی  .8

 مجازات های بدنی حدی

 فضل اهلل رنجبر، کاظم قاضی زاده، محمدکاظم رحمان ستایش

 .حکم ثانوی، حکم حکومتی، مجازات های بدنی، تنفیر، حقوق بشر ها: کلیدواژه

 تاملی در مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران .3

 بابک پورقهرمانی، مهرداد تیموری

  .زات های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی، سوءپیشینه، اعاده حیثیتمجا ها: کلیدواژه

بازخوانی حکم فقهی حرمت حشره خواری در فقه اسالمی با تاکید بر فقه  .50

 امامیه

 علیمحمد حیدرسرلک، سید رسول حسینی کوهستانی

  .اطعمه. اشربه، حشره، حشره خواری. غذای حالل ها: کلیدواژه

 افضای صغیرهکاوشی نو در ادله فقهی  .55

 عبدالجبار زرگوش نسب، علی حسینی فر

 .افضا، صغیره، حرمت ابدی، نفقه، دیه ها: کلیدواژه

مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در خاک عراق پس از مصوبه پارلمان  .53

 عراق

 سید حسن موسوی اصل، سید فخرالدین علوی

تی بغداد واشنگتن، رضایت عراق، قواعد حقوق مداخالت آمریکا، مشروعیت حضور، موافقتنامه امنی ها: کلیدواژه

  .بین الملل

  

 

 وق تطبیقی معاصرمطالعات حق
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 55 شماره:

 

 Economic Jurisprudence Studies عنوان التین:
 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 ایران اسالمی بشر حقوق علمی انجمن صاحب امتیاز:

 احمدرضا خزائی مدیر مسئول:

 احمدرضا خزائی سردبیر:

  180،  88029772: تلفن نشریه

 journal.ihrci.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 سیاست جنایی مشارکتی اسالم در قبال جرائم اقتصادی .5

 الحسن شاکری، روزبه اصغری، ابوحسن حاجی تبار فیروزجایی

  .سیاست جنایی، اسالم، جرائم اقتصادی ها: کلیدواژه

تملک شهرداری در امالک خصوصی واقع شده طرح های عمرانی از نگاه فقه  .3

 امامیه

 سید محمدرضا امام، منصوره سادات میرشفیعی، محمد بهرامی خوشکار

  .شهرداری، مالکیت امالکاحکام وضعی مالکیت، تصرف امالک خصوصی، طر های عمرانی  ها: کلیدواژه

 فرآیند بزه دیدگی اطفال در فضای سایبری با تاکید بر عوامل اقتصادی .2

  محمد روحانی مقدم، سید جمال موسوی، مریم آقایی بجستانی

  .گی اطفال، پیشگیریجرم شناسی، فضای سایبری، کودک آزاری، بزه دید ها: کلیدواژه

 رونق تولید از نگاه قرآن با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری .4

  فاطمه شرعیاتی، محمدجواد خوش خاضع، علی حسین احتشامی

  .رونق تولید، مقام معظم رهبری، خالقیت، تعاون و همگرایی، اخالق اقتصادی :ها کلیدواژه

 ن مواد غذاییحقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگا _بررسی فقهی .5

  یعقوب علیزاده، زری فیروزکاه، سیده منیره حسینی

  .مسئولیت مدنی، مسئولیت محض، خسارت تنبیهی :ها کلیدواژه

تاثیر عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر ادله فقهی و مبانی  .5

 نظری آن

  محسن رجب زاده، علیرضا مظلوم رهنی، علیرضا رجب زاده

  .اضطرار، تزاحم، حدیث رفع، قاعده الضرر، قرارداد اقتصادی :ها کلیدواژه

 
 ادامه در صفحه بعد<<<

 مطالعات فقه اقتصادی

http://journal.ihrci.ir/issue_18814_19925.html
http://ensani.ir/fa/article/author/184378
http://journal.ihrci.ir/issue_18814_19925.html
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 بررسی احکام فقهی ارز مجازی: مطالعه موردی بیت کوین .5

 روح اهلل افضلی گروه، سکینه آذری، میثم تارم

  .پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیتاحکام فقهی،  ها: کلیدواژه

جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در فقه و حقوق بین الملل محیط  .8

 زیست

 ایرج رنجبر، مهری موقوفه یی، فرید آزادبخت

 .جبران خسارت، قربانیان زیست محیطی، فقه، حقوق بین الملل محیط زیست ها: کلیدواژه

 ه فقه و حقوق موضوعه و تاثیر آن بر اقتصاد ایرانوقف از نگا .3

 سارا رستمی

 .وقف، مالکیت، اقتصاد، مال موقوفه ها: کلیدواژه

وظایف نماینده تجاری نسبت به شخص ثالث در فقه با رویکردی به حقوق  .50

 ایران و انگلیس

 مصطفی نصیری، علیرضا نیازی، وحید قاسمی عهد

 .تجاری، شخص ثالث فقه، وظایف، نماینده ها: کلیدواژه

  

 مطالعات فقه اقتصادی
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 55 شماره:

 

 Studies in Educational Law Jurisprudence :عنوان التین
 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 العالمیه( ص)المصطفی  جامعة صاحب امتیاز:

 برجی یعقوبعلی مدیر مسئول:

 اعرافی علیرضا سردبیر:

  180، 08000077: ریهتلفن نش

 journals.miu.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 مبانی فقهی وظیفه مندی نیروی انتظامی در تربیت اخالقی جامعه دینی .5

 محمد عترت دوست، محمد عبدالرحیمی

  .نتظامی، پلیس، فقهوظیفه، تربیت اخالقی، نیروی ا ها: کلیدواژه

 حکم فقهی هجرت و کودکان مراهق .3

 مصطفی همدانی

  .کودک، هجرت، کودک مراهق، مراهق، فقه کودک ها: کلیدواژه

 وظیفه مندی حکومت اسالمی در تربیت دینی جامعه .2

  ، علی رضا عسگریفرزاده، سید حسن عابدیان کلخورانمحمد جع

  .عبادی، تربیت اخالقی، نظام اسالمی، مدیریت اسالمی تربیت، تربیت اعتقادی، تربیت ها: کلیدواژه

 روش شناسی فقه تربیتی آیت اهلل اعرافی .4

  مهدی فتحی، حمیدرضا طوسی

  .فقه، تربیت، روش شناسی :ها کلیدواژه

 (مدارا و رفق در تربیت اعتقادی فرزندان از منظر فقه اهل بیت )ع .5

  محمد لطیف مطهری، علی سائلی

  .مدارا، خرق، الزام، تربیت دینی، تربیت اعتقادی رفق، :ها کلیدواژه

 روش شناسی تحلیل تربیتی احکام فقهی .5

 محمد احسانی

 .روش شناسی، تحلیل تربیتی، احکام فقهی، استدالل، درون متنی، برون متنی :ها کلیدواژه

 

 ادامه در صفحه بعد<<<
  

 مطالعات فقه تربیتی

http://mft.journals.miu.ac.ir/
http://mft.journals.miu.ac.ir/
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یار مصلحت کودک تحت حضانت در حقوق ایران، مصر و فقه مذاهب مع .5

 اسالمی

 صالح یمرلی، فیروز منصوری

  .مصلحت، کودک، حضانت، حقوق ایران، حقوق مصر، فقه اسالمی ها: کلیدواژه

 تربیت جامع از منظر فقه اسالمی .8

 احمد شهامت، مجید طرقی، حسن شکوری

 .ع، فقه، فقه تربیتیتربیت، جامعیت، تربیت جام ها: کلیدواژه

 مشروعیت یا تمرینیت عبادت کودکان از منظر فقهای شیعه و سنی .3

 سید حکمت اهلل هاشمی پور، محمد ربانی خراسانی، محمدحسن فاضل گلپایگانی

 .عبادت، مشروعیت، تمرینیت، کودکان، شیعه، سنی ها: کلیدواژه

اف تربیت رسمی های آن در اهدهای زن ومرد در اسالم و داللتوتبررسی تفا .50

 عمومی

 هادی کریمی عقدا، سید علی حسینی زاده

 .تفاوت زن و مرد، تربیت اسالمی، تربیت رسمی عمومی، اهداف تربیت جنسیتی ها: کلیدواژه

 قاعده هدایت از دیدگاه فقه تربیتی .55

 سید عنایت اهلل کاظمی، علی رضا اعرافی، مجید تلخابی

 .ل به مطلوب، دعوت، ارائه طریق، موعظههدایت، قاعده فقهی، ایصا ها: کلیدواژه

 منطق استنباط حکم روش های تدریس .53

 ستار همتی، مجید طرقی

 .تعلیم، تدریس، روش تدریس، فقه تربیتی ها: کلیدواژه

 

  

 مطالعات فقه تربیتی
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 Studies in Islamic law& Jurisprudence :عنوان التین
 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 سمنان دانشگاه صاحب امتیاز:

 حمزئیان عظیم مدیر مسئول:

 سرائی مسجد حمید سردبیر:

  180، 00200122: تلفن نشریه

 fegh.Jornals.com :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 و پیوند آن با قضا، فقه، اخالق و سیاست جنائی حریم خصوصی تابعان .5

 ، رضا نیک خواه سرنقی، سیامک جعفرزادهسعید اکرادی

  .حریم خصوصی، قضا، فقه، سیاست جنایی، اخالق، آزادی، قانون ها: کلیدواژه

 اعتبار اثباتی بینه مدعی علیه در دعاوی مدنی و کیفری .3

 روح اهلل اکرمی، عزیزاهلل فهیمی

  .شهادت، بینه مدعی علیه، اثبات دعوا، فقه امامیه، حقوق ایران :ها کلیدواژه

موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیات عمومی دیوان  .2

 عالی کشور در تشدید شالق تعزیری

 جلیل امیدی، مرتضی جوانمردی

  .هتعزیر، شالق، حدود، هیات عمومی دیوانعالی کشور، رای وحدت روی ها: کلیدواژه

استقالل ساختار قضایی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیت قضایی در  .4

 الگوی دادرسی اسالمی

  احسان آهنگری، مسعود جهاندوست دالنجان

  .امنیت قضایی، استقالل قوه قضاییه، قاضی، تفکیک قوا، دادرسی اسالمی :ها کلیدواژه

 بررسی فقهی دادرسی الکترونیک و آسیب شناسی آن .5

  بهرامی خوشکار، عباس عسگریمحمد 

  .دادرسی الکترونیک، شهادت کتبی، حضور فیزیکی، اقرارالکترونیکی :ها کلیدواژه

 آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسالمی .5

 علی اکبر جعفری ندوشن، مرتضی صمدی، علی مختاری چهاربری

 .شکلی جنبه موضوعی، جنبه حکمی، دعوی، رسیدگی :ها کلیدواژه

 

 ادامه در صفحه بعد<<<

 مطالعات فقه و حقوق اسالمی

https://feqh.semnan.ac.ir/issue_597_626.html
https://feqh.semnan.ac.ir/issue_597_626.html
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جریان یا عدم جریان قاعده درا در قصا  با تاکید بر قانون مجازات اسالمی  .52

5233 

 احمد حاجی ده آبادی

  .، استصحاب، اماره، اصل عملی0098ق.م.ا.  081قاعده درا، ماده  ها: کلیدواژه

 والت مستند سازی حکم در فرض خال قانون در حقوق ایرانسیر تح .54

 علی عباس حیاتی

 .مستندسازی رای، خالء قانون، فتاوی معتبر، منابع معتبر اسالمی، فقه ها: کلیدواژه

 تساوی سالح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسالمی ایران .55

 علی خرمیان، رضا دانشور ثانی

 .انون اساسی، قانون عادی، منابع اسالمی، عقلتساوی سالح ها، ق ها: کلیدواژه

 نهاد ناظر، برآیند بهبود یافته هیات منصفه در ساختار قضای اسالمی .55

 سید حسن داودالموسوی، سید محمدحسن طاهایی

 .هیئت منصفه، نهاد ناظر، فقها، مشورت قضایی، قضای اسالمی ها: کلیدواژه

در نظام مسائل قضای رویکرد شناسی فقهی تقدم اسناد رسمی بر عادی  .55

 (اسالمی )پیشنهاد اصالحیه قانون ثبت اسناد

 مهدی ساجدی، نوید امساکی

 .سند عادی، سند رسمی، اسناد مکتوب، حاکم اسالمی، ثبت اسناد ها: کلیدواژه

شناسی شرایط شهادت شهود با رویکرد مدیریت تعارض منافع در آسیب .58

 قضای اسالمی

 سعید سیاه بیدی کرمانشاهی

 .شاهد، تعارض منافع، ذینفع بودن، بی طرفی ها: اژهکلیدو

 

 ادامه در صفحه بعد<<<
 

 مطالعات فقه و حقوق اسالمی
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 یاهداف نظام دادرسی کیفری، چشم اندازی اسالمحریم  .53

 غالمحسن کوشکی

  .عدالت ترمیمی اهداف نظام دادرسی کیفری، عدالت، حاکمیت قانون، امنیت، ها: کلیدواژه

عزیمت غیرساختارمند نظام ادله اثبات کیفری به وادی کشف حقیقت با تاکید  .30

 قسامه بر

 عادل علی پور، حسین گلدوزیان

  .فصل خصومت، کشف حقیقت، ادله اثبات، علم قاضی، قسامه ها: کلیدواژه

 امکان سنجی صیرورت عدالت بر مبنای تسجیل احراز توبه .35

 ضا کیخاشقایق عامریان، محمدر

  .توبه، صیرورت، عدالت، حد، جرم، راهکار احراز توبه ها: کلیدواژه

 ی قتل عمدی از منظر فقه امامیه  معیار انتخاب حالفان در قسامه .33

  حسن غوث، حسین ناصری مقدم

  .انتخاب قسامه، احتیاط در دما، لوث، ادله اثبات، قتل عمد :ها کلیدواژه

 ی در دادرسی کیفریاعتبارسنجی اماره قانونی و قضائ .32

 زهرا سادات مناقب، سید مصطفی مناقب

  .اعتبارسنجی، اماره قانونی، اماره قضایی، صور تعارض، دادرسی کیفری :ها کلیدواژه

 بازپژوهی شرط اسالم قاضی در دعاوی مرتبط با احوال شخصیه اهل کتاب .34

 سید رسول موسوی، حکیمه صفایی محمدآبادی

 .عده الزام، اسالم قاضی، شروط قاضیاهل کتاب، قا :ها کلیدواژه

امکان سنجی استناد به ادله غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق  .35

 موضوعه ایران

 وحید نکونام

 .ادله اثبات، دلیل غیر قانونی، قضای اسالمی، اقناع وجدان قاضی :ها کلیدواژه

 

 

 مطالعات فقه و حقوق اسالمی
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 0011زمستان پاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 پژوهشی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 مذاهب و ادیان دانشگاه صاحب امتیاز:

 نواب ابوالحسن سید مدیر مسئول:

 تبار حبیبی سیدجواد سردبیر:

  180 ، 08218201: تلفن نشریه
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 به روز: انتشار وضعیت
 

 

 المللی در زمینه رفع خشونت خانگی علیه زنانمطالعه تطبیقی قوانین ملی و بین .5

  ، احمدرضا توحیدی، محسن فتاحیرسادات میرجعفری، جواد حبیبی تبازاهره 

 خشونت خانگی، قوانین ملی، قوانین بین المللی، خشونت علیه زنان ها: کلیدواژه

 بررسی فقهی آثار مصرف فضای مجازی بر فرد و خانواده .3
 رضا اسفندیاری

 مصرف فرهنگی، فضای مجازی، فقه اینترنت، فقه مصرف ها: کلیدواژه

: مطالعه ای در بین پرستاران زن بیمارستان تاثیر هوش معنوی بر سالمت روان .2

 های استان مازندران

  محمدحسین مختاری

 هوش معنوی، سالمت روان، پرستاران زن، عملکرد بهینه، بیمارستان های مازندران ها: کلیدواژه

 بررسی فقهی و حقوقی نقش کراهت در طالق خلع .4

  احمدعلی قانع، احمدرضا موسوی

 کراهت، مهریه طالق، خلع، ها: کلیدواژه

سیاست بازنگری، اصالح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی با تمرکز بر  .5

 عقل و سیره عقال در حل اختالف دعاوی خانواده
 سید احسان رفیعی علوی، سعید محجوب 

 سیاست گذاری حقوقی، رسیدگی قضایی، عقل، سیره عقال، دعاوی خانواده ها: کلیدواژه

 معیار ثیبوبت در زنانواکاوی فقهی و حقوقی  .5
 مرتضی خلیلی

 ثیبه، باکره، نکاح، دخول، ازدواج، إزاله بکارت، عذراء ها: کلیدواژه

 

 

 خانواده و زن حقوقی و فقهی مطالعات

 

https://zan-khanevade.urd.ac.ir/issue_19408_20684.html
https://zan-khanevade.urd.ac.ir/issue_19408_20684.html
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 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 

 

 

 و کالم

 عقلیمعارف



 

 

 

 

 

 اسفار .32

 امامت پژوهی .33

 های فلسفه اسالمی آموزه .34

 اندیشه دینی .35

 اندیشه عالمه طباطبا .36

 اندیشه نوین دینی .37

 انسان پژوهی دینی .38

 آینه معرفت .39

 آیین حکمت .41

 خردپرتو  .41

 پژوهش دینی .42

 پژوهش های مابعد الطبیعی .43

 نامه حکمت و فلسفه اسالمی پژوهش .44

 پژوهشنامه فلسفه .45

 نامه فلسفه دین پژوهش .46

 نامه کالم پژوهش .47

 پژوهشنامه کالم تطبیقی شیعه .48

 های اعتقادی کالمی پژوهش .49

 بیت)ع( حکمت اهل  های پژوهش .51

 های عقلی نوین پژوهش .51

 های علم و دین پژوهش .52

 های فلسفی پژوهش .53

 های فلسفی کالمی پژوهش .54

 های هستی شناختی پژوهش .55

 تاریخ فلسفه .56

 تامالت فلسفی .57

 تحقیقات کالمی .58

 جاویدان خرد .59

 جستارهای فلسفه دین .61

 جستارهایی در فلسفه و کالم .61

 حکمت اسرا .62

 حکمت اسالمی .63

 

 حکمت سینوی .1

 صدراییحکمت  .2

 حکمت معاصر .3

 حکمت و فلسفه .4

 خردنامه صدرا .5

 ذهن .6

 شناسی علوم انسانی روش .7

 صحیفه اهل بیت)ع( .8

 عقل و دین .9

 فلسفه .11

 فلسفه تحلیلی .11

 فلسفه دین .12

 فلسفه و کالم اسالمی .13

 فلسفه و کودک .14

 قبسات .15

 کاوش های فلسفه دین .16

 کتاب شیعه .17

 کتاب نقد .18

 کالم اسالمی .19

 کالم اهل بیت)ع( .21

 متافیزیک .21

 ر دانشگاه اسالمیمطالعات معرفتی د .22

 معارف عقلی .23

 معارف منطقی .24

 معرفت فلسفی .25

 معرفت کالمی .26

 منطق پژوهی .27

 نسیم خرد .28

 نقد و نظر .29

 هستی و شناخت .31

 الهیات تطبیقی .31

 

 کالم و معارف عقلیگروه 
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 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 

 33 شماره:

 

 Comparative Theology عنوان التین:
 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 اناصفه دانشگاه صاحب امتیاز:

 شانظری جعفر مدیر مسئول:

  سید مهدی امامی جمعه سردبیر:

  100 ، 07908221: تلفن نشریه

 coth.ui.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 آرمان شهر در دین زرتشت و آیین کنفوسیوس .5

  نرگس خاندلسید سعیدرضا منتظری، 

 آرمان شهر زرتشتی، آرمان شهر کنفوسیوسی، اشه، مینگ، عدالت، اصالح عناوین ها: کلیدواژه

 «میثاق»در تورات و رابطه آنها با « نفرین»و « برکت» .3

 خلیل حکیمی فر

 یهوه، یهودیت، تورات، برکت، میثاق ها: کلیدواژه

 ت به فلسفه ورزیتحلیل و بررسی دیدگاه اشاعره معاصر کردستان ایران نسب .3

  علی اصغر حسینی، جبار امینی، جمشید جاللی شیجانی 

 اشاعره، اشاعره معاصر کردستان، فلسفه ورزی، متکلمین اشعری ها: کلیدواژه

 تمثیل های رابطه نفس با بدن در فلسفه و دین: تحلیل و تطبیق .4

 احمد شه گلی

 ، دیننفس، بدن، رابطه نفس با بدن، تمثیل، فلسفه ها: کلیدواژه

سخن گفتن از خداوند: مکملیت زبان دین تشکیکی و استعاره گرایی به روایت  .5

 ریکور

 حسن شیروی، مهدی غیاثوند

 سخن گفتن از خداوند، زبان دین تشکیکی، استعاره گرایی شناختی، مکملیت ها: کلیدواژه

 تقابل جریان رسمی مسیحیت با نهضت مونتانوس .5

 ولی عبدی

 ان کلیسا، مونتانوس، ماکسیمیال، پریسکیال، پایان جهانمسیحیت، پدر :کلیدواژگان

 

 ادامه در صفحه بعد<<<

 الهیات تطبیقی

https://coth.ui.ac.ir/issue_4583_4700.html
https://coth.ui.ac.ir/issue_4583_4700.html
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 

 صفت ابداع در الهیات امامیه و اسماعیلیه  .5

 محمد بهرامی 

 : ابداع، اسماعیلیه، امامیه، الهیات، خلق، امر، عقل اول، نفسها کلیدواژه 

 بررسی معناشناسی مفاهیم اخالقی از دیدگاه محقق طوسی .8

 حسین احمدی 

 محقق طوسی، فلسفه اخالق، معنا شناسی اخالق، حسن و قبح ها: کلیدواژه

 فلسفه نبوت از دیدگاه شیخ طوسی و مالصدرا  .3

  زهرا سادات نژادتبریزی فرد، نفیسه اهل سرمدی، سید مهدی امامی جمعه

 ، انسان، عقل، شیخ طوسی، مالصدرافلسفه نبوت ها: کلیدواژه

کرونا تهدیدکننده سعادت های دروغین بشر با تکیه بر تسالیابی بوئثیوس از  .50

 فلسفه

 مریم سالم، سیده فاطمه نورانی خطیبانی 

 بوئثیوس، کرونا، انسان، سعادت های دروغین، خیر حقیقی ها: کلیدواژه

 ن در باب مسئله تجریدمشق مرگ؛ قرابت مضمونی و بیانی سهروردی و افالطو  .55

 رضا کورنگ بهشتی، مجید طاوسی ینگابادی

 سهروردی، افالطون، تجرید، مشق مرگ، تشبه به اله ها: کلیدواژه

 بررسی مبانی و قواعد معرفت شناختی تاویلی مالصدرا .53

  سید محمدحسین میردامادی، محمد بیدهندی 

 قبح. مالهادی سبزواری، آر، ام، هر، خوب، حسن و ها: کلیدواژه

  
 

 
 

 الهیات تطبیقی

https://coth.ui.ac.ir/issue_4345_4409.html
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 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 52 شماره:

 

 Comparative Theology عنوان التین:
 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 الف - علمی رتبه:

 شیراز دانشگاه صاحب امتیاز:

 - مدیر مسئول:

 قاسم کاکایی سردبیر:

  170 ، 02021077: تلفن نشریه

 jrt.shirazu.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 راه حلی به دشواره ی تسلسل در ابژه در رد وجود ذهنی .5

 مهدی اسدی

 تسلسل، وجود ذهنی، ابژه، اعتبار ذهن، هوسرل ها: کلیدواژه

بررسی تطبیقی مبانی خا  انسان شناسی اخالق عرفانی از دیدگاه عالمه  .3

 ایی و فیض کاشانیطباطب

  مصطفی سلطانی، هادی یعقوبی هیزنی

 اخالق عرفانی، عرفان اسالمی، انسان شناسی، فیض کاشانی، عالمه طباطبایی ها: کلیدواژه

 ناسازگاری های درونی و پیامدهای الحاد .2

 اسماعیل علی خانی

 «انگاری نیست»، «الحاد نرم»، «الحاد سخت»، «بی خدایی»، «الحاد حقیقی» ها: کلیدواژه

 پیشگامی قطب الدین رازی در طرح نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت .4
  مرتضی طباطبائیان نیم آورد، محمدمهدی مشکاتی، عبدالرسول عبودیت

 اصالت وجود، قطب الدین رازی، صدرالمتالهین ها: کلیدواژه

 نقش تعلیل فلسفی در توصیف علمی از منظر حکمت سینوی: با تاکید بر آموزه .5

 های طبی

  علی اکبر ناسخیان، مریم یخچالی

 تعلیل فلسفی، توصیف علمی، ابن سینا، افعال دارویی ها: کلیدواژه

 بررسی و نقد دوگانه انگاری جوهری غیردکارتی ادوارد جاناتان لو .5

  پروین نیک سرشت، قاسم کاکائی، صبورا حاجی علی اورک پور

دوگانه انگاری جوهری غیردکارتی، ادوارد جاناتان لو، تعامل گرایی، علیت دوگانه انگاری جوهری دکارتی،  ها: کلیدواژه

 ذهنی

 

 

 

 

 اندیشه دینی

https://jrt.shirazu.ac.ir/issue_1085_1144.html
https://jrt.shirazu.ac.ir/issue_1085_1144.html
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 821 55سال چهاردهم، شماره 

 

 55 شماره:
 Andisheh e Novin e Dini عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:
 پژوهشی ، علمی رتبه:

 معارف دانشگاه در رهبری نمایندگی نهاد صاحب امتیاز:

 شاکری اهلل وحر مدیر مسئول:

 بهشتی احمد سردبیر:

  180 ، 08001022: تلفن نشریه

 andishe.maaref.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

 ی و اجتماعیبررسی و تحلیل فراموشی و اشتباه صاحب عصمت در امور عاد .5

  محمد عباس زاده جهرمی، نصراهلل میمنه جهرمی

 انسان کامل، عصمت، فراموشی، اشتباه، امور عادی و اجتماعی ها: کلیدواژه

 آسیب شناسی تبیین گزاره های دینی حوزه زنان از منظر عقل منطقی .3
 فرانک بهمنی

 آسیب شناسی، گزاره های دینی، زنان، عقل، منطق ها: کلیدواژه

 ل و بررسی تطبیقی مفهوم خزائن در تفاسیر المیزان و کشف االسرارتحلی .2

  سید مجتبی جاللی، حسن سعیدی، سعید صفی شلمزاری

 خزائن، طباطبایی، میبدی، علم، عین، مراتب عالم ها: کلیدواژه

نقد و بررسی راه حل نیستی انگاری شرور با تکیه بر دیدگاه آیت اهلل جوادی  .4

 آملی

  حسین محمدهاشمی، محمدجواد حسن زاده مشکانیروح اهلل شاکری، 

 شر، نیستی انگاری، شرور عدمی، شرور وجودی، جوادی آملی ها: کلیدواژه

 اسماء وصفات الهی از دیدگاه حکیم مالهادی سبزواری .5
 عزت پرچم، علی شیخ االسالمی 

 اسماء، صفات، معرفت، علم، مشیت، سبزواری ها: کلیدواژه

، وجودشناسی و معرفت شناسی ایمان در عمل اخالقی بررسی رابطه معناشناسی .5

 از منظر عالمه طباطبایی
 مریم السادات نبوی میبدی

ایمان، عمل اخالقی، عالمه طباطبایی، کارکرد معنایی ایمان، کارکرد معرفتی ایمان، کارکرد وجودشناسی  ها: کلیدواژه

 ایمان

 
 ادامه در صفحه بعد<<<

 

 
   

 اندیشه نوین دینی

 

https://andishe.maaref.ac.ir/browse.php?mag_id=66&slc_lang=fa&sid=1
https://andishe.maaref.ac.ir/browse.php?mag_id=66&slc_lang=fa&sid=1
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

واکاوی اندیشه ابن تیمیه در باب تکفیر شیعه امامیه و نقد آن بر اساس منابع  .5

 اهل سنت

  محمدرضا باغبان زاده امش

 ابن تیمیه، تکفیر شیعه، منابع اهل سنت، جاعل حدیث، روایات ضعیف ها: کلیدواژه

 در کتاب مطالعات قرآنی« نبوت»ارزیابی دیدگاه ونزبرو در باب مقوله  .8

  فاطمه نجارزادگان، حسن رضایی هفتادر، محمدعلی مهدوی راد

 جان ونزبرو، کتاب مطالعات قرآنی، نبوت، رسالت، تفضیل ها: کلیدواژه

 فاعل وحی رسالی در نظریه تاریخ مندی قرآن )با تاکید بر آراء نصر حامد ابوزید( .3

  ن زادهصدیقه نیک طبع اطاعتی، عبدالرضا محمد حسی 

 تاریخ مندی قرآن، گفتمانی بودن وحی، فاعل وحی رسالی، تجربه وحیانی، نصر حامد ابوزید، نومعتزله ها: کلیدواژه

 بررسی و نقد رویکرد انتقادی محمد عابد الجابری بر عقالنیت عربی اسالمی .50

  یحیی بوذری نژاد، حمید ریحانی

 نیت شیعی، عقالنیت برهانی، جابریعقالنیت اسالمی، عقالنیت عربی، عقال ها: کلیدواژه

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندیشه نوین دینیا
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 45 شماره:
 Religious Anthropology عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز –دوفصلنامه ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 محالتی شهید عالی آموزش مجتمع صاحب امتیاز:

 نجفی العابدینزین مدیر مسئول:

 طاهری قاسحا سردبیر:

  180 ، 00080080: تلفن نشریه

 raj.smc.ac.ir/issue: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

 بررسی اصول انسان شناختی تاویل در فلسفه صدرالمتالهین .5

  سید محمدحسین میردامادی، محمد بیدهندی

 اویل، قواعد تاویل، انسان شناسی، مالصدرات ها: کلیدواژه

 بدن اخروی و فاعل آن از دیدگاه مالصدرا  .3

  مرضیه مهتدی راد، محمد سعیدی مهر، احمد بهشتی

 بدن، آخرت، فاعل، مالصدرا ها: کلیدواژه

 مسئولیت نسبت به انسان های دیگر؛ ارزیابی الهیاتی   .2

  محمدامین خوانساری، هادی صادقی

 اخالق دینی، مسئولیت، مسئولیت اخالقی، خیرخواهی، اراده الهی، امر الهی، انسان ها: کلیدواژه

در « وحدت مفهوم و کثرت مصداق»کارکردهای اخالقی قاعده معرفت شناختی   .4

و آموزه های قرآن « عقالنیت انتقادی پوپر»تطبیق با اصول اخالقی برخاسته از 

 کریم

 سید عبداهلل اصفهانی

 معرفت شناختی، اخالق پوپر، آموزه های اخالقی قرآن قاعده ها: کلیدواژه

 حیات حقیقی انسان و راهبرد دین در تحقق آن  .5

 عبداهلل حاجی صادقی، مهدی جاللوند

 حیات حقیقی، مقام خلیفه اللهی، دین ها: کلیدواژه

تمهیدی بر نظریه انکشاف در معرفت نفس با تاکید بر فراروی از قرائت رایج از   .5

 ا در دیدگاه عالمه حسن زاده آملیفلسفه مالصدر

 شهریار غفاری، سوسن کشاورز، سعید بهشتی، رمضان برخورداری، عبداهلل صلواتی

 نظریه انکشاف، حکمت متعالیه، معرفت نفس، وحدت شخصی وجود، عالمه حسن زاده آملی ها: کلیدواژه

 
 ادامه در صفحه بعد<<<

 انسان پژوهی دینی

 

http://raj.smc.ac.ir/issue_33759_34422.html
http://raj.smc.ac.ir/issue_33759_34422.html
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 امه از صفحه قبل>>> اد

معرفت انسانی؛ حجاب ها و موانع با تاکید بر دیدگاه فرانسیس بیکن و آیت اهلل   .5

 جوادی آملی

 عباس عارفی

 حجاب های معرفت، بت های ذهنی، حجاب ظلمانی، حجاب نورانی، حجاب وجودی ها: کلیدواژه

 انحالل یا بقای ذات در تجربه عرفانی ابن عربی .8

 عباسعلی منصوری

 وحدت وجود، ابن عربی، کثرت و وحدت، فنا، تجربه عرفانی ها: ژهکلیدوا

 شهید قاسم سلیمانی الگوی انسانی قدرت نرم متعالیه تمدن ساز  .3

  حمید حبیبی، نجف لکزایی

 لگو، انسان متاله، قدرت نرم متعالیه، تمدن سازی ها: کلیدواژه

 )باتا کید برفیونا بوی(شناسی  تحلیل جنسیت از نگاه موالنا برمبنای نظریات انسان   .50

  رودابه خاکپور، عظیم حمزئیان، محمود شیخ

 انسان شناسی دین، جنسیت، طبیعت، فرهنگ، فیونا بوی، موالنا ها: کلیدواژه

 نقش نگاه هستی شناسانه شهید سلیمانی بر رفتار مجاهدانه او .55

  سیامک باقری چوکامی، حسن حاجی شاه ولدی

 هستی شناسی، رفتار مجاهدانه جهان بینی، نگرش، ها: کلیدواژه

 گرا در ادبیات با تاکید برعاملیت و برابری زن در اسالمشناسی زنانساننقدی بر  .53

 رویا حسینی، ابولقاسم امیراحمدی، علی عشقی سردهی 

 زن گرایی، ادبیات، اسالم، انسان شناسی ها: کلیدواژه

 

 

 
 

 انسان پژوهی دینی

 

http://raj.smc.ac.ir/issue_5772_6196.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 820 55سال چهاردهم، شماره 

 

 33 شماره:
 Islamic Philosophical Doctrines عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 رضوی اسالمی علوم دانشگاه صاحب امتیاز:

 رحمت اله کریم زاده سرچشمه مدیر مسئول:
 اکبریان رضا سردبیر:

  100 ، 08801778: تلفن نشریه

 https://ipd.razavi.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

 پیش فرض های فلسفی دانش پزشکی در تمدن اسالمی .5

 غالمرضا ابراهیمی مقدم

 علومهای فلسفیفرضاسالمی،پزشکی تمدن اسالمی،مبانی فلسفی علوم، رابطه فلسفه و علم، پیشعلوم تمدن ها: کلیدواژه

 ناسی اخالق نزد شیخ اشراقبررسی معناش .3

  حسین احمدی 

 شیخ اشراق، معناشناسی، معناشناسی اخالق، کمال، سعادت ها: کلیدواژه

 فلسفه برای کودکان در تراز دانش فلسفه و جواز تربیت اسالمی .2

 زهره توازیانی، علی ستاری

 فلسفه برای کودکان، معنا، موضوع، فلسفه، تربیت اسالمی ها: کلیدواژه

خا  از نظریه حرکت جوهری با بسط نظریه فیض در فلسفه ابن  خوانشی  .4

 سینا

 محمدجعفر جامه بزرگی

 ابن سینا، التعلیقات، حرکت، حرکت جوهری، حدوث، زمان ها: کلیدواژه

 بررسی تطبیقی دیدگاه انتقادی شهید مطهری و هابرماس به پوزیتیویسم  .5

  محمدحسین جمال زاده، حامد حاجی حیدری

 پوزیتیویسم، هابرماس، شهید مطهری، تجربه، شناخت، علوم اجتماعی ها: کلیدواژه

 وجودشناسی اجتماعی عالمه طباطبایی بر اساس اعتباریات  .5

 حمید حسنی 

 وجودشناسی اجتماعی، عالمه طباطبایی، اعتباریات، استخدام، روان شناخت گرایی، برپایی جمعی ها: کلیدواژه

 

 

 <<<ادامه در صفحه بعد

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 های فلسفه اسالمیآموزه

 

https://ipd.razavi.ac.ir/issue_221_256.html
https://ipd.razavi.ac.ir/issue_221_256.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 بررسی و تحلیل دیدگاه عالمه حسن زاده آملی درباره عالم مثال منفصل .5
  حمیدرضا خادمی، رضا حصاری

 عالم مثال، سهروردی، کشف و شهود، حسن زاده آملی ها: کلیدواژه

 نانقد و بررسی چیستی رنگ با تاکید بر دیدگاه ابن سی  .8
 طلعت ده پهلوان، کاظم استادی

 رنگ، شناخت رنگ، نور، صفت بالقوه، انعکاس، ابن سینا ها: کلیدواژه

 دفاع از برهان نظم آکوئیناس و پیلی با تاکید بر آراء جوادی آملی .3
 فرح رامین

 برهان نظم، تقریر تمثیلی، ویلیام پیلی، توماس آکوئیناس، جوادی آملی ها: کلیدواژه

 ناقصه از دیدگاه ابن سینافرجام نفوس   .50
  زهرا کهریزی، عباسعلی منصوری، مجتبی بیگلری 

 ابن سینا، معاد، نفوس ناقصه، معاد کودکان، معاد دیوانگان، معاد ابلهان ها: کلیدواژه

روایات خلقت نوری و موضع سه حکیم بزرگ: صدرالمتالهین، فیض کاشانی و   .55

 عالمه طباطبایی
  ی حسینی شاهرودی، محمدعلی وطن دوست حقیقی مرندسیده زهرا موسوی، سید مرتض

 خلقت نوری، پیامبر خاتم، عقل اول، روایات ها: کلیدواژه

 سنجش و سازش دیدگاه فخر رازی و آلوسی در مسئله کالم الهی .53
  ابراهیم نوری، حسین خاکپور، محمد بزرگ زاده

 ابن عربی، مالصدرا، اسپینوزا، شر، عدمی بودن شر. :ها کلیدواژه

 

 

 

 

 
 

 های فلسفه اسالمیآموزه

 

https://ipd.razavi.ac.ir/issue_11_108.html
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 53 شماره:
 Ayeneh Marefa عنوان التین:

 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 ادیان و الهیات دانشکده بهشتی شهید دانشگاه صاحب امتیاز:

 سعیدی حسن مدیر مسئول:

 سعیدی حسن سردبیر:

  180، 89910290: تلفن نشریه

 scj.sbu.ac.ir/index.php/ayenehmarefat: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

 مندی تقسیم مشهور علم به بدیهی و نظری در منطق تصدیقات فایده .5

 مجتبی قربانی همدانی

 .تعریف منطق، بدیهی، نظری، فکر، مبناگرایی ها: کلیدواژه

 سینا ستاری دربارة قوة واهمه از نظر ابنج .3
 غالمحسین عمادزاده

 .ابن سینا، نفس، قوای باطنی، قوه واهمه، حکم ها: کلیدواژه

برهان شهود مُثل بر اتحاد عاقل و معقول در دیدگاه حکیم سبزواری با رویکرد  .2

 تبیینی و پاسخ به ایرادها
 محمدرضا ارشادی نیا

 . و عاقل و معقول، انگاره حقیقت و رقیقت، شهود کلیات آموزه اتحاد عقل ها: کلیدواژه

 یبررسی سه تقریر نوصدرایی از تبیین مالصدرا درخصو  نفی شریک از خداوند .4

 حسن احمدی زاده 

 .فی شریک، مالصدرا، وجود رابط، مصداق، نوصدراییانن ها: کلیدواژه

مدارا با  نقد و بررسی اتهام مستشرقان نسبت به خشونت طلبی اسالم و عدم  .5

 پیروان دیگر ادیان )اهل کتاب( متناظر با موضوع جهاد در اسالم
 سیدعلی شایگان؛ حسن سعیدی

 .مستشرقان، خشونت طلبی، عدم مدارا، اهل کتاب، جهاد و مسلمانان ها: کلیدواژه

 تأثیر مبانی کالمی در حل مسئلۀ تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد .5
 محمدحسین فاریاب 

 .حسن و قبح ذاتی، عدل الهی، هدف مندی در افعال، ترجیح بالمرجح، مصالح و مفاسد ها: کلیدواژه

 بررسی و نقد آراء آیت اهلل سبحانی در مورد حقیقت عبادت .5
 محمد جواد حسن زاده مشکان ،سید احمد هاشمی علی آبادی

 .آیت اهلل سبحانی، عبادت، خضوع، الوهیت، ربوبیت ها: کلیدواژه

 
 

 

 آینه معرفت

https://jipt.sbu.ac.ir/issue_14884_15012.html
https://jipt.sbu.ac.ir/issue_14884_15012.html
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 - اره:شم

  

 partue kherad عنوان التین:

  0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ندارد رتبه:

 فلسفه پژوهشی علمی انجمن صاحب امتیاز:

 طاهری محمدحنیف مدیر مسئول:

 روحانی اهلل روح سردبیر:

 19098000280: تلفن نشریه

 pkd.journals.miu.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 عقالنیت به مثابه منطق و مبنای بنیادین گفت وگوی اسالم با ادیان .5

  محمدحنیف طاهری، سید حسین شرف الدین

 عقالنیت، خدامحوری، توحیدگرایی، کرامت انسانی، صلح ها: کلیدواژه

 نسبت مفهوم کرامت انسانی و حقوق بشر در اسالم و غرب رویکرد .3

 محمد ناطقی، علیجان حیدری  

 کرامت، کرامت انسانی، حقوق بشر، اسالم و غربها:  کلیدواژه

 خوانش نوین از نظام اخالقی فارابی بر اساس عقل خودبنیاد .2

 روح اهلل کاظمی  

 هنگ، تاریخ، شهر، آزادیفارابی، اخالق، عقل خودبنیاد، سعادت، فر :ها کلیدواژه

 صور حیات در اندیشه ی ویتگنشتاین   .4

  ظاهر یوسفی

 صورت زندگی، بازی های زبانی، عمل نامدلل، امر داده شده، ویتگنشتاین متاخرها:  کلیدواژه

وزه سیر کمال در اندیشه کمال خواهی معنوی از مسیر تناسخ )مطالعه انتقادی آم .5

 خاندان معنویت گرای جیحون آبادی( 

 زکریا فصیحی، احمد ساکرنژاد

 : سیر کمال، معنویت گرایی، خاندان جیحون آبادی، دونادون، تناسخها کلیدواژه

 

 

 

 

 

 
 

 

 پرتو خرد

http://pkd.journals.miu.ac.ir/issue_1454_1456.html
https://www.magiran.com/paper/1930633
https://www.magiran.com/paper/1930633
http://pkd.journals.miu.ac.ir/issue_1454_1456.html
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 - شماره:
 pazhouhesh dini عنوان التین:

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 الف - علمی رتبه:

 ایران حدیث و قرآن علوم انجمن صاحب امتیاز:

 همامی عباس مدیر مسئول:

 معارف مجید سردبیر:

  180 ، 00078001: تلفن نشریه

 yektawebsite.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

 های دینی و روانشناسیها و پیامدهای احساس تنهایی در آموزهعوامل، نشانه .1

  زهره اخوان مقدم، علی محمدی آشنانی، لیال خانی اوشانی

 احساس تنهایی، تنهایی پاتالوژیک و مثبت، فرسودگی روانی و جسمی، قرآن و روانشناسی ها: کلیدواژه

 قی ارسطورویکرد درمان نگری قرآن به نظریه ضعف اخال .3

 سید محمد اکبریان

 ضعف اخالقی، ضعف اراده، میل نفسانی، درمان نگری ها: کلیدواژه

 تبارشناسی فهم قرآن در سده نخست هجری .2

  محمدهادی امین ناجی، قاسم محسنی مری

 تبارشناسی، گفتمان، قرآن کریم، فهم، تفسیر ها: کلیدواژه

های قرآن براساس آموزه اجتماعی هایسیستمدی اجتماعی به پایداری رویکر .4

 کریم

 جعفر ترک زاده، الهام راضی، رحمت اهلل مرزوقی، محمدجواد سلمانپور، جعفر جهانی

 قرآن کریم، اسالم، پایداری، پایداری اجتماعی، سیستم های اجتماعی ها: کلیدواژه

 در بوته نقد« رهان طیر» حدیث  .5

 محمدحسین وفائیان، احد فرامرز قراملکی

 صدرالمتالهین، انسان شناسی، قوای نفس، خیال، نفس حیوانی.  ها: کلیدواژه

 نقد و بررسی دیدگاه حیدرعلی قلمداران در مسئله امامت حضرت علی)ع(  .5

  مائده جعفری، عبدالمجید طالب تاش، فیض اهلل اکبری دستک

 ادقلمداران، قرآنیون، نصب امام، نقد شیعه، خالفت امام علی)ع(، شاهراه اتح ها: کلیدواژه

در قرآن و چالشهای ترجمه پیرامون آن )مطالعه موردی سه « حصر»اسلوب  .5

 (ترجمه معاصر از آقایان فوالدوند، مکارم و انصاریان

  مریم حسینی، حمیدرضا مستفید، آزاده عباسی

 ترجمه قرآن، انصاریان، مکارم شیرازی، فوالدوند، حصر ها: کلیدواژه

 
 <<<ادامه در صفحه بعد

 پژوهش دینی

https://pdmag.ir/browse.php?mag_id=17&slc_lang=fa&sid=1
https://pdmag.ir/browse.php?mag_id=17&slc_lang=fa&sid=1
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 >>> ادامه از صفحه قبل

 

 اکراه در عمل به شریعت از منظر قرآن و حدیث .8
 مهدی منتظر قائم

 اکراه در شریعت، آزادی دینی، شریعت اجباری، قرآن و حدیث ها: کلیدواژه

سید ابوالفضل برقعی با تاکید بر « باب اآلیات المووله بقیام القائم»بررسی و نقد  .3

 نقد موردی

  سمیرا مهدی نژاد، نرگس شکربیگی

 توبه 33برقعی، غلبه بر ادیان، انکار حضرت مهدی)عج(، جری و تطبیق، آیه  ها: کلیدواژه

« سلم درجات الجنه»اعتبارسنجی احادیث رستگاری شیعیان در نسخه خطی  .50

 با رویکردی بر شواهد و متابعات فریقین
 طاهره ندیمی تهرانی، امیر توحیدی، مجید معارف

 ، رستگاری محبان، تحلیل متنی، شواهد و متابعات فریقین«سلم درجات الجنه»نسخه خطی  ها: کلیدواژه

 تحلیل انتقادی دیدگاه طنطاوی در الجواهر با تاکید بر آیات علمی قرآن .55
 کیانوش نریمان، سید مصطفی مناقب، رحمت اهلل عبداهلل زاده آرانی

 د و بررسی، طنطاوی، الجواهرقرآن کریم، آیات علمی، نق ها: کلیدواژه

 ) (های قرآن در آیات متشابه مربوط به عصمت رسول خدا های ترجمهچالش .53

 (سوره توبه 42سوره هود و  53و راهکارها)بررسی موردی: آیات 
 الهه هادیان رسنانی

 اکراه در شریعت، آزادی دینی، شریعت اجباری، قرآن و حدیث ها: کلیدواژه

 ت از منظر قرآن و حدیثاکراه در عمل به شریع .52
 مهدی منتظر قائم

 سوره توبه 43سوره هود، آیه  12عصمت پیامبر، آیات متشابه، عفو، ترجمه و تفسیر، آیه  ها: کلیدواژه

 

 
 

 

 پژوهش دینی
 

http://pdmag.ir/browse.php?mag_id=13&slc_lang=fa&sid=1
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 54 شماره:
 Jurnal of Imamiyyah Studies عنوان التین:

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:
 ب - علمی رتبه:

 مذاهب و ادیان دانشگاه صاحب امتیاز:

 نواب سیدابوالحسن مدیر مسئول:

 طاهری اسحاق سردبیر:

  180 ، 08218201: تلفن نشریه

 imamiya.urd.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

ای متفاوت اصحاب امامیه در روش های کالمی فقهی با بررسی و نقد رویکرده .5

 تاکید بر مواضع امامان

 علی آقانوری

 امامیه، اصحاب امامیه، امامان شیعه، روش های کالمی، قیاسها:  کلیدواژه

بررسی و نقد فرضیه کتاب سوزی و امحای کتب به دست فاتحان مسلمان در   .3

 آثار متقدمان

  ، سید قاسم موسوی رزاقیصفیه رضایی، یداهلل حاجی زاده

 کتاب سوزی، فتوحات اسالمی، ایران قبل از اسالم، امحای کتب ها: کلیدواژه

بازتاب فرضیه هیئت بطلمیوسی در آثار متکلمان امامیه درباره مسئله عرش و  .3

 کرسی

  رضا دارینی، رسول رضوی، محمد رنجبر حسینی، سید عیسی مسترحمی

 کلمان امامیه، عرش و کرسی، متکلم فیلسوفان، متکلمان عقل گرای غیرفلسفیهیئت بطلمیوسی، مت ها: کلیدواژه

کیفیت سالح امام عصر)عج( در مقابله با سالح دشمنان در عصر ظهور: تحلیل  .4

 روایات
 محمدحسین قنبری گل، ابراهیم ابراهیمی، منصور پهلوان محمدعلی، علی حسن بگی

 قیسیاء )قرقیسا(، مرگ سرخ، مرگ سفید، کشتار جمعیسالح، امام عصر )عج(، ظهور، قر ها: کلیدواژه

 مبانی کالمی همگرایی مذاهب اسالمی از دیدگاه عبدالجلیل قزوینی .5
  محمدعلی لیالی، محمدعلی محمدی، حمیدرضا شریعتمداری

 مبانی همگرایی مذهبی، مبانی واگرایی مذهبی، عبدالجلیل رازی قزوینیها:  کلیدواژه

 ساسی از منظر روح اهلل خمینی و سید علی خامنه ایجایگاه تشیع در قانون ا .5
  عبدالرضا راشد، هادی جمشیدیان، محمدباقر خرمشاد

 تشیع، امنیت، وحدت، ارزش های اسالمی، قانون اساسی، ایرانها:  کلیدواژه

 

 <<<ادامه در صفحه بعد
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 امامیه نامه پژوهش
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

نه یابی رفتاری باور به امامت اهل بیت )ع( در میان شیعیان امامیه عصر نشا .5

 حضور

  علی مرتضوی مهر، محمدجواد یاوری، نسرین فتاحی

 نشانه یابی رفتاری، شیعیان عصر حضور، امامت اهل بیت )ع( ها: کلیدواژه

سیره حضرت علی )ع( در مقابله با فساد، به ویژه فسق و سوء اخالق  .8

  کارگزاران

 عباس حیدرزاده، مهدی فرمانیان

 فساد، تخلف، سیره امام علی )ع(، سوء رفتار کارگزاران :کلیدواژگان

علی بن عباس مقانعی و بررسی کتاب فضل الشیعه: جزءپژوهی با هدف  .3

 شناخت و بازسازی منابع مفقود تاریخی شیعه
  آذر انجم شعاع، محمدرضا هدایت پناه، محمدحسن معصومی

 لی بن عباس بجلی مقانعی، فضل الشیعه، منابع مفقود، ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیینعکلیدواژگان: 

 صورت بندی ادله عالمان شیعه بر تحریف نشدن قرآن .50

 سید مرتضی میرقیصری، علی اهلل بداشتی، امداد توران

 تحریف قرآن، سنن االهی، شیعه، قاعده لطف، وحیکلیدواژگان: 

 )ع(القانی، شاعر معاصر عراقی، در مدح امام حسین بررسی اشعار سید موسی ط .55
 هدیه جهانی، شیوا صادقی، احسان مصطفی پور

 سید موسی طالقانی، امام حسین )ع(، شعر شیعه، شعر معاصر عراق :کلیدواژگان

رهیافت روایی به اصول تعامل قرآن با فرهنگ زمانه در کشاکش عرف پذیری  .53

 و جهل ستیزی
 امید قربانخانی

 قرآن، فرهنگ زمانه، جاهلیت، مقبولیت اجتماعی، عرف پذیری، جهل ستیزی، روایات تفسیری :ژگانکلیدوا

 

 
 

 امامیه نامه پژوهش
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 28شماره: 

 Philosophy Of Religion Researchن:  عنوان التی

 0011پاییز و زمستان   دوفصلنامه، ترتیب انتشار: 

 ب - علمیرتبه: 

 (ع)صادق امام دانشگاهصاحب امتیاز: 

 یزدی پور مصالئیعباس  دیر مسئول:م

 اکبری رضاسردبیر: 

  180، 22190110تلفن نشریه: 

  prrj.isu.ac.irسایت:

 به روزوضعیت انتشار: 

 

 معنویت دینی و معنای زندگی: نگاهی به چالش پوچی .5
 قاسم فنائیوحید سهرابی فر، ابوال

 معنای زندگی، پوچی، معنویت دینی، روایت، عقالنیت ها: کلیدواژه

ارزیابی ایراد کانتوری پاتریک گریم به علم مطلق الهی با تکیه بر دیدگاه  .3

 پالنتینگا و مالصدرا

  ملیحه آقائی، سید احمد فاضلی، زهرا خزاعی

 نگا، مالصدراعلم مطلق، قضیه کانتور، پاتریک گریم، پالنتی ها: کلیدواژه

 دین و اسطوره: تحلیل و نقد رهیافت دین شناختی سواح .2

 رحیم دهقان 

 اسطوره، دین، معنویت، شریعت، رویکرد تاریخی، سواح ها: کلیدواژه

 ارزیابی معنای زندگی از گذرگاه تامل در ایماژهای ابوالعالء معری .4

  یداهلل رستمی، سهام مخلص 

 عنایی، زندگی، درد، رنج، مرگ: ابوالعالء معری، بی مها کلیدواژه

 بررسی استدالل های سوئینبرن در اثبات انسجام نظریه شخص مجرد  .5

  طیبه شاددل، منصور ایمانپور

 شخص مجرد، این همانی شخصیت، انسان معلق، آزمایش فکری، سوئینبرن ها: کلیدواژه

 فیزیک کوانتوم و فاعلیت خدا .5
 حمیدرضا شاکرین

 وانتوم، اصل عدم قطعیت، تعبیر کپنهاگی، فعل الهی، علیتخدا، فیزیک ک ها: کلیدواژه

 چالش میان خودآیینی و مرجعیت معرفتی در معرفت شناسی مدرن .5
 رضا نقوی، محمدرضا اسدی

 مرجعیت معرفتی، خودآیینی معرفتی، گواهی، مدرنیته :کلیدواژگان

 <<<ادامه در صفحه بعد

 

 
 

 

 پژوهشنامه فلسفه دین 
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 کورسوی آزادی در دفاع از اصل امکان های بدیل .8

 جواد دانش، توکل کوهی

 فرانکفورت، اصل امکان های بدیل، کورسوی آزادی، اشکال نیرومندی ها: کلیدواژه

 بازخوانی دیدگاه تامس نیگل درباره معنای زندگی با تکیه بر کارکرد زندگی  .3
 محمدمهدی ستوده، محمدرضا بیات

 تامس نیگل، معنای زندگی، منظر آفاقی، گرایش دینی، کارکرد زندگی ها: ژهکلیدوا

 معنای زندگی، عاشقانه ترین جهان ممکن و اختفای الهی .50
 محمدجواد الهی اصل، عباس یزدانی

 شلنبرگ، اختفای الهی، عشق کامل الهی، معنای زندگی، عاشقانه ترین جهان ممکن ها: کلیدواژه

 ل برزخی به ابن سینابررسی اسناد نظریه تکام .55
 سیده زهرا موسوی بایگی، سید محمد موسوی

 نفوس غیرکامل، تکامل برزخی، معاد، بقای نفوس غیرکامل، جسم فلکی ها: کلیدواژه

 تحلیل بررسی معناشناسی فضایل و رذایل اخالقی از منظر عالمه طباطبایی .53
 حسین احمدی

خالقی، معناشناسی رذایل اخالقی، روش معناشناسی اخالق، عالمه معناشناسی اخالق، معناشناسی فضایل ا ها: کلیدواژه

 طباطبایی

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهشنامه فلسفه دین
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 44شماره: 

 Theological Doctrinal Researchن:  عنوان التی

 0011فصلنامه، زمستان ترتیب انتشار: 

 ب - علمیرتبه: 

 ساوه واحد اسالمی آزاد دانشگاهصاحب امتیاز: 

 زاده مقیو محمود مدیر مسئول:

 قراملکی قدردان محمدحسنسردبیر: 

  122، 08800019تلفن نشریه: 

 http://kalam.saminatech.ir سایت:

 به روزوضعیت انتشار: 

 

 سوره نساء 58چیستی مرگ و تفکرعام گرایانه آن با محوریت آیه  .5

  ه، جعفر نکونام، مهرداد عباسیریحانه امام جمع

 سوره نساء 78مرگ، عام گرایانه، آیه  ها: کلیدواژه

 تحلیل سنت شناختی بر نقش فاعلی امام زمان عج .3

  قاسم ترخان 

 امام زمان )عج(، نفس قدسی امام، سنت های الهی، بالی عمومی، اسباب معنوی، بیماری کرونا ها: کلیدواژه

 خاتمیت در کالم امامیهبررسی تالزم رابطه امامت و  .2

  سید مهدی حسینی

 کالم امامیه، مبانی کالمی، نبوت، خاتمیت، امامت، شبهه شناسی  ها: کلیدواژه

زمینه های کالمی حقوقی امکان تفویض قانون گذاری به بشر در حکومت   .4

 اسالمی با نگاهی به وقایع مشروطه

 سید ابراهیم حسینی، محمدجواد شفقی 

 ض، قانون، قانون گذاری، مشروطه، منطقه الفراغتفوی ها: کلیدواژه

 تحلیل دیدگاه الوین پالنتینگا در رفع تضاد میان علم و دین .5

 حمید رضانیا شیرازی، غالمعلی احسانی

 پالنتینگا، علم، دین ها: کلیدواژه

 سلوک و شریعت .5

  رضا رمضانی گیالنی

 قتسلوک، شهود، شریعت، سقوط تکلیف، طریقت و حقی  ها: کلیدواژه

 

 

 <<<ادامه در صفحه بعد
  

 میپژوهش های اعتقادی کال
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 >>> ادامه از صفحه قبل

بررسی تقابل کفر و ایمان و حق و باطل و پیامدهای آنان بر اساس تشبیهات   .5

 تمثیلی آیات قرآن محورهای موضوعی : کالم اسالمی

 عبدالرحیم زارعیان جهرمی، صفدر شاکر، ابراهیم زارعی فر 

 تشبیه تمثیلی، تقابل، حق، باطل، کفر، ایمان ها: کلیدواژه

 تامالتی در چیستی و ضرورت کالم کاربردی .8

  عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی  

 کالم کاربردی، معارف کاربردی، هنجار، معرفت، باور ها: کلیدواژه

 برهان امکان صفات )تخصیص( بر اثبات وجود خدا در کالم امامیه .3

 حمید عطائی نظری

 برهان امکان صفات، تخصیص، اثبات وجود خدا، کالم امامیه، حمصی رازی  ها: کلیدواژه

 نقد و بررسی مولفه های مدیریت فقهی .50

  علی فکور، علی شیرخانی، محمد ترابی

 عبدالکریم سروش، فقه، مدیریت، مدیریت فقهی ها: کلیدواژه

به مولفه های تربیت نقد و تحلیل دیدگاه ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم قشیری  .55

 عرفانی

  کیهان کهندل، سمیرا رستمی، سید محسن ساجدی راد

 تربیت عرفانی، ابوالقاسم قشیری، ابوسعید ابوالخیر، قرن پنجم ها: کلیدواژه

 تحلیل کمی و کیفی حدیث قرب نوافل از دیدگاه عارفان مسلمان .53

  جالل یوسفی عنایت، علی حسین احتشامی ، محمدرضا فریدونی

 فهم حدیث، حدیث پژوهی، عرفان اسالمی، قرب نوافل  ها: دواژهکلی

 

 

 پژوهش های اعتقادی کالمی
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 91 شماره:
 Theological Philosophical Research عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:
 الف - علمی رتبه:

 قم دانشگاه صاحب امتیاز:

 ذبیحی محمد مدیر مسئول:

 خزاعی زهرا سردبیر:

  180 ، 08010021 :فن نشریهتل

  pfk.qom.ac.ir:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

در همدردی: دو رویکرد متفاوت در « جایگزینی»نزد لویناس و « جانشینی .5

 مواجهه با دیگری

  حامده راستایی، احد فرامرز قراملکی

 همدردی، مسئولیت، لویناس، جانشینی، دیگری، تقاص، جایگزینی :ها کلیدواژه

 پرسش از امکان متافیزیک خیر در سیر تحلیل ارسطو از مفهوم آگاثون .3
 سید جمال الدین میر شرف الدین

 آگاثون، خیر کلی، خیر بما هو خیر، متافیزیک خیر، معنای مشترک، خیر فی نفسه، معنای اصلی ها:  کلیدواژه

رساله  53دی فاهمه و بی کرانگی اراده: شرحی انتقادی بر قاعده کرانمن    .2

 قواعد راهنمای ذهن و نظریه خطای دکارتی
 علی اردشیر الریجانی 

 دکارت، فاهمه، اراده، خطا، واضح و متمایز، تصدیقات، تصورات  ها: کلیدواژه

 بستار فیزیکی و استدالل به سود طبیعت گرایی؛ بررسی انتقادی .4
 نینیما نریما

 طبیعت گرایی، بستار فیزیکی، علیت ذهنی، اراده آزاد، فیزیکالیسم، خداباوری  ها: کلیدواژه

 ساختار زبانی واقعیت در اندیشه ریچارد رورتی  .5
  عیسی موسی زاده، محمد اصغری، محمدرضا عبداهلل نژاد

 زبان، عینیت، همبستگی، واقعیت زبانی، ریچارد رورتیها:  کلیدواژه

 از استعاره های علیت در کتاب الشواهد الربوبیه مالصدرا تحلیل آماری  .5
  وحید خادم زاده، کوکب دارابی 

 علیت، استعاره مفهومی، الشواهد الربوبیه، مالصدرا، لیکاف ها:  کلیدواژه

 مقایسه تسلی بخشی های ابن سینا و کانت در مواجهه با فقر مالی .5
  مونا فروزیان، فروزان راسخی، نرگس نظرنژاد

 تسلی بخشی فلسفه، ابن سینا، کانت، فقر مالی، لذت های حسی، لذت های فراحسی، کسب ثروت، عنصر کارها:  یدواژهکل

  

 پژوهش های فلسفی کالمی

https://pfk.qom.ac.ir/issue_257_274.html
https://pfk.qom.ac.ir/issue_257_274.html


 

 
877 

 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 

 25شماره: 

 

 Philosophical Investigations عنوان التین:

 0011زمستان  –دوفصلنامه ترتیب انتشار: 

 الف - علمیرتبه: 

 تبریز دانشگاهصاحب امتیاز: 

 فتحی حسنمسئول: مدیر 

 اصغری محمدسردبیر: 

 100، 00098000 تلفن نشریه:

 philosophy.tabrizu.ac.irسایت: 

 به روزوضعیت انتشار: 

 

 احیاء توجه فیزیکدانان به فلسفه در دهه های اخیر .5

 مهدی گلشنی  

 علم، متافیزیک، پوزیتیویسم، تجربه گرایی، اصول متافیزیکی ها: یدواژهکل

 نقش و اهمیت متافیزیک برای علم .3
 علیرضا منصوری، امیراحسان کرباسی زاده 

 متافیزیک، فلسفه علم، متافیزیک علمی، متافیزیک تحلیلی، هستی شناسی، واقع گرایی ها: کلیدواژه

 سبیت عام و فلسفهن .2
  ودی، مهدی گلشنیمحمدابراهیم مقص

 نقش فلسفه، فیزیک و فلسفه، فلسفه نسبیت عام، اینشتین، شلیک، فریدمن، ارمان و نورتن ها: کلیدواژه

 آیا تکامل، چندجهانی و ابتدا نداشتن کیهان محصول علم جدید هستند؟ .4
 یوسف جمالی 

، شروع کیهان، شانس، اتفاق، هدف غایی، ابن سینا، طبیعیات )فیزیک(، تکامل، چندجهانی، جهان های موازی ها: کلیدواژه

 علیت

گیری مکانیک کوانتومی با تعبیر های فلسفی هایزنبرگ در شکلرهیافت .5

 کپنهاگی

 سید هدایت سجادی   

 هایزنبرگ، مکانیک کوانتومی، تعبیر کپنهاگی، رهیافت های فلسفی ها: کلیدواژه

گونه به تصویر می فلسفه جدید اشیاء را چ -نظریه اساس در بوته نقد؛ فیزیک .5

 کشند؟
 رضا ماحوزی

 فیات، نظریه اساس، نظریه دستهجوهر، اساس، شیء انضمامی، کی :کلیدواژگان

 <<<ادامه در صفحه بعد

 پژوهش های فلسفی

https://philosophy.tabrizu.ac.ir/issue_1451_1583.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 تامل در سرشت پزشکی: ضرورت ها، رویکردها و چالش ها .5
 علیرضا منجمی

 هنر، پرکتیس، گادامر-سرشت پزشکی، فلسفه پزشکی، دوگانه علم ها: کلیدواژه

 تحلیل علیت در برخی مباحث فلسفه زیست شناسی   .8
 محمود مژده خشکنودهانی  

 علیت، تلفیق گسترش یافته، تقلیل گرایی، علل دور و نزدیک، مدل علی ها: کلیدواژه

 پاتنم-اپنهایم ارزیابی انتقادی تقلیل گرایی در مدل های وحدت علم نیگل و   .3
 محمدمهدی حاتمی

 وحدت علم، تقلیل گرایی، فیزیکالیسم، نیگل، اپنهایم، پاتنم ها: کلیدواژه

 علم و سنت: به سمت یک جامعه علمی کثرت گرا .50
 امیر متشرعی، مصطفی تقوی

 استنتاج به قصد بهترین تبیین، سنت های غیرغربی، انحصارگرایی علمی، کثرت گرایی علمی ها: کلیدواژه

 نئوداروینیسم؛ طبیعت گرایی در برابر شواهد تجربی .55
 نیما نریمانی

 داروینی، طراحی هوشمند-نئوداروینیسم، طبیعت گرایی، غایتمندی، تقلیل گرایی، تکامل پسا: ها کلیدواژه

 جایگاه نگرش الهیاتی و نظریه تکاملی در اندیشه جان دیویی .53
  یانسید صابر سیدی فضل اللهی، محمد اکوان، امیر محب

 جان دیویی، تجربه دینی، تکامل داروینی، نگرش الهیاتی دیویی ها: کلیدواژه

بررسی سرشت آگاهی در خالل تفسیرهای هایدگر از فوسیس و پسوخه و  .52

 انتقادهای وی از علم گرایی
  حسین آزادمنجیری، مجید مالیوسفی، محمدحسن حیدری، محمدصادق زاهدی

 ، تجربه زیسته، علمآگاهی، فوسیس، پسوخه ها: کلیدواژه

 
 <<<ادامه در صفحه بعد

 
 
 

 پژوهش های فلسفی
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 ادامه از صفحه قبل >>>

  رهیافتی هایدگری به طرح بدن مندی و مسئله تقویم در علوم شناختی .54

  سید جمال قریشی خوراسگانی، علی کرباسی زاده  

 هایدگر، علم شناختی، بدن مندی، تقویم ها: کلیدواژه

 مطالعه و بررسی معناشناسی از منظر زبانشناسی با رویکرد فلسفی .55

 محمد ظهرابی  

 معناشناسی، فلسفه، زبانشناسی، معنا ها: کلیدواژه

 مهارت تفکر انتقادی در ادبیات کودک .55

  سعید حیرانی، محمود فیروزی مقدم، مهیار علوی مقدم 

 رای کودکان، مهارت های تفکر انتقادی، ادبیات کودکانتفکر انتقادی، داستان های کودک، فلسفه ب ها: کلیدواژه

 شناختی تقابل مکان و فضا در معماری عصر مدرن  .55

  فلورا بیابانی، محمدجواد صافیان، شیرین طغیانی، مینا سادات طباطبایی

 مکان، فضا، معماری مدرن، خورا، توپوس ها: کلیدواژه

 اهی به آثار دوشانگفتمان بصری پست مدرنیستی در آرای لیواتار با نگ .58

  سهیال بهرمانی، حسین اردالنی، نفیسه نمدیان پور، پرناز گودرزپروری  

 لیوتار، آثار دوشان، حساسیت بصری، گفتمان بصری پست مدرنیستی ها: کلیدواژه

 موریس بالنشو و مساله زمان؛ بر اساس واکاوی رمان توما، ظلمت .53

 سمیرا رشیدپور نساری

 یس بالنشو، لویناس، روایت، دیگری، توما، ظلمتزمان، مور ها: کلیدواژه

 صنعت فرهنگ آدورنو و نسبت آن با موسیقی معاصر ایرانی .30
 گل مهر مهینی، محمد رعایت جهرمی

 آدورنو، هنر، صنعت فرهنگ، موسیقی ها: کلیدواژه

 

 

 <<<دامه در صفحه بعدا

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 پژوهش های فلسفی
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 قبل ادامه از صفحه >>>

 

 تلویزیون به مثابه شاعر، در بوته نقد افالطونی .35

 حسن احمدی زاده 

 افالطون، شعر، رسانه، هنر، جمهوری ها: کلیدواژه

 مگرش کانت به طبیعت در نقد قوه حکزیباشناسی گردشگری بر اساس ن .33

  فریده آفرین، بیتا عبدنیکفرجام 

 ، زیباشناسی گردشگریطبیعت، کانت، گردشگری طبیعی، غایت شناسی ها: کلیدواژه

 خاستگاه زیست شناختی انسان شناسی فلسفی هلموت پلسنر .32

 احسان کریمی ترشیزی 

انسان شناسی فلسفی، فلسفه زیست شناسی، فلسفه حیات، داروینیسم، پدیده شناسی هرمنوتیکی،  ها: کلیدواژه

 پلسنر، موضع داری برون مرکزی

 آگاهی پدیداری، چالشی برای فیزیکالیسم  .34

 د حسینی، عباس یزدانیصم  

 آگاهی ادراکی، آگاهی پدیداری، علم، فیزیکالیسم، تقلیلگرایی ها: کلیدواژه

کانت: بررسی نسبت آزادی مطلق و ترور با فلسفه اخالق کانت بر  -روبسپیر .35

 اساس پدیدارشناسی روح هگل

  محسن باقرزاده مشکی باف 

 نیت، آزادیهگل، کانت، روبسپیر، ترور، اخالق، عی ها: کلیدواژه

تکوین آگاهی و خودآگاهی در وضع سیاسی؛ بر اساس آموزه دانش و بنیاد  .35

 حق طبیعی فیشته

  مصطفی عابدی جیغه، حسن فتحی

 آگاهی، خوآگاهی، سوبژکتیویته، فیشته، وضع سیاسی ها: کلیدواژه

 <<<ادامه در صفحه بعد

 پژوهش های فلسفی
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 هایدگر مارتین اندیشه در سیاست و تاملی تفکر میان نسبت .35

  حسین روحانی، سید جواد میری

 سوبژکتیویسم، سیاست، مدرنیته، هستی شناسی ها: کلیدواژه

 نقش محوری زمان در تفسیر اونتولوژیک هایدگر از فلسفه کانت  .38

  علی آقایی پور، محمود صوفیانی 

  .عال، اونتولوژی، متافیزیک، وجودزمان، سوژه، خیال، است:ها کلیدواژه

 ذهنی بودن زیبایی شناسی نزد کانت  .33

  احمدرضا معتمدی

 کانت، زیبایی شناسی، قوه حاکمه، ذهنی، عینی، حکم ذوق ها: کلیدواژه

 استعاره مفهومی سلول برای اخالق .20

 عبداهلل صلواتی

 ، استعاره اخالقی، اخالقاستعاره مفهومی، سلولهای بنیادی، استعاره مفهومی سلول ها: کلیدواژه

 اخالق حوزه در اشاعره و آدامز رابرت الهی امر نظریه تبیین .25

 عبداهلل اسدی، احمدحسین فالحی، یداهلل دادجو، محمود شیخ االسالمی

 امر الهی، اخالق، رابرت آدامز، اشاعره. حسن و قبح ن: کلیدواژگا

ر آن از دیدگاه بررسی تطبیقی کیفیت علم پیشین الهی و نحوه وقوع تجدد د .23

 مالصدرا، ابوالحسن شعرانی و سید محمد کاظم عصار
  جلیل جلیلی، طاهر کریم زاده

 حکمت متعالیه، علم پیشین الهی، مالصدرا، شعرانی، سید محمد کاظم عصار ها: کلیدواژه

 تحلیل و نقد تبیین ابن سینا در حصر اقسام حکمت نظری به سه گرایش  .22

   سوری، سجاد دلیرقدرت اهلل قربانی، روح اهلل

 اقسام حکمت نظری، دلیل حصر حکمت نظری، منطق، الهیات به معنی اخص، مجرد مثالی ها: کلیدواژه

 

 <<<دامه در صفحه بعدا

 پژوهش های فلسفی

 



 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 828 55سال چهاردهم، شماره 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ادامه از صفحه قبل >>>

 

 بررسی تطبیقی مبانی نظری اشاعره و حکمت متعالیه در مورد خلق از عدم .24

  وهاب پور، سید ابراهیم آقازاده، توکل کوهی گیگلو حسین

 خلق از عدم، حدوث، قدم، من الشیئ، ال من شیئ ها: کلیدواژه

 تبیین، تحلیل و سنجش صورت نوعی در فلسفه ابن سینا و سهروردی  .25

 حسین فلسفی

 ابن سینا، سهروردی، صورت، صورت نوعی، جوهر و عرض ها: کلیدواژه

 دا در کتاب اثولوجیا و رسائل فلسفی کندیبررسی تطبیقی مفهوم خ  .25

 حسن عباسی حسین آبادی 

 اثولوجیا، کندی، علت، حق، خدا ها: کلیدواژه

 فرشتگان و الهیات نجات در کتاب مقدس: رویکرد تفسیری آگوستین قدیس .25

  علی مرادی، سحر کاوندی

 آگوستین، فرشتگان، کتاب مقدس، مسیح، نجات ها: کلیدواژه

 آثار افالطونجزئی و کلی در  .28

 امیرحسین ساکت 

 افالطون، کلی، جزئی، کل، جزء   ها: کلیدواژه

 گنگ بودن ارجاع و تعهد هستی شناختی در فلسفه کواین  .23

 امیر حاجی زاده 

 کارناپ، کواین، هستی شناسی، تعهد هستی شناختی، گنگ بودن ارجاع ها: کلیدواژه

 قصدیت در فراسوی ایده آلیسم و رئالیسم .40

  هاقین، بیژن عبدالکریمی، محمد شکریهمایون د 

 قصدیت، آگاهی، نوئسیس، نوئما، شهود، بازنمایی ها: کلیدواژه

 <<<ادامه در صفحه بعد
 
 

 پژوهش های فلسفی

 



 

 
820 

 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ادامه از صفحه قبل >>>

 

 تعین ناقص و واقع گرایی ساختاری وجودی .45

 سعید معصومی 

ضعیف، تعین قوی، واقع گرایی معرفتی و معنایی، کفایت تجربی، ارزش های معرفتی، تعین ناقص، تعین ناقص  ها: کلیدواژه

 واقع گرایی ساختاری وجودی

 از انگاره خدا در مابعدالطبیعه کالسیک تا طرح جایگزین نیچه .43

  محمود ایزدپناه، بیژن عبدالکریمی، رضا داوری اردکانی، بابک عباسی

 خواست قدرت، اخالقخدا، تفسیر، چشم انداز،  ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فلسفیپژوهش
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 33 شماره:
 Epistemological Research عنوان التین:
 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ج - علمی رتبه:

 مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه صاحب امتیاز:

 اکوان محمد مدیر مسئول:

 نجفی افرا مهدی سردبیر:

  180، 00722908: لفن نشریهت

 aadab.iauctb.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

مولفه های پدیدارشناختی معرفت شناسی ابن سینا )با اتکاء به مبانی پدیدار  .5

 (شناختی هوسرل
  نژادمهدی نجفی افرا، شیوا خالد 

 ادراک حسی، پدیدار شناسی، معقوالت، ابن سینا، هوسرل ها: کلیدواژه

 مطالعه ای در باب جایگاه و ضرورت آزادی در معرفت شناسی نزد هگل .3
 شمس الملوک مصطفوی ،شهال اسالمی ،حامد شیوایی  

 آزادی، روح فردی، روح عینی، روح مطلق، هگل ها: کلیدواژه

برون گروی ناظر به معرفت به مثابه دستاورد درون گروی ناظر به توجیه و  .2

 نگرش دوگانه انگار آئودی در معرفت شناسی
 محسن شمس، امیرحسین منصوری نوری، عبداهلل صلواتی، عین اهلل خادمی  

 درون گروی، برون گروی، دسترسی، توجیه، معرفت ها: کلیدواژه

 محافظه کاری پدیداری در توجیه معرفتی .4
 محمدعلی پودینه 

 توجیه معرفتی، محافظه کاری پدیداری، به نظر رسیدن، هومر ها: دواژهکلی

آموزش تفکر به مثابه نوشتار؛ بر اساس نقد دریدا از خوانش فوکو در رابطه بین  .5

 عقل و جنون در کوگیتو دکارت
 بهمن کریم زاده 

 آموزش تفکر، نوشتار، عقل، جنون، دریدا ها: کلیدواژه

 اسی مالصدراجایگاه جسمانیت در معرفت شن .5
  فخرالسادات علوی، نجف یزدانی 

 جسمانیت، معرفت، نفس، معرفت شناسی مالصدرا ها: کلیدواژه

 آن شناختی معرفت توجیه و السالم علیهم بیت اهل بیان در خدا معرفت .5
 محمدحسین مهدوی نژاد، مسعود فکری، محمدحسین امامی جو

مبناگرایی میانه رو، اهل بیت معرفت فطری، خداشناسی فطری، توجیه، ها: کلیدواژه  

 <<<ادامه در صفحه بعد

 های معرفت شناختیپژوهش

https://aadab.ctb.iau.ir/issue_1135839_1136567.html
https://aadab.ctb.iau.ir/issue_1135839_1136567.html
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

 بررسی ارزش معرفت شناختی خداشناسی فطری .8

 سید جابر موسوی راد

 خداشناسی فطری، فطرت، تضایف، خدا، علم حضوری ها: کلیدواژه
 

اشراقی و تبیین لوازم زیبایی « هیغربت آگا»بررسی مبانی معرفت شناسانه   .3

 شناسانه آن

  نریمان خلیلی، انشااهلل رحمتی، محمد عارف 

 سهروردی، معرفت شناسی، غربت آگاهی، زیبایی شناسی، پدیدار شناسی ها: کلیدواژه
 

تبیین سازگارترین الگو از تشکیک وجود صدرایی با مبانی معرفتی مالصدرا   .50

 (Grounded Theory) ندد تئوریبر اساس نظریه داده بنیاد )گر

  زهره زارعی، قدرت اهلل قربانی، رسول رسولی پور، محمد سعیدی مهر  

 تشکیک وجود، لوازم معرفتی، گرندد تئوری، تشکیک در مراتب، تشکیک در مظاهر ها: کلیدواژه
 

بررسی اعتبار شهود عرفانی و امکان توجیه معرفتی آن با نظریه وثاقت گروی   .55

 اء صدرالمتالهینبر پایه آر

 عباس احمدی سعدی

 معرفت شهودی، اعتمادگروی، توجیه، مالصدرا، شهود عقلی ها: کلیدواژه

 تغییر جهان: بررسی و نقد آموزه شناخت فیشته و نسبت فلسفه اخالق با آن  .53

  محسن باقرزاده مشکی باف، محمود صوفیانی 

 کانتتغییر جهان، فیشته، آموزه شناخت، اخالق،  ها: کلیدواژه
 

 های معرفت شناختیپژوهش

 

http://aadab.iauctb.ac.ir/issue_1133103_1133599.html
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 30 شماره:
 Ontological Researches عنوان التین:
 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 رجائی شهید دبیر تربیت دانشگاه صاحب امتیاز:

 خادمی اله عین مدیر مسئول:

 خادمی اله عین سردبیر:

  180، 88971121: تلفن نشریه

  orj.srttu.edu:تسای

 به روز: انتشار وضعیت

 

امکان »تحلیل معناشناختی از مفاهیم متافیزیکی: مطالعه موردی ترکیب  .5

 در پرتو نظریه آمیختگی مفهومی« امکان عام»از دو « خا 

  حمزه نادعلی زاده، احد فرامرز قراملکی 

 امکان عام، امکان خاص، آمیختگی مفهومی، معنای نوظهور   ها: یدواژهکل

تحلیل و نقد بعد هستی شناسی و معناشناسی الهیات تنزیهی حکیم تبریزی   .3

 بر مبنای حکمت صدرایی

  نادر شکراللهی، علی اهلل بداشتی، مظاهر جوادی نیا 

 یه، قاعده الواحد، عینیت ذات با صفاتالهیات تنزیهی، رجبعلی تبریزی، حکمت متعال   ها: کلیدواژه

 رابطه هستی شناختی سوژه بدنمند با جهان در پدیدارشناسی مرلوپونتی  .2

  ندا محجل، محمود صوفیانی، محمد اصغری 

 بدن، جهان، رابطه وجودی، نظرگاه بدنی و مرلوپونتی   ها: کلیدواژه

رحان معاصر حقیقت هیوالی اولی بر اساس مبانی فلسفه صدرا )از منظر شا  .4

 (حکمت متعالیه

  سیده رقیه موسوی، منصور ایمانپور، غالمحسین احمدی آهنگر، حسن فتحی 

 هیوالی اولی، ماده المواد، شارحان معاصر، حکمت متعالیهها: کلیدواژه

 تصور عالمه طباطبایی از ذات خدا؛ عارفانه یا فیلسوفانه  .5

 سید محمد حسن موسوی فر، محمد محمدرضایی 

 ذات خدا، تصور، عارفانه، فیلسوفانه، البشرط مقسمی، عالمه طباطبایی   ها: هکلیدواژ

 نقد و بررسی دیدگاه ابوالحسن عامری پیرامون امکان  .5

  عین اهلل خادمی 

 امکان طبیعی، تقلبی، نادر، ابوالحسن عامری  ها: کلیدواژه

 ادله وحدت محور اصالت وجود و ارزیابی شبهه دور و مصادره به مطلوب  .5

  محمدرضا ارشادی نیا 

 اصالت وجود، اصالت ماهیت، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید فعلی   ها: کلیدواژه
 

 ادامه از صفحه قبل>>> 
 

 های هستی شناختیپژوهش

https://orj.sru.ac.ir/issue_269_284.html
https://orj.sru.ac.ir/issue_269_284.html
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

بازتاب عرفان دیونوسیوس مجعول در اندیشه ماریون: گذار از هستی شناسی  .8

 ویناس به پدیدارشناسی عشقآنالوژیک آک

  علی سنایی، سمیه خادمی 

 ماریون، الهیات عرفانی، دیونوسیوس مجعول، آکویناس، پدیدارشناسی عشق ها: کلیدواژه

 تبیین میزان سازگاری نظام الهیاتی ابن سینا در باب وجود واجب تعالی  .3

  خسرو محسنی نسب، رضا رسولی شربیانی، علیرضا پارسا، محمدرضا مرادی 

 ابن سینا، توحید، خداشناسی، الهیات بالمعنی االعم، الهیات بالمعنی االخص، واجب الوجود ها: کلیدواژه

خوانش آیزیا برلین و دیوید وست در باب مبانی هستی شناختی آزادی مثبت   .50

 در اندیشه اسپینوزا

  بیان کریمی، سید مصطفی شهرآیینی، کیوان بلندهمتان 

 ت، اسپینوزا، اقتدارگرایی، برلین، عقل گرایی، وست، هستی شناسیآزادی مثب ها: کلیدواژه

 بررسی انتقادی دیدگاه ادوارد جاناتان لو در باب وجود کلی ها  .55

  مهران نجفی، عبدالرسول کشفی 

 جاناتان لو، کلی ها، واقع گرایی، نام گرایی، شباهت، انتزاعی ها: کلیدواژه

فیزیک هیئت قدیم در مسائل چگونگی مواجهه متکلمان امامیه با بخش   .53

 مربوط به عالم آخرت

  رضا دارینی، رسول رضوی، محمد رنجبر حسینی، سید عیسی مسترحمی 

 علم هیئت، فیزیک هیئت قدیم، متکلمان امامیه، عالم آخرت، خال، خرق و التیام افالک ها: کلیدواژه

 بررسی چگونگی تکون نفس انسانی از منظر قرآن کریم و حکمت متعالیه .52

  روح اهلل شاکری زواردهی، احمد ولیعی ابرقویی 

 قرآن کریم، حکمت متعالیه، تکون انسان، نفس، روح، حرکت جوهری ها: کلیدواژه

 تحلیل شهودی هستی و استنباط وجود واجب نزد ابن سینا .54

 رمضان مهدوی آزادبنی، محمود دیانی، آیناز بخشی 

 یی. ابن سینا، صدیقین، خدا، شهودگرا ها: کلیدواژه
 

 ی هستی شناختیهاپژوهش

 



 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 822 55سال چهاردهم، شماره 

 

 53 شماره:
 New intellectual research عنوان التین:
 0011 زمستانو  پاییز –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 پژوهشی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 صالحی عباس سید مدیر مسئول:
 مسعودی جهانگیر سردبیر:

  100، 08800210: تلفن نشریه

  novin.isca.ac.ir:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 نسبت مسئله خفای االهی با مسئله شر: بررسی دیدگاه جان شلنبرگ .5

 سید نصیراحمد حسینی 

 مسئله خفای الهی، مسئله شر، جان ال. شلنبرگ، ناباوری، خداناباوری ا:ه کلیدواژه

 رویکرد صدرا و هایدگر به دوآلیسم نفس و بدن .3

  حسین آزادمنجیری، مجید مالیوسفی، محمدحسن حیدری، محمدصادق زاهدی 

 هستی، اگزیستانس، نفس، بدن، صدرا، هایدگر :ها کلیدواژه

 له خلق ابداعی از ممکن الوجودتحلیل ادله سمعی و عقلی بر استحا .2
 محمد سلطانی رنانی 

 نق ال من شیء، خلق اجسام، فقر ممکخلق ابداعی، خل ها: کلیدواژه

 اصطالح شناسی ابداع در نگاه عالمه طباطبایی .4

 محمد بهرامی 

 ابداع، صفات خدا، المیزان، طباطبایی، اصطالح شناسی :ها کلیدواژه

 نظریه عوض مسئله شر و قابلیت های صورت بندی .5

  قدرت اهلل قربانی، شکیال دهقان بنادکی 

 مسئله شر، نظریه عوض، خدا، آخرت باوری، دنیا، انسان، شر ها: کلیدواژه

 اسالمی حکمت منظر از بخاری روح به عنصری بدن بقای وابستگی اثبات .5
  حسینعلی گودرز بروجردی، روح اهلل آدینه

 ال، بقا، حکمت اسالمیبدن عنصری، روح بخاری، اعتد :کلیدواژگان

 نقد و بررسی تفسیر میرداماد از روایات خلقت نوری .5

  سیده زهرا موسوی بایگی، سید محمد موسوی

 عقل اول، خاتم، خلقت نوری، میرداماد، قوس صعود، قوس نزول :کلیدواژگان

 
 <<<ادامه در صفحه بعد

 های عقلی نوینپژوهش

https://novin.isca.ac.ir/issue_5149_5265.html
https://novin.isca.ac.ir/issue_5149_5265.html
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

 

 قش عقل در برانگیختن رفتارهای اخالقی از منظر عالمه طباطبایین .8
  مریم قالسی، محمدکاظم علمی، سید مرتضی حسینی شاهرودی 

 عقل، اخالق، ادراکات اعتباری، افعال ارادی، عالمه طباطبایی  ها: کلیدواژه

 بررسی و نقد استدالل غیر اخالقی بودن ازدواج: عشق قوام بخش ازدواج .3

  ل بویه، فاطمه جمشیدیعلیرضا آ 

 ازدواج، عشق، استدالل شخص مجرد، دن مولر  ها: کلیدواژه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 های عقلی نوینپژوهش
 



 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 891 55سال چهاردهم، شماره 

 

 2 شماره:
 History of Philosophi عنوان التین:
 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 فلسفه تاریخ علمی انجمن صاحب امتیاز:

 ای امنهخ سیدمحمد مدیر مسئول:

 اشتری کلباسی حسین سردبیر:

  180 ،22000880: تلفن نشریه

  mullasadra.org :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

دوسویه متافیزیک نور با جهان پویا و نفس شناسی اشراقی نزد  پیوند .5

 دیونوسیوس و سهروردی

 ضا صفریعبدالر 

 متافیزیک نور، جهان پویا، نفس شناسی اشراقی، جهان بالتجلی، دیونوسیوس، سهروردی  ها: کلیدواژه

 مفهوم اتوس در نظریه تراژدی ارسطو و بازتاب تاریخی آن  .3

 محمد هاشمی، امیر مازیار 

 ط اخالقیارسطو، اتوس، شخصیت، کنش، فن شعر، انتخاب آگاهانه اخالقی، قاعده حدوس  ها: کلیدواژه

 طبقه بندی علوم از دیدگاه مالصدرا و تاثیر شرایط اجتماعی بر آن  .2

  فاطمه جمشیدی، نسرین سراجی پور 

 مالصدرا، طبقه بندی علوم، عرفان اسالمی، حکمت اشراقی، حکمت مشائی، حکمت متعالیه ها: کلیدواژه

 نقش فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی در تعامل با هالکوخان مغول  .4

  محسن حسینی، عین اهلل خادمی، امیرحسین منصوری نوری، محسن شمس سید 

 خواجه نصیرالدین طوسی، هالکوخان مغول، تعامل فرهنگی، کالم امامیه، حکمت شیعی  ها: کلیدواژه

 نقد اشکاالت فخررازی به ابن سینا درباره حقیقت علم  .5

 سیده زهرا موسوی بایگی، وحید خادم زاده 

 ت علم، صورت، کیف، اضافه، ابن سینا، فخررازیحقیق  ها: کلیدواژه

 مطالعه انتقادی نظریه های قانون طبیعی تجربه گرایان در دوره جدید  .5

 محمدحسین طالبی 

 قانون طبیعی، تجربه گرایی، هابز، الک، دوره جدید ها: کلیدواژه

 زمان تاریخی و زمان فلسفی بروایت استاد ابراهیمی دینانی .5

 سی معصومه قربانی اندره

 آگاهی، غالمحسین ابراهیمی دین زمان، حرکت، اندیشه،  :کلیدواژگان

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 تاریخ فلسفه

http://hop.mullasadra.org/Issue/3728
http://hop.mullasadra.org/Issue/3728
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 35 شماره:

 

 Philosophical Meditations عنوان التین:

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 الف - علمی رتبه:

 زنجان دانشگاه صاحب امتیاز:

 کاوندی سحر مدیر مسئول:

 پازوکی سحر دبیر:سر

 180، 00100010: تلفن نشریه

 phm.znu.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 ارتقای دارایی های معنوی نهادهای رسمی و غیر رسمی با غنای اخالقی سرمایه انسانی .5

  ده فر، دیوید الستروم، محسن علیزاده ثانیمریم خسروی، محمود یحیی زا 

 اصالت فرد، عدالت اخالقی، نهاد رسمی و غیر رسمی، اخالق حرفه ای، اقتصاد عدالت گرایانه ها: کلیدواژه

 رابطه فلسفه و دین در مسیح شناسی بوئثیوس با تکیه بر رسائل کالمی و تسالی فلسفه .3

  را )زهرا( پورسینامریم سالم، سیده فاطمه نورانی خطیبانی، میت 

 بوئثیوس، تسالی فلسفه، مسیحشناسی، رابطه، شخص، طبیعت ها: کلیدواژه

بیان امر الهی در پیکرسازی گیاهی )بر اساس پدیدارشناسی روح و درس گفتارهای  .2

 (زیباشناسی هگل
  محبوبه اکبری ناصری، شمس الملوک مصطفوی، شهال اسالمی 

 دین گیاهی، هگلامر الهی، پیکرسازی،  ها: کلیدواژه

 االهیات دیجیتال و معاد جسمانی با نگاه انتقادی بر آرای فرانک تیپلر .4

  محمدحسین مرادی نسب، علی شیروانی هرندی 

 الهیات دیجیتال، انسان شناسی دیجیتال، اصل آنتروپیک، معادجسمانی، نقطه امگا، فرانک تیپلر  ها: کلیدواژه

 ظرفیت سنجی آن در ارائه الگوی آموزشیتاملی بر مبانی علم شناسی سهروردی و  .5

  آیسودا هاشم پور، علیرضا فارسی نژاد 

 آموزش، نور، مبانی اشراقی، سهروردی، شهود، علم اشتدادی  ها: کلیدواژه

 انگیزش درست و نادرست: استداللی علیه نظریه هیومی انگیزش .5

  محمد حیدرپور، حسین دباغ 

انگیزش خودگرایانه و دگرگرایانه، اعمال خالصانه، دالیل به سود انگیزش انگیزش لنفسه و لغیره،  ها: کلیدواژه

 درست، برنارد ویلیامز

 بررسی انتقادی دالیل الهیاتی نادرستی تولید غذاهای اصالح شده ژنتیکی .5
  علیرضا آل بویه، مریم سادات رضوی  

ای گونه، نقض ارزش ذاتی گیاهان و غذاهای اصالح شده ژنتیکی، بازی در نقش خدا، عبور از مرزه ها: کلیدواژه

 حیوانات، تغییر در خلقت

 

 
 <<<ادامه در صفحه بعد

 تأمالت فلسفی

http://phm.znu.ac.ir/issue_33719_34271.html
http://phm.znu.ac.ir/issue_33719_34271.html
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

 

 فردیت رنج و نومیدی در هنگام عمومیت بال؛ تحلیلی آنتی کلیماکوسی .8

 امین قائمی، میثم سفیدخوش 

 سورن کیرکگور، آنتی کلیماکوس، عناصر اگزیستانسیل، بالی همه گیر فردیت، رنج وجودی، :ها کلیدواژه

 ارزیابی فرجام شناسی یورگن مولتمان در االهیات مسیحی  .3

  محمدرضا بیات، سامان مهدور 

 یورگن مولتمان، فرجام شناسی، االهیات مسیحی، رنج مسیحی، امید ها: کلیدواژه

 قین و بازتاب های آن در کالم اسالمیتقریر ابتکاری نصیرالدین طوسی از برهان صدی  .50

 حمید عطائی نظری 

 برهان های خداشناسی، برهان صدیقین، ابن سینا، نصیرالدین طوسی، کالم امامیه ها: کلیدواژه

 فیلمسفه یا فیلم به مثابه ی فلسفه: جستاری در امکان فلسفه پردازی از طریق فیلم  .55

 محسن کرمی 

  .گرایی، اختیارگرایی، مسئولیت اخالقیوجوب علی، ناسازگار ها: کلیدواژه

 بازخوانی مساله مواجهه با مرگ در نگاه اپیکوریان در عصر مدرن .53

 سید امیررضا مزاری 

 اپیکوریان، استدالل درمانی، عصر مدرن، مرگ ها: کلیدواژه

در باب امکان استخراج یک نظریه ی معنای زندگی از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم  .52

 کتاتوس( و چیستی آن)با تمرکز بر ترا

 مهرداد صفری آبکسری 

 استعالیی، بی زمانی، مهمل-تراکتاتوس، ویتگنشتاین متقدم، معنای زندگی، خوانش گرامری ها: کلیدواژه

 بررسی روند دگرگونی خودآگاهی مدنظر ارسطو در آرای ابن سینا و آکوئیناس .54

 سید علی حسینی 

 ودآگاهی، آگاهیابن سینا، ارسطو، آکوئیناس، خ ها: کلیدواژه

 

 

 تامالت فلسفی

http://phm.znu.ac.ir/issue_5779_6191.html
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 25 شماره:

 

 Tahgigat-e Kalami عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 پژوهشی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 علمیه حوزه اسالمی کالم انجمن صاحب امتیاز:

 صادقی هادی مدیر مسئول:

 برنجکار رضا سردبیر:

 180، 08982002: تلفن نشریه

 https://www.tkalam.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 
 

 دفاع نقلی ویلیام کریگ از آموزه ی خلق از عدم و مقایسه آن با آیات قرآن .5
  ر نصیریسیده بینه موسوی گرگری، منصو 

 خلقت، عدم، کریگ، کتاب مقدس ها: کلیدواژه

 های عالمه حلیاختالط و رقابت کالم و فلسفه در مدرسه حله با تاکید بر دیدگاه .3
  محمدجعفر رضایی 

  عالمه حلی، کالم، فلسفه، تاریخ کالم، مدرسه حله ها: کلیدواژه

 تولید اجتماعی ایمان در تحلیل روایی آموزه فطرت .2

  انوشه، احمد کریمی، علی سلیمی، محمد رنجبرحسینی سیده شیما 

 ایمان، امر اجتماعی، فطرت، موجودیت اجتماعی، تولید اجتماعی، عوالم پیشین ها: کلیدواژه

 صراحت آیات قرآن در اثبات یا نفی رجعت .4

  ساجده یوسفی، محمدحسن نادم 

 رجعت، آیات رجعت، رجعت در قرآن، اختصاصات شیعه ها: کلیدواژه

 ورت و مشروعیت تاویل در کالم اسماعیلیهضر .5

 ابوالفضل فتحی 

 تاویل، اسماعیلیه، ضرورت تاویل، مشروعیت تاویل، کالم اسماعیلی ها: کلیدواژه

تحلیل رویکرد ابن تیمیه در تضعیف جایگاه حضرت فاطمه )س( در منهاج  .5

 السنه و نقد آن بر اساس منابع اهل سنت

 محمدرضا باغبان زاده امشه 

 حضرت فاطمه )س(، ابن تیمیه، منهاج السنه، اهل سنت، تضعیف، تکذیب ها: واژهکلید

 

 

 

 
 

 تحقیقات کالمی

https://www.tkalam.ir/issue_33438_34673.html
https://www.tkalam.ir/issue_33438_34673.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 890 55سال چهاردهم، شماره 

 

 40 شماره:
 Sophia Perennis عنوان التین:
 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 الف - علمی رتبه:

  ایران فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه صاحب امتیاز:

 زکیانی غالمرضا مدیر مسئول:

 شهرام پازوکی سردبیر:

  180،  22098029: تلفن نشریه

 javidankherad.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 مدل فهم هرمنوتیکی قرآن، در اندیشه گادامر .5

  ضل ساجدی، یوسف دانشور نیلوهاجر اسدی، فتحیه فتاحی زاده، ابوالف 

 حقیقت و روش، روشنفکران دینی، فهم قرآن، گادامر، هرمنوتیک فلسفی ها: کلیدواژه

 مبانی انتقاد هراکلیتوس از شاعران .3

 علیرضا اسمعیل زاده برزی 

 هراکلیتوس، شاعران، انتقاد، زبان، لوگوس، معما ها: کلیدواژه

 کی بر مبنای حکمت متعالیهاز دیدگاه غیا  الدین منصور دشت« تشخص» .2
 معصومه اسماعیلی، منیره پلنگی 

 تشخص، غیاث الدین منصور دشتکی، مالصدرا، وجود، معقول ثانی، کلی، معاد جسمانی ها: کلیدواژه

 بررسی انتقادی دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی .4

  محمدجواد سعیدی زاده 

 الم مثال، اعیان ثابته، عدم واقع نمایینگارگری ایرانی، بورکهارت، ع ها: کلیدواژه

 الهیات سیاسی: چیستی و امکان یک مساله .5

 مسعود سینائیان 

 لهیات سیاسی، فرجام شناسی، مشروعیت، نظریه روند تاریخی سکوالرشدن ها: کلیدواژه

 ارزیابی انتقادهای بوغوسیان به برساخته انگاری تبیین عقالنی باور .5
  شهرام شهریاری 

 برنامه قوی، دیوید بلور، تبیین باور، برساخته انگاری، پل بوغوسیان، اصل تقارن، تعین ناقص  ا:ه کلیدواژه

های های ایجاد مدلر هیئت و نگاهی دوباره به انگیزهاصل سادگی در آثا .5

 غیربطلمیوسی

 امیرمحمد گمینی

سی، مکتب مراغه، علم قطب الدین شیرازی، اصل سادگی، مقدمات طبیعی، مدل های غیربطلمیو ها: کلیدواژه

 هیئت

 <<<ادامه در صفحه بعد

 
 

 جاویدان خرد 

https://www.javidankherad.ir/issue_14059_20006.html
https://www.javidankherad.ir/issue_14059_20006.html
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 قبل ادامه از صفحه>>> 

 

نسبت فهم زبانی و شناخت ضمنی از نظر ویتگنشتاین؛ نقد رویکرد  .8

 اسکاندیناوی
 ابوالفضل صبرآمیز 

 ت ضمنی، تواناییویتگنشتاین، رویکرد اسکاندیناوی، فهم زبانی، شناخ ها: کلیدواژه

 از حجه الحق خیام« فی الوجود»رساله   .3
 صادق نوکهن اهوازی، بابک عالیخانی 

 صفات اعتباری، اعتبارات عقلی، اعتباریت وجود، سلسله الترتیب   ها: کلیدواژه

خشونت علیه متافیزیک: بررسی انتقادی نقدهای رادیکال به خشونت  .50

 متافیزیک
  سیده زهرا مبلغ 

 نقد متافیزیک، خشونت، فراموشی دیگری، سرکوب، لویناس، فروتنی ها: کلیدواژه

 اخالقی نوکنفوسیوسی -بررسی مفاهیم اصلی نظام کیهانی .55
  مرجان نوری، نوری سادات شاهنگیان 

 آیین کنفوسیوسی، آیین نوکنفوسیوسی، نظام کیهانی اخالقی، لی، چی، ژن  ها: کلیدواژه

 شناسی اثرها و نسخهنی، ارزیابی پژوهشینا تحلیل مضموسالمبدا والمعاد ابن .53
  سید حامد هاشمی، محمدجواد اسماعیلی 

 المبدا والمعاد، ابن سینا، تصحیح انتقادی، مابعدالطبیعه، طبیعیات : ها کلیدواژه

 

 

 

 
 

 

 

 

 جاویدان خرد

http://www.javidankherad.ir/issue_4433_12646.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 892 55سال چهاردهم، شماره 

 

 25 شماره:
 Hekmat E Islami عنوان التین:

 0011 زمستان  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 پژوهشی - علمی رتبه:
 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 اسالمی حکمت عالی مجمع صاحب امتیاز:

 فیاضی غالمرضا مدیر مسئول:

 عباسی علی سردبیر:

  180 ،07707201: تلفن نشریه

 hekmateislami.comfhi.: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 بازخوانی دیدگاه صدرالمتالهین درباره ی وجود ذهنی .5

 حبیب اهلل خالقی 

 وجود ذهنی، ذهن، صورت ادراکی، مراتب وجود، ادراک  ها: کلیدواژه

 نقد و بررسی دیدگاه شیخ مفید در باره انگاره مادیت عالم آفرینش .3

 مهدی )کورش( نجیبی 

 شیخ مفید، انگاره مادیت عالم، عالم ذر، عالم برزخ، ارواح بشر، نعمت روحانی بهشت  ها: اژهکلیدو

 از منظر فلسفه سیاسی« رویای رسوالنه»ارزیابی تئوری  .2
  احمدرضا یزدانی مقدم 

 فلسفه سیاسی، تئوری رویاهای رسوالنه، احکام قرآن، منطق قانون گذاری در اسالم   ها: کلیدواژه

 بر فرآیند تولید علوم انسانی از دیدگاه عالمه مصباح یزدی تاثیر دین .4

  رضا اسحقی، علی مصباح 

 عالمه مصباح، علوم انسانی اسالمی، فلسفه علم، مبانی دین شناسانه، فرآیند تولید علم   ها: کلیدواژه

بررسی تطبیقی جایگاه و نقش قوه مصوره و سلول های بنیادی در اندام سازی  .5

 بدن

  وسفی، محمد کاویانیمحمدتقی ی 

 قوه مصوره، سلول های بنیادی، اندام، بدن، نفس، جنین   ها: کلیدواژه

 بررسی انتقادی رویکرد یووال نوح هراری به نظریه تکامل و لوازم آن .5
  رضا حصاری، حسن معلمی، حسن عبدی 

 تکامل، اراده، تبار مشترک، روح، هراری  ها: کلیدواژه

مرگ در مجردات با تکیه بر آیات، روایات و  بررسی تحلیلی چگونگی وقوع .5

 مبانی حکمت متعالیه

 محمدعلی وطن دوست 

 مرگ، مجردات، آیات، روایات، مبانی حکمت متعالیه   ها: کلیدواژه

 <<<ادامه در صفحه بعد
 

 حکمت اسالمی

http://fhi.hekmateislami.com/issue_18337_20206.html
http://fhi.hekmateislami.com/issue_18337_20206.html
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 قبل ادامه از صفحه>>> 

 

 ان بر اساس نظر مالصدرانقش رشد خیال در رشد تفکر فلسفی کودک .8

  مصطفی زارعی، علی ستاری، احمد فربهی، مهدی منصوری 

 رشدخیال، تفکر فلسفی، کودکان، مالصدرا ها: کلیدواژه

رساله خطی بداء، منسوب به صدرالمتالهین شیرازی )بررسی انتقادی انتساب  .3

 (همراه با تصحیح متن
 ابراهیم نوئی

 .رسالة البداء، نسخ خطی، یرازیصدرالمتالهین ش بداء، ها: کلیدواژه

  

 حکمت اسالمی

 



 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 892 55سال چهاردهم، شماره 

 

 55 شماره:
 Avicennian Philosophy عنوان التین:

 0011 زمستانپاییز و   –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:
 خواهران ،پردیس(ع)صادق امام دانشگاه صاحب امتیاز:

 سادات شهیدی سعیده مدیر مسئول:

 فویمصط سیدحسن سعادت سردبیر:

  180 ، 88000222: تلفن نشریه

 avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 ثار ابن سیناوحدت ماهوی صورت ادراکی و مدرک خارجی در آ .5

  سید علی طالقانی 

 ابن سینا، وجود ذهنی، چیستی ادراک، نظریه شبح، نظریه وحدت ماهوی صورت ادراکی و مدرک  ها: کلیدواژه

 ابن سینا و نوع یقین حاصل از تجربه: خوانشی نو   .3

 روح اهلل فدائی، محمد سعیدی مهر 

 ابن سینا، تجربه، مجربات، یقین، ادراک   ها: کلیدواژه

استقالل رویکرد خواجه نصیرالدین طوسی از نظر مشائیان درباب حصول   .2

 ادراکات
  مریم طهماسبی، سید عباس ذهبی، احمد بهشتی 

 علم حصولی، علم حضوری، تجرید، انطباع، نصیرالدین طوسی    ها: کلیدواژه

تحلیل خاستگاه شکل گیری نهادهای اجتماعی با تکیه بر نظریه انگاره های    .4

 در فلسفه فارابی عمومی

 علی اکبر ناسخیان، محمدحسین وفائیان 

 فارابی، هستی شناسی واقعیت اجتماعی، نهاد اجتماعی، انگاره عمومی    ها: کلیدواژه

سرچشمه های بحث وجود و ماهیت، و تمایز متافیزیکی آن ها در کتاب    .5

 الحروف فارابی

  رحمان احترامی، شهرام پازوکی 

 ب الحروف، موجود، وجود، ماهیت، منحاز، تمایزکتا   ها: کلیدواژه

 سینا نسبت آگاهی با خودآگاهی: نقد دیدگاه کریگل با نظر به آرای ابن   .5
  حسین زمانیها   

 سینا، خودآگاهی حالت ذهنی غیرتراگذار، آگاهی، تقدم خودآگاهی بر آگاهی کریگل، ارسطو، ابن  ها: کلیدواژه

 عشق زمینی از دیدگاه ابن سینا   .5

  محمود صیدی، محمدجواد پاشایی 

 سینا، عشق زمینی، نفس ناطقه، قوه خیال، قوه شهویه  ابن    ها: کلیدواژه

 ادامه در صفحه بعد<<<
 

 

 حکمت سینوی

https://research.isuw.ac.ir/fa/page/327/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://research.isuw.ac.ir/fa/page/327/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C


 

 
899 

 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ادامه از صفحه قبل>>>   

 سازی معلم ثانی درباره نبوت  انگاره .8
  حسین منصوری نوریحوریه شجاعی باغینی، عبداهلل صلواتی، امیر 

 نبوت، انگاره، وحی، سبب اول، عقل فعال، رئیس اول   ها: کلیدواژه

بررسی دیدگاه ابن سینا درباره چگونگی ترکیب در اجسام مادی برمبنای   .3

 صورت گرایی -نظریه ماده
  حمیده مختاری

 صورت گرایی، ترکیب، ماده، صورت -ابن سینا، ماده  ها: کلیدواژه

 رهبر سازمان شما بوداگر ابن سینا   .50
 نرگس نظرنژاد، زینب سادات موسوی 

 فلسفه کاربردی، سازمان، عدالت، ابن سینا، رهبر اخالق مدار، مطالعات میان رشته ای، رهبری سازمانی  : ها کلیدواژه

 معنا و مبنای قاعده االتفاقی در فلسفه سینوی  .55
 محمدکاظم فرقانی، راضیه الهوتیان 

 اقی، اتفاق، ابن سینا، استقرا، علیتاالتف : ها کلیدواژه

وجوه تشابه و تمایز پرنده نامه های ابن سینا، غزالی و نجم رازی براساس      .53

 نظریه کمبل
 زینب شیخ حسینی، مریم جعفرزاده 

 رساله الطیر، ابن سینا، غزالی، نجم رازی، کمبل : ها کلیدواژه

 

 

 
 

 

 حکمت سینوی

https://ap.journals.isu.ac.ir/issue_6026_6592.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 011 55سال چهاردهم، شماره 

 

 53 شماره:
 Hekmate Sadraei عنوان التین:

 0011 پاییز و زمستان  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:
 نور پیام دانشگاه صاحب امتیاز:

 ناصر محمدی مدیر مسئول:

 الهدی علم سیدعلی سردبیر:

  180 ،80088700: تلفن نشریه

 pms.journals.pnu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

واکاوی تصویرسازی مالصدرا از اخالق برپایه رویکرد سنجش گرایانه فلسفی  .5

 در پرتو آراء اندیشمندان

  فرشته ابوالحسنی نیارکی، هاشم قربانی 

 مالصدرا، اخالق، تحلیل مفهومی، مقایسه تطبیقی، مبانی فلسفی  ها: کلیدواژه

 الهی از دیدگاه گریفین و نقد ان بر پایه فلسفه صدراییفاعلیت   .3

 زینب اختری، عبداهلل صلواتی 

 فاعلیت الهی، الهیات پست مدرن، الهیات پویشی، گریفین، مالصدرا   ها: کلیدواژه

 تبیین جایگاه وجودی و معرفتی عقل فعال از نظر ابن سینا و مالصدرا  .2
  زهرا حسام محمدی، علی افضلی 

 عقل فعال، ابن سینا، مالصدرا، جایگاه وجودشناختی، جایگاه معرفت شناختی  ها: کلیدواژه

 بررسی معانی تصوری مسئله اصالت وجود   .4
  سردار دکامی، محمد سعیدی مهر، رضا اکبریان 

 مالصدرا، اصالت وجود، ماهیت، تحریر محل نزاع، معانی تصوری   ها: کلیدواژه

مبحث اتحاد نفس با عقل فعال در تفکر  اعتبار سنجی نظرهای انتقادی بر   .5

 صدرائی
  شمس اهلل سراج، امیر دل زنده نژاد، مجید ضیایی قهنویه 

 مالصدرا، عقل فعال، نفس، اتحاد، افاضه  ها: کلیدواژه

 کاربرد زبان در معرفت دینی از دیدگاه عالمه طباطبایی و توماس آکوئیناس    .5
  لیال روستایی پاتپه، محمد محمد رضایی 

 دین، معرفت دینی، زبان تمثیلی، عالمه طباطبایی، توماس آکوئیناس   ها: کلیدواژه

 پی جویی مبانی صلح فرهنگی گالتونگ در نظام فکری مالصدرا  .5
  یحیی صباغچی، طیبه میر محمد حسینی 

 صلح، مالصدرا، کثرت گرایی، کرامت انسانی، رحمت الهی، گالتونگ، خشونت فرهنگی  ها: کلیدواژه

 

 
 

 

 حکمت صدرایی

https://pms.journals.pnu.ac.ir/issue_1406_1407.html
https://pms.journals.pnu.ac.ir/issue_1406_1407.html
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

 

 فاعلیت عقل فعال در مهندسی نظام عالم ماده از نظر صدرالمتالهین .8
  محمدرضا عامری، ناصر محمدی، امیرطاهر پالیزگیر 

 عقل، عالم ماده، صادر نخست، عقل فعال، وجود منبسط  ها: کلیدواژه

 ر اندیشه مالصدرا )ره( و عالمه مجلسیحیات انسان پیش از دنیا د  .3
  ابراهیم علیپور، اکرم قربانی 

 مال صدرا)ره(، عالمه مجلسی)ره(، عوالم پیش از دنیا، عالم ارواح، عالم ذر   ها: کلیدواژه

 چگونگی حصول مفهوم عدم از دیدگاه فیلسوفان نوصدرائی  .50
  فرنگ قبادی، حسین هوشنگی، نوشین عبدی ساوجیان 

 معقوالت ثانیه فلسفی، عدم، عالمه طباطبایی، استاد مطهری، جوادی آملی : ها کلیدواژه

 فلسفه متافیزیک نزد کانت و عالمه طباطبایی  .55
  علیرضا محمدزاده قبادلو، مسعود امید، محمدرضا عبداهلل نژاد   

 اییمتافیزیک کالسیک، فلسفه متافیزیک، متافیزیک طبیعت، کانت، عالمه طباطب   ها: کلیدواژه

 بررسی نظریه عدالت اجتماعی صدرا از منظر فلسفه سیاسی  .53
  سید علی اکبر هاشمی کرویی، احمد واعظی 

 عدالت اجتماعی، صدرا، فلسفه سیاسی، طبیعت بشر، مدنیت بالطبع   ها: کلیدواژه

 

 

 

 
 

 حکمت صدرایی

http://pms.journals.pnu.ac.ir/issue_1070_1071.html
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 33 شماره:
 Contemporary Wisdom عنوان التین:

 0011 و زمستانپاییز   –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 الف - علمی رتبه:
 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 قاسمی اعظم مدیر مسئول:

 زاده کمالی طاهره سردبیر:

  180 ،22102290: تلفن نشریه

 wisdom.ihcs.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 بررسی هستی شناسی اخالق نزد فارابی .5

 حسین احمدی 

 هستی شناسی، هستی شناسی اخالق، واقع گرایی اخالقی، غیرواقع گرایی اخالقی، فارابی : ها کلیدواژه

 بررسی و تحلیل رویکردهای تصوف پژوهی لئونارد لویزن  .3

 امیر پوررستگار 

 اجتماعی -رد لویزن، عرفان و تصوف، زیبایی شناسی، تاریخی رویکرد، لئونا : ها کلیدواژه

 لذت از آثار هنری و نسبت آن با قوای ادراکی از دیدگاه ابن سینا  .2

  افرا خاکزاد، هادی ربیعی، محمد اکوان 

 لذت زیبایی شناختی، ابن سینا، اثر هنری، زیبایی، تخیل، محاکات : ها کلیدواژه

دینی در پرتو فرزانگی نزد سهروردی و بررسی تطبیقی عقالنیت باور   .4

 زگزبسکی

  عباس خسروی بیژائم، محمد سعیدی مهر، سید علی علم الهدا، غالمحسین خدری 

 فضایل عقالنی، عقالنیت، شهود و اشراق، فرزانگی، سهروردی و زگزبسکی : ها کلیدواژه

چگونگی تکوین و حیات جنینی انسان ازدیدگاه ابن سینا، صدرالمتالهین   .5

 وسدلر

 سپیده رضی 

 تکوین، حیات جنینی، حافظ و جامع، ابن سینا، صدرالمتالهین، سدلر : ها کلیدواژه

 تحلیل و نقادی مفاهیم اعتباری در فلسفه اشراقی با رویکرد صدرایی  .5

  زهره زارعی، قدرت اهلل قربانی 

 مالصدرامفاهیم اعتباری، معقوالت اولیه، معقوالت ثانویه، سهروردی،  : ها کلیدواژه

 

 ادامه در صفحه بعد<<<
 

 حکمت معاصر

https://wisdom.ihcs.ac.ir/issue_1126_1164.html
https://wisdom.ihcs.ac.ir/issue_1126_1164.html
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

 

براساس حکمت سینوی و با محوریت »بررسی تقسیم رزق و روزی انسانها  .5

 «رساله فی االرزاق

 فاطمه سلیمانی دره باغی

 له فی االرزاقرزق، بسط روزی، عدل الهی، عنایت الهی، ابن سینا، رسا  ها: کلیدواژه

 فارابی و نقش تخیل در تحصیل سعادت   .8

  علی سیاح، شمس الملوک مصطفوی، رضا داوری اردکانی 

 فارابی، تخیل، سعادت، مدینه ی فاضله، هنر، جایگاه هنرمند  ها: کلیدواژه

قرآن کریم و چگونگی ارتباط جهان کثرت با جهان وحدت در نظام هستی   .3

 شناسی عرفانی

 عبداللهیمحمداسماعیل  

 وحدت وجود، وحدت شخصی وجود، قرآن کریم، وجود عرفانی، جهان کثرت و جهان وحدت  ها: کلیدواژه

 نسبت علم الهی با معلوم از دو منظر عرفانی و صدرایی   .50

 سید احمد غفاری قره باغ 

 ثابته علم الهی، معلوم، تبعیت علم از معلوم، صدرالمتالهین، عرفان اسالمی، اعیان  ها: کلیدواژه

 تکامل خودبنیادانه ی عقل در تفکر فارابی  .55

  روح اهلل کاظمی، قاسم پورحسن 

 فارابی، عقل، معقوالت، عقل مستفاد، عقل فعال، فاعلیت عقل   ها: کلیدواژه

 دو گونه فلسفه ورزی در نسبت با گذشته ی فلسفه   .53

 مهدی گل پرور روزبهانی 

 فلسفه ورزی تاریخیلسفه اسالمی، فلسفه شناسی،فلسفه ورزی روزآمد،یلی، فتاریخ فلسفه، فلسفه تحلها: کلیدواژه

  

 حکمت معاصر

 

https://wisdom.ihcs.ac.ir/issue_763_879.html
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 505 شماره:
 Kheradname -ye Sadra عنوان التین:

 0011 زمستان  –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:
 صدرا اسالمی حکمت بنیاد صاحب امتیاز:

 ای سیدمحمد خامنه مدیر مسئول:

 ای خامنه سیدمحمد سردبیر:

  180، 22000090: تلفن نشریه

  mullasadra.org:سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

 ؛ با تاکید بر شرح اصول کافی فلسفه امامت و جایگاه آن در اندیشه مالصدرا .5

  عبداهلل میراحمدی، مونا امانی پور 

 فلسفه امامت، اثبات وجود امام، قاعده امکان اشرف، خصائص امام، شرح االصول الکافی، مالصدرا  ها: هکلیدواژ

 مقایسه رابطه نفس و بدن از دید رفتارگرایی فلسفی و مالصدرا  .3

  نعیمه نجمی نژاد، مرتضی رضایی 

اتحادی، حرکت جوهری نفس، ذهن، بدن، رفتارگرایی، رابطه نفس و بدن، تجرد نفس، ترکیب  ها: کلیدواژه

 اشتدادی، مالصدرا

 کاربرد مبانی و اصول نفس شناسی مالصدرا در تعلیم و تربیت  .2

 مهدی رضایی 

 روانشناسی فلسفی، اصول تربیتی، تعلیم و تربیت اسالمی، نفس، حرکت جوهری اشتدادی، مالصدرا ها: کلیدواژه

ای ادراکی جزئی؛ با بررسی و نقد دالیل ابن سینا درباره مادی انگاری تجربه ه  .4

 «شکاف تبیینی»تاکید بر مسئله 

 احمد واعظی، مهدی کریمی 

 ادراک جزئی، نفس، بدن، شکاف تبیینی، رابطه نفس و بدن، ابن سینا، مالصدرا :ها کلیدواژه

 کارکرد عقل و برهان در اثبات اوصاف الهی از دیدگاه مالصدرا  .5

 مژگان فتاحی، علی ارشدریاحی 

 عقل، برهان، کارکرد استقاللی، اوصاف الهی، قواعد فلسفی، حکمت متعالیه، مالصدرا   ها: کلیدواژه

 مرگ ارادی از دیدگاه سید حیدرآملی و تحلیل عرفانی و روانشناختی آن  .5

  فاطمه کوکرم، عبداهلل صلواتی، عین اهلل خادمی 

 انشناختی، سیدحیدر آملیانواع مرگ، مرگ ارادی، سلوک عملی، تحلیل عرفانی، تحلیل رو : ها کلیدواژه

؛ دالیل و  عدم عمومیت دستیابی به مقام انسان کامل از دیدگاه مالصدرا   .5

 پیامدهای آن

  مریم احمدی، سحر کاوندی، محسن جاهد 

انسان شناسی، استکمال انسان، مراتب تشکیکی، انسان کامل، کثرت پیشینی نفوس، کثرت پسینی نفوس،    ها: کلیدواژه

 مالصدرا
 

 خردنامه صدرا

http://kherad.mullasadra.org/Issue/4130
http://kherad.mullasadra.org/Issue/4130
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 Zehn عنوان التین:

 0011پاییز و زمستان  –دوفصلنامه  ترتیب انتشار:

 علمی،  پژوهشی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 اکبر رشاد علی مدیر مسئول:

 نیا علیرضا قائمی سردبیر:

 180،  22010120: لفن نشریهت

   zehn.iict.ac.irسایت: 

 به روز: انتشار وضعیت

 

های نقلی اعم از به مثابه زیرساخت زبانی برای فهم گزاره«فهم شبکه ای معنا .5

 توصیفی و تجویزی

 شیخ عبدالحمید واسطی

 فهم متن ، شبکه قرائن ، ابزارهای تحلیل متن ، ای فهم شبکه  ها: کلیدواژه

 عالمه طباطبایی و الزامات اعتباری بودن علوم انسانی .3

 قاسم ترخان 

لوم بودن ع نسبی بودن علوم انسانی جدلی بندی علوم طبقه علوم اعتباری ادراکات حقیقی علوم انسانی ها: کلیدواژه

 نفی رابطه تولیدی انسانی

 های علمی گیری الگو  در شکل  نقش تمثیل  .2

 ، احمد عبادیبهزاد بخشی پور

 های تمثیلی الگو  الگو کشف علمی شناسی روش تمثیل   ها: کلیدواژه

 آمیزه های استعاری و استعاره های زنجیری  .4

 ؛ علی ایزانلو،  ؛ علیرضا ازاد، ؛ علیرضا نیا، قایمی ؛ سکینه باغی، نویدی 

 سازی چندوجهیمفهوم  استعارۀ زنجیری آمیزۀ استعاری استعاره مرکّب استعارۀ اولیه : ها کلیدواژه

 شناختی مالصدرا  شناختی و انسان واکاوی آلزایمر بر اساس مبانی معرفت   .5

 ؛ قضایی قهنویه، مجید رضازاده، رضا ؛ نیکویی نژاد، لیال  

 معقوالت و نفس ، ذهول ، محسوسات ، نسیان ، آلزایمر ، مالصدرا ها: کلیدواژه

 ها، معیارها و کارکردها  معرفت شهودی در حکمت صدرایی: مؤلفه  .5

 رضاییان مقدم، سیدهادی-  اسدی، محمدرضا 

 سنجه معرفت شهودی شهود مالصدرا برهان : ها کلیدواژه

شناسی و   و جوی چارچوب و مسیرهای ارتباطی و تعاملی بین معرفت  در جست  .5

 شناسی  روان

 اسکندری، حسین 

 شناسی دستور زبان روان شناسی پژوهش روش هنجار شناسی معرفت شناسی روان ها فرض پیش : ها کلیدواژه
 

 ذهن

http://zehn.iict.ac.ir/issue_33443_34116.html
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%81%D9%87%D9%85_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%81%D9%87%D9%85_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%81%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%81%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%AC%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%AC%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%86%D9%81%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%86%D9%81%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/862567/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%8A%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/862567/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%8A%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/862568/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%DB%8C_%D9%82%D9%87%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B0%D9%87%D9%88%D9%84
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B0%D9%87%D9%88%D9%84
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D9%81%D8%B3
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D9%81%D8%B3
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/362835/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/362835/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/862572/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217644/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217644/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D9%87%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://zehn.iict.ac.ir/issue_33443_34116.html
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 503 شماره:
 Metodology of Sicial Science and Humanities عنوان التین:

 0011 زمستان  –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی به:رت
 ودانشگاه حوزه پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 علیرضا اعرافی مدیر مسئول:

 حمیدرضا حسنی سید سردبیر:

  180 ، 08000020: تلفن نشریه

 method.rihu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 گرایی حداقلی بسکار: استداللی علیه نسبی شناسی روش .5
 مریم پوست فروش، مصطفی تقوی 

 شناسی گری، روش گرایی، بسکار، آزمایش گرایی، نسبی معقول ها: کلیدواژه

ها براساس خوانش کتاب  از مبانی معرفت شناختی در نظریه بازی برخی  .3

 ار مورگنشترنفون نویمان و اسک نوشته جان« ها و رفتار اقتصادی نظریه بازی»
  مسعود نوروزیان، موسی اکرمی، تقی ترابی، فرهاد حسین زاده لطفی 

 نظریه بازی ها، اصول موضوع ریاضیاتی و اقتصادی، خودسازماندهی، نظم، ایزومورفیسم   ها: کلیدواژه

یابی کاربست روش اجتهادی در علوم انسانی )مورد مطالعه: رهبری در  امکان  .2

 (مدیریت اسالمی
 شفیعی عباس 

 روش اجتهادی، علوم انسانی، رهبری، شیوه رهبری، نرمش، شدت عمل ها: کلیدواژه

 علوم سیاسی با نظر به آرای ژاک الکانوژه و اقتدارکاربردروانکاوی درجدال س .4
  رضا سرحدی، مهدی نجف زاده، سید حسین اطهری، مرتضی منشادی 

 الی، ساحت نمادین، امر واقع، انقالب، فانتزیروانکاوی، علوم سیاسی، الکان، ساحت خی ها: کلیدواژه

 شناسی تفکر طراحی در مطالعات سازمان و مدیریت کاربرد روش  .5
  محمد آزادی احمدآبادی، رضا بنی اسد، آیدین آرین خصال، محمدسعید صفاری 

مدیریت، های حل مسئله، مطالعات سازمان و  روش محور،−شناسی تفکر طراحی، طراحی انسان روش ها: کلیدواژه

 شناسی علوم اجتماعی روش

 گرایی در علوم اجتماعیگرایی و دلیلعلت .5

 سید حسین شرف الدین 

 علت، دلیل، قاعده، قانون، معنا، تفهم، تبیین  ها: کلیدواژه

 

 

 

 
 

 روش شناسی علوم انسانی

http://method.rihu.ac.ir/issue_352_367.html
http://method.rihu.ac.ir/issue_352_367.html
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 25 شماره:

 

 Transcendent Policy عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 وهشیپژ - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 علمیه حوزه سیاسی مطالعات انجمن صاحب امتیاز:

 باقری سید کاظم سید مدیر مسئول:

 زایی لک نجف سردبیر:

 180 ، 08902770: تلفن نشریه

  .psas.irsm:سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 مسئله شناسی سیاسی تفاسیر جامع ترتیبی با گرایش اجتماعی و سیاسی .5
 عبدالعلی حسنی 

 تفسیر قرآن، دانش سیاسی، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، تفسیر تسنیم، تفسیر المنار، تفسیر فی ظالل  : ها کلیدواژه

 قرآن کریم در علوم سیاسیمبانی انسان شناختی مرجعیت علمی       .3
  محمدعلی قاسمی، غالمرضا بهروزی لک    

 قرآن کریم، مرجعیت علمی، علوم سیاسی، مبانی انسان شناسی   ها: کلیدواژه

 چیستی فلسفه سیاسی شیخ اشراق سهروردی  .2
 مرتضی یوسفی راد 

ق سهروردی، سیر و سلوک، حیات مدنی، عالم ظلمانی، حکمت اشراق، فلسفه سیاسی، شیخ اشرا  ها: کلیدواژه

 حاکمیت انسان کامل

 حکمت متعالیه: واقع گرایی هستی شناختی پدیده سیاسی  .4
 محمد پزشگی 

 حکمت متعالیه، واقع گرایی هستی شناختی، فلسفه علوم انسانی، امر اجتماعی، پدیده سیاسی  ها: کلیدواژه

 و کشفیتحلیلی مقایسه ای از نظریه حکومت در اندیشه مالاحمد نراقی   .5
  صادق کریمی، علیرضا ابطحی، عبدالوهاب فراتی 

 حکومت، حاکم جائر، عرف و شرع، نظریه حکومت، مالاحمد نراقی، سید جعفر کشفی   ها: کلیدواژه

نقد و ارزیابی گفتمان امامت در رویارویی ابن تیمیه و عالمه حلی در منهاج   .5

 السنه و منهاج الکرامه
  اعیلی، میرزا محمد حسنیملیحه قنادیان، محبوبه اسم 

 امامت، ابن تیمیه، عالمه حلی، منهاج السنه، منهاج الکرامه   ها: کلیدواژه

 هجری قمری 52تا  50مدرسه و مسئله مشروعیت سیاسی در بخارا؛ سده   .5
 مصطفی عرب عامری 

 بخارا، حکام اوزبک، علمای دینی، مدرسه، مشروعیت سیاسی  ها: کلیدواژه

 

 <<<عددامه در صفحه با

 سیاست متعالیه 

http://sm.psas.ir/issue_33054_34582.html
http://sm.psas.ir/issue_33054_34582.html
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

 نقش دین در تمدن سازی .8

  همایون رهبران، رشید رکابیان، حسن رضا آریایی راد 

 دین، تمدن، تمدن سازی، علم، عقالنیت، توسعه اقتصادی  ها: کلیدواژه

 پیشگیری از جرایم سیاسی و طغیان سیاسی .3

 ائینی، حمید روستایی صدرآبادی، مرتضی مطهری فردنفیسه متولی زاده ن 

 جرم سیاسی، هنجارهای سیاسی، هنجارهای اخالقی، مجرمین سیاسی ها: کلیدواژه

 ارزیابی نقش شوراهای اسالمی در توسعه سیاسی جمهوری اسالمی ایران .50

  علی حیدری، علیرضا رضایی، عباس صالحی نجف آبادی 

 یریت شهری، شوراهای اسالمی، قانون اساسی، ایرانتوسعه سیاسی، مد   ها: کلیدواژه

های مالی انتخابات مجلس در ایران و یابی بسترهای تاثیرگذار بر هزینهارز  .55

پیامدهای آن )مطالعه موردی: دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسالمی 

 (شهرستان رشت

 محمدباقر حشمت زاده، جواد اطاعت، سید سهراب تیموری فر 

 انتخابات، مجلس شورای اسالمی، شهرستان رشت، هزینه های انتخاباتی، کاندیداهای انتخاباتی: ها کلیدواژه

مسئولیت مدنی حکومت اسالمی در جبران خسارات منافع ممکن الحصول  .53

 شهروندان

  فاضل فاضلی داود، عباسعلی حیدری، محمود قیوم زاده خرانقی 

 فع ممکن الحصول، حقوق شهروندیحکومت اسالمی، مسئولیت مدنی، منا ها: کلیدواژه

راهبردهای پدافندی آتش به اختیار در مدیریت سیاسی جهت مقابله با   .52

 جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری

 علی باقی نصر آبادی 

 جنگ نرم، آتش به اختیار، مدیریت سیاسی، پدافند، آیت اهلل خامنه ای :ها کلیدواژه

 

 <<<دامه در صفحه بعدا
 

 

 سیاست متعالیه 
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

 

نقش رسانه ملی در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران براساس  .54

 منویات مقام معظم رهبری از منظر دانشگاهیان

 مرتضی بابایی ساخمرس 

 کار آمدی سیاسی، رسانه ملی، دانشگاهیان، مقام معظم رهبری، ایران : ها کلیدواژه

ل گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی تحلی  .55

 در قبال بحران سوریه

  علیرضا مقدم دیمه، بهاره سازمند 

 تحلیل گفتمان، سیاست خارجی، جمهوری اسالمی ایران، عربستان سعودی، سوریه : ها کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سیاست متعالیه
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 28 شماره:
 Philosophy Of Religion Research عنوان التین:

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:
 (ع)صادق امام دانشگاه صاحب امتیاز:

 یزدی پور مصالئی عباس مدیر مسئول:

 اکبری رضا سردبیر:

  180 ، 22190110: تلفن نشریه

 prrj.isu.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 معنویت دینی و معنای زندگی: نگاهی به چالش پوچی .5

  وحید سهرابی فر، ابوالقاسم فنائی 

 معنای زندگی، پوچی، معنویت دینی، روایت، عقالنیت ها: کلیدواژه

ارزیابی ایراد کانتوری پاتریک گریم به علم مطلق الهی با تکیه بر دیدگاه   .3

 نتینگا و مالصدراپال

  ملیحه آقائی، سید احمد فاضلی، زهرا خزاعی 

 علم مطلق، قضیه کانتور، پاتریک گریم، پالنتینگا، مالصدرا   ها: کلیدواژه

 دین و اسطوره: تحلیل و نقد رهیافت دین شناختی سواح  .2

 رحیم دهقان 

 اسطوره، دین، معنویت، شریعت، رویکرد تاریخی، سواح   ها: کلیدواژه

 رزیابی معنای زندگی از گذرگاه تامل در ایماژهای ابوالعالء معریا  .4

  یداهلل رستمی، سهام مخلص 

 ابوالعالء معری، بی معنایی، زندگی، درد، رنج، مرگ   ها: کلیدواژه

 فیزیک کوانتوم و فاعلیت خدا   .5

 حمیدرضا شاکرین 

 اگی، فعل الهی، علیتخدا، فیزیک کوانتوم، اصل عدم قطعیت، تعبیر کپنه    ها: کلیدواژه

 بررسی استدالل های سوئینبرن در اثبات انسجام نظریه شخص مجرد  .5

  طیبه شاددل، منصور ایمانپور 

 شخص مجرد، این همانی شخصیت، انسان معلق، آزمایش فکری، سوئینبرن  : ها کلیدواژه

 رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر    .5
   د صافیانمحمدجوا ،یوسف شاقول ،سیده اکرم برکاتی

  .خودفهمی، طرح افکنی، روایت، کنش، هیدگر ها: کلیدواژه

 

 <<<دامه در صفحه بعدا

 پژوهشنامه فلسفه دین 

https://prrj.isu.ac.ir/issue_6721_6733.html
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

 چالش میان خودآیینی و مرجعیت معرفتی در معرفت شناسی مدرن .8

 رضا نقوی، محمدرضا اسدی 

 یینی معرفتی، گواهی، مدرنیتهمرجعیت معرفتی، خودآ  : ها کلیدواژه

 کورسوی آزادی در دفاع از اصل امکان های بدیل     .3
 جواد دانش، توکل کوهی    

 فرانکفورت، اصل امکان های بدیل، کورسوی آزادی، اشکال نیرومندی   ها: کلیدواژه

 بازخوانی دیدگاه تامس نیگل درباره معنای زندگی با تکیه بر کارکرد زندگی  .50

 توده، محمدرضا بیاتمحمدمهدی س 

 تامس نیگل، معنای زندگی، منظر آفاقی، گرایش دینی، کارکرد زندگی  ها: کلیدواژه

 معنای زندگی، عاشقانه ترین جهان ممکن و اختفای الهی  .55

 محمدجواد الهی اصل، عباس یزدانی 

 ن ممکنشلنبرگ، اختفای الهی، عشق کامل الهی، معنای زندگی، عاشقانه ترین جها  ها: کلیدواژه

 بررسی اسناد نظریه تکامل برزخی به ابن سینا  .53

 سیده زهرا موسوی بایگی، سید محمد موسوی 

 نفوس غیرکامل، تکامل برزخی، معاد، بقای نفوس غیرکامل، جسم فلکی   ها: کلیدواژه

 بررسی معناشناسی فضایل و رذایل اخالقی از منظر عالمه طباطبایی  .52

 حسین احمدی 

اشناسی اخالق، معناشناسی فضایل اخالقی، معناشناسی رذایل اخالقی، روش معناشناسی اخالق، عالمه معن   ها: کلیدواژه

 طباطبایی

 

 

 
 

 

 پژوهشنامه فلسفه دین 
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 نمایه نشریات تخصصی دین 

 008 55سال چهاردهم، شماره 

 

 3 شماره:
 Philosophy & kalam عنوان التین:

 0011 پاییز و زمستان –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:
 تهران دانشگاه میاسال معارف و الهیات دانشکده صاحب امتیاز:

 واعظی محمود مدیر مسئول:

 کشفی عبدالرسول سردبیر:

  180 ، 08728000: تلفن نشریه

 https://jitp.ut.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 
 اتحاد عاقل و معقولعیارسنجی رویکرد سکوت گرا در برابر انگاره  .5

 محمدرضا ارشادی نیا 

 اتحاد عقل و عاقل و معقول، برهان تضایف، اتحاد حقیقت و رقیقت : ها کلیدواژه

 از منظر متکلمان امامیه« تشخص خداوند»نقد دیدگاه پیناک در مسئله   .3

 محمدابراهیم ترکمانی 

 ان وارانسان وار، پیناک، تشخص، متکلمان امامیه، ناانس  ها: کلیدواژه

 مندی حمل شیء بر ذات خود از منظر فیلسوفان مسلمانبررسی و تحلیل فایده  .2

 حمیدرضا خادمی 

 حمل اولی ذاتی، مفید بودن حمل اولی ذاتی، حقیقت تصدیق، فرگه  ها: کلیدواژه

 ادراکات اعتباری؛ گامی در جهت حل نزاع معرفتی کلیفورد و جیمز  .4

  ضا دارابیمحمدحسین داودی، نفیسه ساطع، علیر 

 ادراکات اعتباری، قرینه ناکافی، صدق، اقتضائات عملی   ها: کلیدواژه

 سنجش معیار برابری و نابرابری عادالنه از دیدگاه عالمه طباطبایی و جان رالز  .5

  زهرا ذوفقاری، علی ارشد ریاحی، غالمحسین توکلی، شهاب الدین ذوفقاری 

 عادالنه، عالمه طباطبایی، جان رالز برابری عادالنه، نابرابری   ها: کلیدواژه

 محافظه گرایی پدیداری: توجیه معرفتی از طریق به نظر رسیدن  .5

  کاظم راغبی، منصور نصیری، محمد محمدرضایی 

 محافظه گرایی پدیداری، توجیه غیراستنباطی، درون گرایی، فهم متعارف   ها: کلیدواژه

 صدرا و عصب شناسیبررسی و تحلیل المسه و قوای آن از دیدگاه مال  .5

  زهره سلحشور سفیدسنگی، فاطمه زاهدی ساالنقوچ 

 المسه، گیرنده های حسی، مالصدرا، عصب شناسی   ها: کلیدواژه

 

 <<<دامه در صفحه بعدا

 

 فلسفه و کالم اسالمی

https://jitp.ut.ac.ir/issue_10891_11146.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

 (هالهیات و احتماالت )کاوشی موردپژوهانه و دفاعی شرطی مداران .8
 احمد عبادی 

 احتمال شرطی، طبیعت گرایی خداناباورانه، اصل بی تفاوتی، روش شناسی دین پژوهی  : ها کلیدواژه

 نگرش وجودی به حیات دنیا در فلسفه ی صدرا .3
 زینب کریمی قدوسی، عبداهلل صلواتی، قاسم علی کوچنانی 

 یحرکت وجودی، حیات، دنیا، وحدت تشکیکی، وحدت شخص  : ها کلیدواژه

 مقایسه و نقد دیدگاه های جان شلنبرگ و پاسکال درباره مسئله اختفای الهی    .50
  سکینه محمدپور، امیرعباس علیزمانی 

 اختفای الهی، عشق الهی، جان شلنبرگ، پاسکال   ها: کلیدواژه

 تبیین نحوه تاثیر نفس بر بدن با رویکرد فلسفه مالصدرا  .55
  حسین محمدی، مهدی عظیمی 

 مالصدرا، ارتباط نفس و بدن، مقام توصیف و تعلیل، تاثیر نفس بر بدن  ها: کلیدواژه

و ارائه « ذاتی فعلی»و « ثبوتی سلبی»تامالت نقادانه در تقسیمات صفات الهی به   .53

 «ی طرح تلفیقی
  محمود هدایت افزا 

ی، هاشم حسینی تقسیمات صفات الهی، ثبوت و سلب، شیخ کلینی، تمایز صفات ذاتی از صفات فعل ها: کلیدواژه

 تهرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسفه و کالم اسالمی

https://jitp.ut.ac.ir/issue_9470_9792.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 000 55سال چهاردهم، شماره 

 

 503شماره:
 Qabasat عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:
 اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه صاحب امتیاز:

 رشاد اکبر علی مدیر مسئول:

 محمدرضایی محمد سردبیر:

  180 ، 07210078: تلفن نشریه

  qabasat.org:تسای

 به روز: انتشار وضعیت

 

 تاریخ مندی قرآن نقد دیدگاه ابوزید درباره حدو  کالم الهی و تالزم آن با  .5

  محمد عرب صالحی، رقیه شجاعی 

 مندی، لوح محفوظ تاریخ ابوزید، حدوث و قدم، کالم الهی،   :ها کلیدواژه

بررسی و نقد دیدگاه آلوین پالنتینگا در مورد ماهیت، ذات الهی و امکان   .3

 شناخت آن

  عین اهلل خادمی، امیرحسین منصوری نوری، مریم محمدی نوری، مسعود زین العابدین 

 ذات، ماهیت، امکان شناخت، بساطت، عدم تناهی، پالنتینگا ها: کلیدواژه

 خوانش آقاعلی مدرس از وحدت وجودبررسی خرده تراشی بر  .2

  محمدرضا ارشادی نیا 

 آقاعلی مدرس، مقامات وجود، وجود منبسط، وحدت شخصی وجود   ها: کلیدواژه

 مشروعیت و ضرورت تفسیر عرفانی  .4

  محمدعلی اسدی نسب 

 قرآن، عرفان، تفسیر عرفانی، بطن، سیر و سلوک، کشف و شهود  : ها کلیدواژه

 منطق سیستم ها در اجتهادکاربرد و کارآمدی  .5

  عبدالحمید واسطی 

 روش شناسی، روش اجتهاد، جمع داللی، طراحی سیستم ها  ها: کلیدواژه

 واکاوی رویکرد هرمنوتیکی حسن حنفی در تفسیر قرآن  .5

  عبداهلل میراحمدی، سیده زینب حسینی 

 ک، نظریه تفسیر، رویکرد التقاطیحسن حنفی، نومعتزله، پدیدارشناسی، تاریخی نگری، هرمنوتی : ها کلیدواژه

 

 <<<دامه در صفحه بعدا

 
 

 

 قبسات 

http://qabasat.iict.ac.ir/issue_33455_34303.html
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 ادامه از صفحه قبل >>>

 

-باطبایی در مسئله معناداری گزارههای ویتگنشتاین و عالمه طمقایسه دیدگاه .5

 های دینی

  آرزو زارع زاده، بابک عباسی، علیرضا دارابی 

 های دینی، معناداری، معرفت بخشی، طباطبایی، ویتگنشتاین گزاره :ها کلیدواژه

 های علم اشتدادی بر وجه سیاسی انسان کامل نزد سهروردیبررسی داللت   .8

 آیسودا هاشم پور، الله حقیقت 

 اهلل، سهروردی، وجه سیاسی، عالم مثال، علم اشتدادی انسان کامل، خلیفه ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبسات 
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 نمایه نشریات تخصصی دین 

 002 55سال چهاردهم، شماره 

 

 5ه:شمار
  عنوان التین:
 0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ندارد رتبه:
 مازندران دانشگاه صاحب امتیاز:

 جلودار اهلل حلیمی حبیب مدیر مسئول:

 رمضان مهدوی سردبیر:

  100،  00018211: تلفن نشریه

 jre.journals.umz.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

 تحلیل دیدگاه فخرالدین رازی پیرامون سعادت قصوی .5

  عین اهلل خادمی 

 سعادت قصوی، فخر رازی، معرفت، محبت، عبودیت : ها کلیدواژه

 تاثیر مبانی معرفت شناسی در معرفت دینی  .3

  علی اهلل بداشتی 

 معرفت شناسی، دین، معرفت دینی، روش های معرفت دینی   ا:ه کلیدواژه

 نقش قوه خیال در تشبه انسان به خدا از منظر عالمه طباطبایی و شاگردان  .2

  محمد مهدی گرجیان عربی، رقیه یوسفی سوته 

 عالمه طباطبایی، قوه خیال، قرب نوافل و فرائض، تشبه انسان به خدا  ها: کلیدواژه

 آن با فضیلت و سعادت در نگاه افالطون معرفت و پیوند    .4

  عبداهلل صلواتی، محمدرضا مروجان 

 خدا، معرفت، فضیلت، سعادت، افالطون  : ها کلیدواژه

نگاهی پدیدارشناسانه به مولفه های پسینی جهان مسئولیت پذیری با تاکید   .5

   بر نهج البالغه

 شهناز شایان فر، سیده سمانه حسینی 

 ولیت وجوداصیل، شادی، آرامش، تعامل، نهج البالغهمسئ   ها: کلیدواژه

تامالتی انتقادی بر آرای آیت اهلل جوادی آملی در کتاب منزلت عقل     .5

 درهندسه معرفت دینی

  عباس نیکزاد، سید باقر حسینی کریمی 

 منزلت عقل، علم، دین، معرفت دینی، عقل و نقل : ها کلیدواژه

 خاستگاه عرفان در ادیان عصر نزول .5

 رمضان مهدوی آزادبنی، مصطفی رضازاده 

 عرفان، تاریخ ادیان، مفاهیم مشترک، ادیان عصر نزول  :ها کلیدواژه

 <<<دامه در صفحه بعدا

 
  

 کاوش های فلسفه دین 
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 خاستگاه عرفان در ادیان عصر نزول .8

 رمضان مهدوی آزادبنی، مصطفی رضازاده 

 عرفان، تاریخ ادیان، مفاهیم مشترک، ادیان عصر نزول :ها کلیدواژه

 نسبت های صورت و ماده دین و اثر هنری از نگاه شوان .3

  سید رحمان مرتضوی، مهدی محمدخانی 

 شوان، ماده، صورت، دین، هنر ها: کلیدواژه

 تحلیل هدفمندی طبیعت و تاثیر آن در چالش های انسان معاصر .50

  یرییاسر طاهررحیمی، موسی مال 

 علت غایی، طبیعت، هدفمندی، محیط زیست، خانواده ها: کلیدواژه

بررسی معرفت شناختی شرایط مرجعیت فقهی با تاکید بر نقش عوامل اثر  .55

 گذار بر باور

  محمد صادق بدخش، محمد محمدرضایی 

 مرجعیت، تقلید، اجتهاد، معرفت، عوامل غیر معرفتی ها: کلیدواژه

 انسان هبوط ماجرای بر تکیه با کودکی دوران در انسان تکامل مراحل تبیین .53

 طباطبایی عالمه منظر از

  ابراهیم راستیان

 تکامل انسان، دوران کودکی، هبوط، عالمه طباطبایی ن: کلیدواژگا

 مقایسه و الوجود واجب از سینا ابن سازی مفهوم بر مبتنی خدا و انسان رابطه .52

 قرآن با آن

 ن چالشتری، سید علی علم الهدیمهناز تبرایی، محمد علی عباسیا

 خدا، واجب الوجود، انسان، قرآن، ابن سینا :کلیدواژگان

 

 کاوش های فلسفه دین



 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 

 002 55سال چهاردهم، شماره 

 

 83 شماره:
 Knowledge in Islamic university عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب ، علمی رتبه:
 اسالمی معارف و فرهنگ پژوهشگاه -رهبری نهاد صاحب امتیاز:

 محمدنژاد حبیب مدیر مسئول:

 خسروپناه عبدالحسین سردبیر:

  180 ، 22092720: تلفن نشریه

 ksiu.nahad.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

شناسی و علوم تربیتی  شناسایی ادراک و تفسیر دانشجویان دانشکده روان .5

های درسی آموزش عالی؛ یک  سازی برنامه انشگاه تهران درباره اسالمید

 پژوهش پدیدارشناختی
  بتول بهشتی، سعید صفایی موحد، خسرو باقری 

 های درسی، پدیدارشناسی، دانشجویان، آموزش عالی سازی، برنامه دراک، اسالمی :ها کلیدواژه

 (اکید بر آموزش عالیبررسی قاعده فقهی عدالت در ارزشیابی آموزشی )با ت  .3
  محسن داودآبادی فراهانی، مهدی رعایائی، مجید طرقی اردکانی 

 قواعد فقهی، عدالت، ارزشیابی آموزشی، آموزش عالی ها: کلیدواژه

سنتزپژوهی تبیین کارکرد وقف درتوسعه فرهنگ دینی دررسالت دانشگاه  .2

 اسالمی
  ژاله ابراهیمی، یونس واحد یاریجان، مریم ابن تراب 

 «نظام اندیشه ای»، «دانشگاه اسالمی»، «فرهنگ دینی»، «وقف»، «سنتزپژوهی ها: کلیدواژه

 آموزش دینی علم: از رویکرد بین رشته ای تا آموزش خداباورانه علم .4
 سید هدایت سجادی 

 لشنیعلم دینی، آموزش علوم، آموزش دینی علم، آموزش خداباورانه، رویکرد بین رشته ای، مهدی گ ها: کلیدواژه

 نظام انضباط فکری در قرآن کریم و کاربست آن در دانشگاه اسالمی .5
  ئی، سهراب مروتی، سید محمدرضا حسینی نیافاطمه سیفعلی 

 نظام، انضباط فکری، قرآن کریم، دانشگاه اسالمی ها: کلیدواژه

 بررسی تطبیقی زوجیت از دیدگاه قرآن و علوم تجربی .5
  عمران عباسپور، علی ویانی 

 زوجیت، قرآن، علم تجربی، تعارض قرآن و علوم ها: ژهکلیدوا

 های شناختی و رفتاری موثر بر عملکرد اساتید گروه معارف اسالمی ویژگی .5

 خانی اهلل کاظم حبیب 

 های رفتاری، اساتید معارف اسالمی های شناختی، ویژگی باور دینی، تحول اخالقی، ویژگی ها:  کلیدواژه

 <<<دامه در صفحه بعدا

 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی

https://ksiu.nahad.ir/issue_146_162.html
https://ksiu.nahad.ir/issue_146_162.html
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بررسی تاثیر آموزش محتوای درس انسان در اسالم بر سالمت معنوی دانشجویان  .8

 دختر دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان

  مرضیه کهنوجی، حسین کامیاب 

 درس انسان در اسالم، سالمت معنوی، سالمت وجودی، سالمت مذهبی   ها: کلیدواژه

 تاثیر مولفه های انگیزه بخش دعای افتتاح بر انس دانشجویان با خدا  .3

  محمدتقی مبشری، محمود صفری، راضیه توکلی نهاد 

 انس با خدا، انگیزه بخشی دعا، دعای افتتاح ها: کلیدواژه

 (نقد دیدگاه غزالی در مسئله ادراکات عقلی زن )ارزیابی دینی و علمی  .50

  یخی، محمد زارعیابراهیم نوری، لیال افضلی ش 

 انسان، زن، ادراکات عقلی، غزالی ها: کلیدواژه

معلمان در فرایند توسعه  -های استقالل پژوهشی دانشجو واکاوی شاخصه  .55

 ای مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان حرفه

 زهرا رستمی، حانیه احمدی، الناز محمدی آذر، رضا معصومی نژاد 

 ای معلمان، توسعه حرفه -جواستقالل پژوهشی، دانش ها: کلیدواژه

 وتربیت مفهومی تربیت معنوی مبتنی برصحیفه سجادیه درتعلیم تبیین الگوی .53

  زاده، احمد سلحشوری، ایراندخت فیاض سید جالل موسوی 

 معنویت، تربیت معنوی، صحیفه سجادیه، الگوی معنوی ها: کلیدواژه

و تربیت اسالمی قرون  در کتب تعلیم« استاد و شاگرد»نقد تاثیر تصوف بر آداب   .52

 (ق 5تا  4میانه)

  سید محمدرضا حسینی، محمدطاهر یعقوبی، سید حسن قریشی کرین، محمدامین میکائیلی 

 . صوفیه، تعلیم و تربیت اسالمی، مرید و مرادی، استاد و شاگرد، قرون میانه ها: کلیدواژه

بنیاد  پردازی داده  ارائه الگوی قرآنی تغییر درونی مطلوب در انسان به روش نظریه  .54

 متنی

  سمیه پاپی، سید جالل هاشمی، پروانه ولوی، مسعود صفایی مقدم 

 بنیاد تغییر درونی مطلوب، الگوی قرآنی، روش داده ها: کلیدواژه
 

 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی

https://ksiu.nahad.ir/issue_146_162.html


 

 
 نمایه نشریات تخصصی دین 
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 42 شماره:
 Maaref-e Agli عنوان التین:

 0011 زمستانپاییز و  –فصلنامه دو ترتیب انتشار:

 ترویجی - علمی رتبه:
 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 (ره)خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه صاحب امتیاز:

 ابوترابی احمد مدیر مسئول:

 اشکوری فنایی محمد سردبیر:

  180 ، 08212917: تلفن نشریه

 arefeaqli.nashriyat.irma: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

ها به دکارت درباره رابطه ذهن و بدن پاسخی بر اشکاالت فیزیکالیست .5

 ()براساس مبانی حکمت متعالیه

 مصطفی ایزدی یزدان آبادی، محمود نمازی 

 بدن، تجرد نفس، رابطه نفس و بدن، فلسفه اسالمی، فلسفه ذهن، نفس : ها کلیدواژه

 رسی تفاوت دیدگاه شیخ اشراق و میرداماد درباره اصالت ماهیتبر .3

  محمدحسین جمال زاده 

 اصالت وجود، اصالت ماهیت، شیخ اشراق، میرداماد، ماهیت، وجود   ها: کلیدواژه

 مسئله شناسی شخص انگاری خداوند .2

  محمدباقر دهقان 

 ، شخص انگاریخداوند، شخصی، متشخص، تشخص، شخص وار، انسان وار ها: کلیدواژه

 دالیل توحید ذاتی در فلسفه اسالمی .4

  ابراهیم رستمی 

 احدیت، توحید ذاتی، فلسفه اسالمی، واحدیت ها: کلیدواژه

تبیین فلسفی روایات مربوط به تاثیر محیط طبیعی بر دریافت های ادراکی  .5

 انسان براساس نفس شناسی ابن سینا

  فهیمه شریعتی 

 یین عقلی، طبیعت، قوای ادراکی، مغزاحادیث، بدن، تب ها: کلیدواژه

بررسی نظریه حیثیت تقییدیه در ارتباط هستی شناسانه حق با خلق در  .5

 حکمت متعالیه و عرفان اسالمی

  ندا گروسی 

 حق، حیثیت تقییدیه، حکمت متعالیه، خلق، هستی ها: کلیدواژه
 

 

 معارف عقلی

 

http://maarefeaqli.nashriyat.ir/node/842
http://maarefeaqli.nashriyat.ir/node/842
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 Marifat i Falsafi عنوان التین:

 0011زمستان  –صلنامه ف ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 (ره)خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه صاحب امتیاز:

 مصباح علی مدیر مسئول:

 اشکوری فنائی محمد سردبیر:

 180، 08000022: تلفن نشریه

 marefatfalsafi.nashriyat.ir سایت:

 به روز: انتشار وضعیت

 

 (های حضوری )بررسی و ارزیابیزیرساخت نای مفاهیم یا تصورات برابت .5
 محمد حسین زاده 

 مفاهیم بدیهی، مفاهیم نظری، نظریه ارجاع، یافته های حسی، خطاپذیری، احساس، علم حصولی  :ها کلیدواژه

 هنجارمندی معرفتی در نظریه اعتمادگرایی فرایندی گلدمن  .3
 قاسم پورحسن، محمدصادق رضایی 

 معاصر، درون گرایی، برون گرایی، اعتمادگرایی فرایندی، هنجارمندی معرفتیمعرفت شناسی  ها: کلیدواژه

مقایسه مولفه های هرمنوتیک فلسفی گادامر و مولفه های روش فهم در اصول  .2

 فقه
  سوسن نریمانی، مرتضی براتی ، ابراهیم باغشنی 

 هرمنوتیک، هرمنوتیک فلسفی، گادامر، اصول فقه، حقیقت فهم ها: کلیدواژه

ن رابطه نفس و بدن: رهیافتی جهت درک رابطه خدا و انسان مبتنی بر تبیی .4

 اصل امکان فقری و بسیط الحقیقه کل االشیاء
 مهری چنگی آشتیانی، حمید اسفندیاری 

 نفس، بدن، وحدت جمعی، امکان فقری، بسیط الحقیقه، فاعلیت حقیقی ها: کلیدواژه

ارتباط آن با معناداری تجرد و جاودانگی نفس در اندیشه صدرالمتالهین و  .5

 زندگی
  ، سید محمدمهدی نبویانحسن کرمی 

 تجرد، خلود، نفس، مرگ، معناداری، صدرالمتالهین  ها: کلیدواژه

 نقد و بررسی علم الهی از منظر صدر المتألهین .5
  جمال سروش، احسان ترکاشوند 

 ینیعلم الهی، مراتب علم الهی، عنایت، قضا، قدر علمی، قدر ع ها: کلیدواژه

 

 <<<دامه در صفحه بعدا
 

 

 معرفت فلسفی

http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/2936
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همگانی موجودات در حکمت متعالیه براساس ادله مبتنی بر  شعورارزیابی  .5

 وحدت شخصی وجود
  محمدعلی محیطی اردکان   

 درالمتالهینحکمت متعالیه، شعور موجودات، وحدت شخصی وجود، علم، ص ها: کلیدواژه

 تاملی در تبیین علت غایی و اتحاد آن با غایت  .8
  حسن معلمی 

 غایت، علت غایی، حقیقت علت غائی، ابن سینا ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 معرفت فلسفی

 

http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/2936
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 330 شماره:

   

 Marifat عنوان التین:

 0011 اسفند  – ماهنامه ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 (ره)خمینی امام پژوهشی موزشیآ موسسه صاحب امتیاز:

 رهنمایی سیداحمد مدیر مسئول:

 ساجدی ابوالفضل سردبیر:

 180 ،08000022: تلفن نشریه

 marifat.nashriyat.ir سایت:

 به روز: انتشار وضعیت

 

 (35( )ع) علی یرمومنانام کالم در ایمان واقعی؛ شیعیان اوصاف .5
  آیت اهلل عالمه محمدتقی مصباح یزدی 

 امر به معروف، نهی از منکر، رضایت الهی، اصحاب سبت :ها کلیدواژه

 بررسی اهداف خلقت انسان از نگاه اسالم و آیین زرتشت  .3
 حسین نقوی، رمضانعلی مرزانی 

 اسالم، آیین زرتشت، هدف غایی، آفرینش، انسان ها: دواژهکلی

 بررسی و نقد فرضیه دو ایوب با تکیه بر آیات قرآن .2
  رضوان رخشانی، محسن دیمه کار گراب، فاطمه رخشانی 

 فرضیه دو ایوب، ابتالء انبیاء، اسرائیلیات، صبر، نگارش تورات، تسلط شیطان ها: کلیدواژه

ت دینی قبل از ظهور آخرین منجی از منظر بررسی تطبیقی تشکیل حکوم .4

 امامیه و یهودیت ارتدکس
 محمدحسین طاهری آکردی، مجتبی نوری کوهبنانی 

 حکومت دینی، عصر غیبت، آخرین منجی، امامیه، یهودیت ارتدکس ها: کلیدواژه

مطالعه تطبیقی مهدویت و منجی گرایی در آیین های باستانی ایران و دین  .5

 اسالم
 صفا، فاطمه رحیمیحبیب شرفی  

 منجی گرایی، مهدویت، مانویت، میترائیسم، مزدکی ها: کلیدواژه

آموزش و نهادهای آموزشی ادیان توحیدی در ایران عصر ساسانی؛ مطالعه  .5

 موردی: یهود
 بهروز رفیعی 

 هود، ساسانیان، مدارس، ادوار تاریخی، مدرسان، شاگردان، مواد آموزشی ها: کلیدواژه

 

 <<<بعد دامه در صفحها
 

 

 معرفت

http://marifat.nashriyat.ir/node/4135
http://marifat.nashriyat.ir/node/4135
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 (کرامت انسان در اسالم و ادیان غیرابراهیمی )بودیسم، کنفوسیوس، دائویسم .5
 صدیقه رحیمی ثابت 

 کرامت، انسان، کمال، اسالم، بودا، کنفوسیوس، دائو ها: کلیدواژه

 جست و جو در مصداق مجوس: سنجش و نقادی .8
  سجاد واعظی منفرد 

 مجوس، تفاسیر، تواریخ، زرتشت، قرآن، اسالم ها: کلیدواژه

بررسی تطبیقی برخی مولفه های زیست محیطی در سه دین هندو، زرتشت و  .3

 (اسالم )مورد پژوهی: آب، جنگل و حیوانات
  ولی اهلل نصیری، حجت اهلل خدری، عطاءاهلل ابراهیمی، سیمین یاری 

 زیست، هندو، زرتشت، اسالم، آب، گیاه، حیواناتمحیط  ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 معرفت
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 32 شماره:

 

 Social theories of Muslim thinkers عنوان التین:

 0011پاییز و زمستان  –دوفصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 اسالمی فلسفه تخصصی آموزش مرکز صاحب امتیاز:

 مشیدیهاجغالمرضا  مدیر مسئول:

 پارسانیا  حمید سردبیر:

 180، 07709077: تلفن نشریه

 https://jstmt.ut.ac.ir سایت:

 به روز: انتشار وضعیت

 

 خوانش گفتمانی مقاومت اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی .5
 مهدی نادری 

 انقالب اسالمی، مقاومت اسالمی، تمدن نوین اسالمی، نفی سلطه گری و سلطه پذیری، بیانیه گام دوم :ها واژهکلید

 مقایسه مفهوم نفس در قرآن با مفهوم روان در روان شناسی  .3
 زینب سادات روحانی، هادی بهرامی احسان 

 نفس، قرآن، روان، روان شناسی، انسان ها: کلیدواژه

امحور و جامعه شناسی ابن خلدون: بررسی دیدگاه انتقادی علوم اجتماعی اروپ .2

 سید فرید العطاس
  فاطمه امین رعیا جزه، علی مرادخانی، سید جواد میری، سید حسین سجادی 

 ابن خلدون، فرید العطاس، مقدمه، جامعه شناسی مدرن، اروپامحوری، اسالمی کردن دانش ها: کلیدواژه

 استفاده از آراء شیخ شهاب الدین سهروردیبازتولید معرفتی شهر اشراقی با  .4
  حمیدرضا صارمی، فاطمه شمس، سعیده محتشم امیری 

 اسالمی، سهروردی، ساحت کالبدی وغیر کالبدی شهر،تاویل گرایی-حکمت اشراقی،شهرسازی ایرانی ها: کلیدواژه

 شریعتی و روش دیالکتیک؛ تقلید یا نوآوری .5
 غالمرضا جمشیدیها، سینا شیخی 

 دیالکتیک، تضاد، تاریخ، ماتریالیسم، منطق ها: ژهکلیدوا

 مهار قدرت سیاسی از دیدگاه محمد غزالی .5
 عباسعلی رسولی 

 نصیحه الملوک، غزالی، مهار قدرت درونی، مهار قدرت بیرونی، خودسازی فردی ها: کلیدواژه

 تبیین اندیشه آرمانشهری با رویکرد شهر اسالمی در دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی .5
 حمیدرضا صارمی، شیما کشاورزی 

 آرمانشهر اسالمی، آیت اهلل جوادی آملی، مبانی، منابع، هدف   ها: کلیدواژه

 تمایزات هویت تمدنی و انگاره زدایی از شرق شناسی در گفتمان سیدحسن نصراهلل .8
 ایمان عرفان منش 

دحسن نصراهلل، حق و باطل، تحلیل هویت، تمدن و فرهنگ، اسالم و غرب، شرق شناسی، استعمار، سی ها: کلیدواژه

 .گفتمان

 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان  

https://jstmt.ut.ac.ir/issue_10202_10994.html
https://jstmt.ut.ac.ir/issue_10202_10994.html
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 504 شماره:
 Journal of Philosophy & Theology عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 پژوهشی - علمی رتبه:
 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 قم لمیهع حوزه اسالمی تبلیغات دفتر صاحب امتیاز:

 سبحانی محمدتقی مدیر مسئول:

 سبحانی محمدتقی سردبیر:

  180،  07708020: تلفن نشریه

 jpt.isca.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 سعادت در اخالق ارسطو .5
  بهرام علیزاده، نیره سادات میرموسی 

 سعادت، فرونسیس، نوس، خدا، کالون، ارسطو   :ها کلیدواژه

 برهم کنش اجزاء نفس و تکوین مبادی عمل در اخالق نیکوماخوس  .3
 سید جمال الدین میرشرف الدین  

 جزء عقلی، جزء غیرعقلی، عمل، مبادی، عقل، خواست، برهم کنش، فضیلت، رذیلت ها: کلیدواژه

 از نگاه سیدمرتضی و جان هیک بررسی مقایسه ای زندگی پس از مرگ .2
  محمدحسین مرادی نسب، محمد جعفری 

 فیزیکالیسم، جاودانگی، تحقیق پذیری اخروی، نظریه بدل، سید مرتضی، جان هیک ها: کلیدواژه

 تجربه دینی از دیدگاه محمد مجتهدشبستری در بوته نقد .4
  مریم علیزاده، حمیدرضا حاجی بابایی، وحید واحد جوان   

 تجربه دینی، محمد مجتهد شبستری، نقد و بررسی ها: هکلیدواژ

نقد نظریه سوسیالیستی اقتصاد اشتراکی از منظر اخالقی؛ بر مبنای تفکرات  .5

 فردریش هایک و آین رند
  رهام شرف، امیر جباری، ندا لولویی 

 اقتصاد اشتراکی، سوسیالیسم، دیگرگرایی، خودگرایی، آزادی، هویت فردی ها: کلیدواژه

معنا یا کشف معنا؟ مطالعه، ارزیابی و هم افزایی دیدگاه های اروین یالوم خلق  .5

 و ویکتور فرانکل پیرامون معناداری زندگی در بستر فلسفه درمانی
 رسول حسین پور تنکابنی، جهانگیر مسعودی، سید مرتضی حسینی شاهرودی 

 شف معنا، معنای غایی،روان درمانی اگزیستانسیال، معنای زندگی، خلق معنا، ک ها: کلیدواژه

 مدرن معماری بر تاکید با جدید شهرهای کالن در معنادار زندگی امکان .5
  حنانه پروین، امیرعباس علیزمانی 

 .معماری مدرن، کالن شهر، معنای زندگی، ازخودبیگانگی :ها کلیدواژه
 

 نقد و نظر

https://jpt.isca.ac.ir/issue_4966_5213.html
https://jpt.isca.ac.ir/issue_4966_5213.html
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  عنوان التین:
 0011 زمستان –فصلنامهدو ترتیب انتشار:

 ترویجی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر صاحب امتیاز:

 زایی لک نجف مدیر مسئول:

 نژاد الهی حسین سردبیر:

 180، 00002919: تلفن نشریه

 jm.isca.ac.irسایت: 
 به روز: انتشار وضعیت

 

پیوستگی حکمرانی مقاومت و انتظار؛ بازشناسی مولفه های قرآنی آن در  .5

 سیره شهید سلیمانی با توجه به ارکان حرکت
  نجف لک زایی، محمد شهبازیان

 حکمرانی، مقاومت، انتظار، شهید سلیمانی، ارکان حرکت ها: کلیدواژه

وند سیاست اعلی و ادنی: نقش سردار سلیمانی در تصویرسازی از جمهوری پی  .3

 اسالمی ایران به عنوان نماد مقاومت
 روح االمین سعیدی

 سیاست اعلی، سیاست ادنی، قدرت نرم، دیپلماسی عمومی، مدیریت تصویر، برندسازی ملی ها: کلیدواژه

اکید بر مکتب شهید نقش انسجام و اتحاد مسلمانان در زمینه سازی ظهور با ت .2

 سلیمانی

 حسین الهی نژاد، فاطمه زهرا ستار

 زمینه سازی ظهور، اتحاد، انسجام، مکتب شهید سلیمانی ها: کلیدواژه

 تحلیل قرآنی رابطه انتظار و مقاومت اسالمی در مکتب شهید سلیمانی .4

  صدیقه بنازاده ماهانی، خدیجه حسین زاده

 مکتب شهید سلیمانی، عناصر انتظار، مولفه های مقاومت انتظار، مقاومت اسالمی، :کلیدواژگان

کارکرد معرفتی و ارزشی فرهنگ انتظار در تعمیق راهبرد مقاومت با تاکید بر  .5

 مکتب شهید سلیمانی
 محمود ملکی راد  

 کارکرد، فرهنگ، انتظار، راهبرد، مقاومت، مکتب شهید سلیمانی :ها کلیدواژه

 هید سلیمانی و نقش آن در انتظارویژگی های انسان تراز در مکتب ش .5

 امیر سیاهپوش

 شهید سلیمانی، گفتمان انقالب اسالمی، انسان تراز ها: کلیدواژه

 
 

 مهدوی جامعه

 

http://jm.isca.ac.ir/issue_5179_5247.html
http://jm.isca.ac.ir/issue_5179_5247.html
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 Pajoheshhaaye،  Mahdavi عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ترویجی ، علمی رتبه:
 و امتیازهای علمی شورای اعطای مجوزهامرجع ثبت کننده: 
 روشن آینده موسسه صاحب امتیاز:

 پورسیدآقایی سیدمسعود مدیر مسئول:

 آیتی اهلل نصرت سردبیر:

  180 ، 07200002: تلفن نشریه

 pajmahdavi.sinaweb.net: سایت

 به روز: انتشار وضعیت
 

 

 «خلیفتک و عبدک اصلح اللهم» دعای در تاریخی تاملی .5

 سید محمدرضا لواسانی

 امام رضا، امام زمان، نماز جمعه، دعا بر حاکمان، حکومت مهدوی ها: کلیدواژه

 روش شناسی القاء شبهه توسط مخالفان و مدعیان دروغین مهدویت .3

 سید مسعود پورسیدآقایی، سید محمد فهیمی اصفهانی

مهدویت، شبهات مهدویت، القاء شبهه، روش شناسی، مدعیان دروغین، مغالطه، تحریف، تقطیع،  ها: دواژهکلی

 جعل حدیث، تاویل

 نقصان انسان و ضرورت حجت الهی با رویکرد عقلی و نقلی .2

   نبی اهلل صدری فر، احمد شه گلی، محمدعلی محمدپور

 قلیحجت الهی، انسان، محدودیت ها، ادله ع ها: کلیدواژه

  (روایت پژوهی اختصا  لقب المامول به امام مهدی )عج .4

   سید مهدی حسینی

 ، لقب المامول، اختصاص لقب المامول، مهدویت)عج(القاب، القاب امام مهدی: ها کلیدواژه

 مخالفت با منجی در زمان ظهور در اندیشه امامیه .5

   مهناز محمدیان، محمدمهدی کرباسچی

 هور، مخالفانامام زمان، ظ ها: کلیدواژه

 (عج)والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولی عصر  .5

  مجتبی خانی، سید محمدجواد سیدنظری

 ی، اسحاق بن یعقوب، الحوادث الواقعه، رواه حدیثنا، انهم حجت(ع)والیت فقیه، توقیع، امام مهدی ها: کلیدواژه
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 های مهدویپژوهش

http://pajmahdavi.sinaweb.net/issue_19923_20641.html
https://www.magiran.com/paper/2430855
http://pajmahdavi.sinaweb.net/issue_19923_20641.html
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 Asre Adineh Quarterly عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامهدو ترتیب انتشار:

 پژوهشی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 آقایی پورسید سیدمسعود صاحب امتیاز:

 آقایی یدپورس سیدمسعود مدیر مسئول:

 گیالنی موسوی سیدرضی سردبیر:

 180، 07201120: تلفن نشریه

 asreadineh.sinaweb.net سایت:

 به روز: انتشار وضعیت

 

الگ مبنای معرفت شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسالمی و نقد نگرش  .5

 گرابار

  سید رضی موسوی

 تیتوس بورکهارت، هنر اسالمی، الگ گرابار، هنر حکمی، هنر تزئینی ها: کلیدواژه

 نقش تربیت هنرمندان سنتی در تجربه هنری دوره انتظار .3

  سیده مریم ایزدی دهکردی 

 ویت، انتظار، فتوت نامه، تربیت هنری، استاد و شاگرد، مهدهنرمند سنت گرا، امام عصر ها: کلیدواژه

 نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی .2

  محمود ملکی راد، حسین حسن زاده

 انتظار، سرمایه اجتماعی، نظم، انسجام، روابط اجتماعی ها: کلیدواژه

 بازخوانی وجوه نمایشی انیمیشن زوتوپیا بر اساس تقابل های دوگانه .4

  حمید تلخابی

 ار نمایشی، انیمیشن زوتوپیا، آرمان شهرتقابل های دوگانه، آث ها: کلیدواژه

 نشانه شناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلم های کتاب الی و تل ماسه .5

  علی رضایی آدریانی، سید رضی موسوی 

  آخرالزمان، پساآخرالزمان، کتاب الی، تل ماسه ها کلیدواژه

 «مدحیه مهدوی»در « محمدنصیر اصفهانی»نگاهی به سبک ادبی  .5

  ظم محمودیاع

 سبک ادبی، محمدنصیر اصفهانی، مدحیه، امام مهدی ها: کلیدواژه

 

 

 عصر آدینه 

http://asreadineh.sinaweb.net/issue_19016_20092.html
http://asreadineh.sinaweb.net/issue_19016_20092.html
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 Mashreq e Mouood عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 پژوهشی ، علمی رتبه:
 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 آقایی رسیدپو سیدمسعود صاحب امتیاز:

 آقایی پورسید سیدمسعود مدیر مسئول:

 آقایی پورسید سیدمسعود سردبیر:

  180  ، 07201120: تلفن نشریه

 mashreqmag.sinaweb.net: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 (کریم به جایگاه ایرانیان)سوره جمعهبازخوانی اشارات قرآن  .5
 نصرت اهلل آیتی

 قوم فارس، ایرانیان، سلمان، سوره جمعه، آخرالزمان ها: کلیدواژه

 نقد و بررسی نظریه ادعای مهدویت شاه اسماعیل اول صفوی .3
 سعید نجفی نژاد

 مهدویت، شاه اسماعیل، صفویه، صفویه شناسان غربی، موعودگرایی ها: کلیدواژه

دائرهالمعارف بزرگ اسالمی براساس « (ع)امام حسن عسکری»ل نقد مدخ .2

 نقد برآیندی»و « نقد تحلیلی»، «نقد محتوایی»شیوه های 
 احمد فالح زاده 

 پیشوای یازدهم، نقد مدخل دائرهالمعارفی، نقد متن، عصر دوم عباسی، احمد پاکتچی ها: کلیدواژه 

 امامت در آستانه غیبتامام حسن عسکری )ع( در مواجهه با چالش های عصر  .4
 حسین قاضی خانی

 ، چالش، انحراف، وکالت، امامیه(ع)امام حسن عسکری ها: کلیدواژه

 چگونگی زمینه سازی غیبت در مکاتبات امام حسن عسکری .5
 محمد عترت دوست

 ، روش تحلیل محتوا(ع)، غیبت، مکاتبات ائمه اطهار(عج)، امام مهدی(ع)مام حسن عسکریا ها: کلیدواژه

 بررسی و نقد نگاه مستشرقان به مسئله جانشینی امام یازدهم شیعیان سیری .5
  علی اکبر عالمیان

 .، مهدویت، امامت، غیبت)ع(مستشرقان، امام حسن عسکری ها: کلیدواژه

  <<<ادامه در صفحه بعد

 مشرق موعود

http://mashreqmag.sinaweb.net/issue_18370_20093.html
http://mashreqmag.sinaweb.net/issue_18370_20093.html
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 امامی به وکالی اربعه در غیبت صغریواکاوی چرایی باورمندی شیعیان  .5

  علی جهانی فرد، حسین جهانی فرد، مجید احمدی کچایی

 وکالی اربعه، توقیعات، مدعیان دروغین، غیبت صغری ها: کلیدواژه

 روش شناسی کشف و فهم طرح کلی و نظام حرکت انبیاء در قرآن .8

 ضا مهدیان فر، آسیه بیاتر

 ء، روش شناسی، قرآنطرح کلی، حرکت، انبیا ها: کلیدواژه

بررسی سندی و داللی روایات رجعت معصومان با محوریت نفی یا اثبات  .3

 همزمانی رجعت و ظهور امام زمان
  علیرضا خسروی، سیده فاطمه حسینی میرصفی، محمد جعفری هرندی

 ، سیدالشهداء(عج)عت، ظهور، همزمانی، امام زمانرج ها: کلیدواژه

  

 مشرق موعود
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 0011 زمستان – فصلنامه ترتیب انتشار:

 ندارد رتبه:

 شبهات به گویی پاسخ و مطالعات مرکز صاحب امتیاز:

 پورامینی محمدباقر مدیر مسئول:

 کریمی حمید سردبیر:

 180 ،08980800: تلفن نشریه

  pasokh.org:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

 انقالب اسالمی؛ مهر پایانی بر نظام پادشاهی در ایران و ارزش های آن .5

  ابوالحسن بکتاش  

  .انقالب اسالمی ایران، فرهنگ پادشاهی، اندیشه سیاسی، نظام پادشاهی ها: کلیدواژه

 اسالمی انقالب صدور درباره کرانروشنف برخی دیدگاه انتقادی ارزیابی  .3

 علی اکبر عالمیان

 ، مهدی بازرگان)ره(صدور انقالب اسالمی، ارزیابی انتقادی، امام خمینی ها: کلیدواژه

 مبانی و منطق مقاومت و استکبارستیزی جمهوری اسالمی .2

  علی مجتبی زاده

رستیزی، نظام سلطه، قاعده الحرج، ت خارجی جمهوری اسالمیایران،مقاومت، سازش، استکباسیاس ها: کلیدواژه

 تقیه

 مروری بر دستاوردهای استکبارستیزی انقالب اسالمی ایران  .4

  محمد ملک زاده

 انقالب اسالمی ایران، استکبارستیزی، نظام سلطه، آثار و پیامدها ها: کلیدواژه

 دولت تراز انقالب اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری  .5

  غالمرضا مهربان

 دولت، علل اربعه، دولت اسالمی، مقام معظم رهبری، انقالب اسالمی ها: کلیدواژه
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 Journal of Husayni Research Studies عنوان التین:

 0011 زمستان –فصلنامهترتیب انتشار: 

 ندارد رتبه:

 نوکنده مردانی محمدحسین دکتر صاحب امتیاز:

 نوکنده نیمحمدحسین مردا مدیر مسئول:

 نوکنده محمدحسین مردانی سردبیر:
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 بررسی تطبیقی سوگواره های حسینی محتشم کاشانی و سید حیدر حلی .5

  ر حیدر محالتی، علی حسن زادهدکت

 امام حسین)ع(، مرثیه سرایی، محتشم کاشانی، سید حیدر حلی، ادبیات تطبیقی ها: کلیدواژه

 بررسی محتوای نامه های امام حسین )علیه السالم( به مخالفان خود .3

 نامور حسین فخرایی، سوسن سیده

 ، تحلیل محتوا، معاویه، عاشورا، یزیدامام حسین )علیه السالم(، مکاتبات، بنی امیه ها: کلیدواژه

 ریشه یابی علل ناصبی گری و دشمنی اهالی شام با اهل بیت و امام حسین .2

     محمدجعفر میالن نورانی، مجید سرکوبی

 امام علی، امام حسین، شام، ناصبی، یزید ها: کلیدواژه

 هجری 55هویت های شش گانه در واقعه طف سال   .4

       دکترحسین خنیفر

 نیت، مشروعیت، موجودیتعاشورا، هویت های شش گانه، مصو ها: کلیدواژه

 بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین .5

  نسیم کاهیرده، عفت دماوندی

 پرچم، کتیبه، سربند، کوله، چفیه، گهواره ها: کلیدواژه

 (تحریفات عزاداری امام حسین )ع .6

  مرضیه پوررجبی، آزاده ابراهیمی فخاری

 ، عاشوراامام حسین )ع(، انحراف در عزاداری ها: کلیدواژه
 

 

 

 

 

 
 

 حسینی معارف نامه پژوهش

http://www.maarefehosseini.ir/issue_17285_19364.html
http://iahj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://iahj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://www.maarefehosseini.ir/issue_17285_19364.html
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 Researches in Islamic Architecture عنوان التین:

 0011زمستان  –فصلنامه  ترتیب انتشار:

 ب - علمی رتبه:

 ایران صنعت و علم دانشگاه صاحب امتیاز:

  مدیر مسئول:
 فیضی محمد سردبیر:

 180 ،77801001: تلفن نشریه

 jria.iust.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

تاثیر اعتدال در فضای معماری مساجد بر ایجاد حضور قلب )نمونه موردی:  .5

 (مساجد منتخب محدوده بازار تهران
  مینو قره بگلو، یحیی جمالی

  راعتدال، حضور قلب، معماری اسالمی، مسجد، دوره قاجا ها: کلیدواژه

میدان سعادت )سعادت آباد( میدان بزرگ قزوین صفوی؛ بازخوانی تحوالت  .3

 تاریخی در دوره صفوی و قاجار

   رضا رحیم نیا، علی شهابی نژاد

 قزوین، میدان سعادت، میدان شاه، سعادت آباد، صفویه، قاجار :ها کلیدواژه

ک های تاثیر جهت قبله بر سلسله مراتب حرکتی در مساجد با واکاوی در سب  .2

 اسالمی -معماری ایرانی
  سید محسن موسوی، محیا قوچانی

جهت قبله، سلسله مراتب حرکتی، الگوی جریان مواد، نمودار رابطه فعالیت ها، سبک های معماری  ها: کلیدواژه

 اسالمی -ایرانی

 اثر توالی سلسله مراتب در آفرینش حس تعلق به مکان مساجد تبریز .4

  شیخ الحکماییاحد نژادابراهیمی، محمد   

 سلسله مراتب، کالبد، تصویرذهنی، فعالیت، حس تعلق به مکان ها: کلیدواژه

شناسی معماری بومی جهت دستیابی به اصول طراحی بناهای بررسی گونه .5

 مسکونی در محله ماشه، جزیره کیش

  مهدی محمدزاده، هیرو فرکیش

 حله ماشه، جزیره کیشگونه شناسی، معماری بومی، راهکار طراحی، م  ها: کلیدواژه

در معماری مسکن سنتی ایرانی با تاکید بر نقش نشانه ها )نمونه  معنا لیلتح  .5

 (موردی: مسکن سنتی اقلیم گرم و خشک
  مرضیه اعتمادی پور

 .مسکن سنتی کاشان، نشانه، شمایل، نمایه، نماد ها: کلیدواژه

 <<<ادامه در صفحه بعد
 
 

 
 

 
 

 

 اسالمی معماری های پژوهش

 

http://jria.iust.ac.ir/
http://jria.iust.ac.ir/
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 ادامه از صفحه قبل>>> 

تحلیلی بر معماری محله مبتنی بر حداکثر اندازه مطلوب محله از منظر متون  .5

 دینی

  محمدمنان رئیسی، فاطمه محمدعلی نژاد

 محله اسالمی، محله محوری، شاخصه های عددی محله، متون دینی، مسجد :کلیدواژگان

در جستجوی الگویی برای ) -« مکتب معماری اسالمی»چهل گام تا تدوین  .8

 (معماری»در « حکمت اسالمی»بهره مندی جامع از آموزه های 
 سلمان نقره کار

معماری اسالمی، اسالم، نگرش سیستمی، نگرش فلسفی، نگرش راهبردی، حکمت اسالمی، گام دوم  :کلیدواژگان

 انقالب

ت تفسیر معماری خانه های درونگرای ایرانی بر مبنای منظر ذهنی در روای .3

 (زندگی )با تاکید بر رستاخیز خاطره و تئوری موبیوس
  مریم اکبری، رضا بهبهانی، هما ایرانی بهبهانی

 خانه، منظر ذهن، روایت زندگی، موبیوس، درون و برون :کلیدواژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسالمی معماری های پژوهش
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 55 شماره:

 

 Fundamental humanities research عنوان التین:

 0011 ستانزم – فصلنامه ترتیب انتشار:

 پژوهشی - علمی رتبه:

 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمیمرجع ثبت کننده: 
 آتانی رفیعی اهلل عطا صاحب امتیاز:

 آتانی رفیعی اهلل عطا مدیر مسئول:

 احمدحسین شریفی سردبیر:

 180 ،08902028: تلفن نشریه

 frh.sccsr.ac.ir :سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

های تجربی: مالحظاتی مفهومی و توصیه های الهی و حساسیت به دادهسنت .5

 هایی روشی
 سید علی سیدی فرد 

مطالعات سنن الهی، سنت الهی اجتماعی، هم بستگی، نظریات مشروط به ثبات شرایط، حساسیت  ها: کلیدواژه

 به داده های تجربی

 نظریه انتخاب عقالنی از دیدگاه پوپر و صدرالمتالهینبررسی  .3

 مهدی جمالی

 علوم انسانی، نظریه انتخاب عقالنی، عقالنیت، پوپر، صدرالمتالهین ها: کلیدواژه

براساس هستی شناسی اسالمی به قرائت « پرورش تفکر»بازسازی اصول  .2

 عالمه طباطبائی

  باهنر، معصومه صمدی محمدحسین بخشی زاده مقدم، فهیمه انصاریان، ناصر

 رورش تفکر، هستی شناسی، واقعیت، پیچیدگی، ظاهر و باطن ها: کلیدواژه

رابطه شخصیت با تجربه های شناختی در رویکرد شناختی و اندیشه اسالمیبا  .4

 تاکید بر دیدگاه جورج کلی و عالمه مصباح یزدی
 ابوالقاسم بشیری

 ، تفاوتهای فردی، رویکرد شناختی و اندیشه اسالمیشناخت، تجربه های شناختی، شخصیت ها: کلیدواژه

 حکمت عملی در مصیبت نامه عطار نیشابوری با تاکید بر اخالق .5
 محسن احمدی، مهدی شریفیان

 حکمت، حکمت عملی، اخالق، سیاست مدن، عطار ها: کلیدواژه

واکاوی ابعاد فقهی، حقوقی و اخالقی احدا  مراکز خرید و پاساژها در  .5

 ر ایرانشهرهای معاص

 آزیتا باللی اسکویی، مینا حیدری ترکمانی 

 فقه، قواعد فقهی، مراکز خرید و پاساژها، آسیب شناسی مراکز تجاری نوین ها: کلیدواژه
 

 تحقیقات بنیادین علوم اسالمی

https://frh.sccsr.ac.ir/
https://frh.sccsr.ac.ir/
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 505 شماره:

 partovevahi عنوان التین:

 0011 زمستانپاییز و  –فصلنامهدوترتیب انتشار: 

 ندارد رتبه:

 یدمف دانشگاه صاحب امتیاز:

 رباط شیخ محمدرضا یوسفی مدیر مسئول:

 حامد شیواپور سردبیر:

  180،  08001882: تلفن نشریه

   mofidu.ac.ir:سایت

 به روز: انتشار وضعیت

 

سنجش گری هم دالنه و ناهم دلی سنجش گرانه: داوری بین سروش و فنائی،  .5

 بض و بسط تا رویاهای رسوالنهاز ق

 میرسعید موسوی کریمی

 سروش، فنائی، قبض و بسط، رویاهای رسوالنه، روشنفکری دینی ها: کلیدواژه

 زبان رویایی دین در نظریه رویاهای رسوالنه .3

 امیر مازیار  

 رویا، استعاره، زبان قرآن، عبدالکریم سروش، رویاهای رسوالنه: ها کلیدواژه

 نی در جهان معاصر:بررسی امکان نظام اقتصادی مبتنی بر قرآننظام سازی دی   .2

 محمدرضا یوسفی شیخ رباط

 نظام اقتصادی، مکتب اقتصادی، روش استنطاق، قرآن، نظام سازی قرآنی :ها کلیدواژه

نظام سازی دینی در جهان معاصر: درآمدی بر تبیین نظام مند بودن اخالق   .4

 قرآنی

 سید محمدعلی ایازی 

 نظام مندی، مبانی نظام اخالقی، ویژگی نظام اخالقی قرآن، قرآن ها: کلیدواژه

 بازنگری در نگرش فقهی به نهاد ازدواج در پرتو آموزه های اخالقی و قرآنی .5

  سید رسول موسوی، ابوالقاسم فنائی

 داری، نهاد خانواده نهاد ازدواج، حقوق زنان، نهاد برده :ها کلیدواژه

ویرایش متاخر قرآن رسمی: )معرفی و نقد فرضیه دوتایی های قرآنی و فرضیه  .5

 (گابریل رینولدز

 زهرا اخوان صراف  

دوتایی های قرآن، رسمی سازی قرآن، منبع مکی، منبع مدنی، گابریل رینولدز، مستشرقان و قرآن،  :ها کلیدواژه

 ویرایش قرآن

 

 ادامه در صفحه بعد<<<

 دین و دنیای معاصر

 

https://religion.mofidu.ac.ir/
https://religion.mofidu.ac.ir/
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 از صفحه قبل ادامه>>> 

 

 نوزایی اسالمی و انسان گرایی دینی در قرن چهارم هجری .5

 حمیدرضا شریعتمداری

 انسان گرایی دینی، نوزایی اسالمی، ابوحیان توحیدی، قرن چهارم هجری، اومانیزم، رنسانس: کلیدواژگان

 (ع) معصومان سیره و قرآن در بیعت آیات به نگاه با ساالری مردم .8

 انسید ابوالفضل موسوی

 بیعت، قلمرو بیعت، شرایط بیعت، بیعت در اسالم، اسالم و مردم ساالری، سیاست در قرآن : کلیدواژگان

 لزوم اصل بر «بالعقود اوفوا» آیه داللت باز پژوهی .3

 محمدمهدی مقدادی، مهدی همتیان، سیده معصومه فاطمی

 عقد، اصل، لزوم، عهد، وفا: کلیدواژگان

 فت شناسی دینیتاثیر فلسفه علم پوپر بر معر .50

 پیکانی جالل صادقی، افالطون مقدم، اکبرعبداالحدی علی

 معرفت شناسی، معرفت شناسی دینی، فلسفه علم، تحقیق پذیری، ابطال پذیری، کارل پوپر ن: کلیدواژگا

 قرآن در وحی معنایی میدان و جنسیت ارتباط بررسی .55

 بنیادی  سادات بتول

 ی، قرآنوحی، جنسیت، تغییر معنای: کلیدواژگان

 کارآمدی نظریه برپایه قرآن تفسیر در رویکردهای معاصر ارزیابی .53

 قمرزاده محسن بیغش، احمدی خدیجه
 نظریه تفسیری، معیارهای کارآمدی، تفاسیر معاصر، رویکردهای مختلف ن: کلیدواژگا

  

 دین و دنیای معاصر
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 4 شماره:

 Research in Humanitities عنوان التین:

 0011 انزمست –فصلنامهترتیب انتشار: 

 ب - علمی رتبه:

 مدرس تربیت دانشگاه صاحب امتیاز:

 فرامرز میرزایی مدیر مسئول:

 کبری روشنفکر سردبیر:

  180، 28220281: تلفن نشریه

 aijh.modares.ac.ir: سایت

 به روز: انتشار وضعیت

  

« توماس االکوینی»قوانین: دراسه مقارنه بین آراء العقل معیار لصحه ال .1

 «نصیرالدین الطوسی»و

  بهروز صدقی شامیر، احمدرضا مفتاح، مهراب صادق نیا 

 الطوسی، توماس االکوینی القانون اإللهی، قانون الطبیعه، العقل المعیار، نصیر الدین :ها کلیدواژه

-5334لیج الفارسی )حروب راس الخیمه مفتاح الستیالء بریطانیا علی الخ .3

 م5803-5853ه/5325

 سلمان قاسمیان  

 0209و 0219الخلیج الفارسی، بریطانیا، القواسم، راس الخیمه، حروب ها: کلیدواژه

عراقیل الموسسات الرسمیه وغیر الرسمیه فی مسار عولمه النظام المصرفی    .2

 (اإلیرانی علیضوء نظریه بینج الموسساتیه )مصرف الزراعه نموذجا

  حسام الدین پورعباسی، محمد عزیزی، جواد محرابی سید

 الموسسات الرسمیه، الموسسات غیر الرسمیه، عولمه النظام المصرفی، نظریه بینج الموسساتیه :ها کلیدواژه

دراسه النقوش البطولیه و الحیوانات المرکبه الموجوده علی االختام   .4

 االسطوانیه الخاصه بحصن تخت جمشید

  احمدرضا صابری ستار خالدیان،  

 االخمینیون، تخت جمشید، الختم، الحیوانات المرکبه، النقوش البطولیه ها: کلیدواژه

  التجاه التعزیری لالعتداء الجنسی فی القانون الجنائی فی إیران .5

  سعیده صفایی، طوبی شاکری گلپایگانی، محمد فرجیها، لیالسادات اسدی

  ، االتجاه التعزیری، الرضی، اإلجراء القضائیاإلکراه، االعتداء الجنسی :ها کلیدواژه

دوتایی قیاس و تحلیل المعلومات و رسم االطر والخرائط العلمیه المتعلقه ب  .5

 التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه االدویه والمنتجات البیولوجیه »

  محمد کاوئی، حسین صادقی، محمد عزیزی  

 االدویه والمنتجات البیولوجیه، القیاس وتحلیل المعلومات التکنولوجیا، صناعه تسویق ها: کلیدواژه

 مجله دراسات فی العلوم االنسانیه 

https://aijh.modares.ac.ir/
https://aijh.modares.ac.ir/
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 0011 زمستانگزارش آماری ویژة نشریات 

           از آخرین وضعیت نشریات تخصصی حوزۀ دین است گزارشی آماری ، آیدآنچه در ادامه می اشاره:

ها تنظیم نویسندگان و گروه ، مقاالت ، ها و نمودارهایی از مجالت در قالب جدول ، این گزارش. 0011 زمستان در

ها بر گیرینتیجه. است نظران قرار گرفتهشده و نتایج آنها نیز در دیدرس مسئوالن و مدیران مربوط و صاحب

 .است اساس تعداد نشریاتی است که در این فصل به واحد نشریات رسیده

 

 ها: گروه0جدول

 

 

 

 

 تعداد مقاالت تعداد شمارگان رسیده نشریات کل نشریات عنوان گروه ردیف

 99 9 9 11 اخالق و عرفان 1

 92 7 7 21 ادیان و مذاهب 2

 71 7 7 11 اقتصاد و مدیریت 3

 109 13 13 19 تاریخ اسالم 1

 159 19 19 51 علوم تربیتی و اجتماعی 5

 192 21 21 17 علوم سیاسی 1

 395 39 39 90 علوم قرآن و حدیث 7

 219 25 25 10 فقه اصول و حقوق 9

 111 39 39 13 کالم و معارف عقلی 9

 11 1 1 33 کلیات،  علوم اسالمی و انسانی 10

 27 1 1 9 مهدویت 11

 1930 197 197 112 جمع

 گزارش آماری نشریات
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  :نتایج

 :اندرکاران نشریات قابل مالحظه است نتایج زیر برای دست ، با توجه به دو جدول مذکور

کالم و »و  «اسالمتاریخ » ،«اقتصاد و مدیریت » ، «رفاناخالق و ع»های  گروهدر این فصل  .0

 اند.  نیمی از نشریات خود در این فصل شدهبیش از موفق به انتشار  «معارف عقلی

کلیات علوم » ، «علوم تربیتی و اجتماعی»  ،«و حقوقفقه اصول »، «ادیان و مذاهب  »  گروه .8

 این فصل منتشر کرده است. از نیمی از نشریات خود را در کمتر «اسالمی انسانی

نیمی از نشریات خود را در این  «مهدویت»و  «علوم قرآن و حدیث»، «علوم سیاسی»  گروه .0

 فصل منتشر کرده است.

اند وضعیت از نیمی از نشریات خود را در این فصل منتشر کرده بیشترها با توجه به اینکه اغلب گروه

 شود. ی میمطلوب ارزیابتا حدودی انتشار در این فصل 
 

 

 علمی بر اساس رتبه 1100 زمستانفصل  منتشر شدهنشریات : آمار  2جدول 
 

 تخصصی مجموع
 

وزارت 

 بهداشت

 وزارت علوم
 

 شورای اعطا مجوزها

 نشریات
رتبه  

 د

رتبه 

 ج

 رتبه

 ب 

رتبه 

 الف

بین 

 المللی

 پژوهشی ترویجی

 حوزوی 29 11 0 1 22 2 0 0 9 38

 دانشگاهی 0 0 0 12 72 2 0 8 11 101

 مجموع 29 11 0 13 91 1 0 8 21 132
 

 

 علمی بر اساس رتبه 1100 زمستانفصل  منتشر شدهمقاالت آمار :  3جدول 

 

 تخصصی مجموع
 

وزارت 

 بهداشت

 وزارت علوم
 

 شورای اعطا مجوزها

 مقاالت
رتبه  

 د

رتبه 

 ج

 رتبه

 ب 

رتبه 

 الف

بین 

 المللی

 پژوهشی ترویجی

 حوزوی 287 99 0 2 233 11 0 0 18 793

 دانشگاهی 0 0 0 212 288 19 0 17 122 1182

 مجموع 287 99 0 219 1021 81 0 17 121 1380
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 نمایه نشریات تخصصی دین
 55سال چهاردهم ، شماره 

 
 ها بر اساس گروه  0011 زمستانچاپ شده در فصل نشریات نمودار یک: 

 

 
 

 ها بر اساس گروه 0011 زمستانچاپ شده در فصل  مقاالتنمودار دو: 
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