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 رتبه مجله عنوان نشریه
تاریخ اخذ / 

 ارتقاء رتبه

تاریخ 

 تمدید رتبه

دوره 

 انتشار
 سردبیر مدیرمسئول صاحب امتیاز

11/30/03 ترویجی -علمی  معارف عقلی  1  ابوترابیاحمد  علوم عقلی اسالمیالمعارف ة مرکز پژوهشی دایر نامهفصل  
 محمد

 فنایی اشکوری

11/30/03 ترویجی -علمی  )ع(فقه اهل بیت  1  سید محمود هاشمی شاهرودی نامهفصل  
 سیدمحمود

 هاشمی شاهرودی
 پناهایزدعبدالرضا 

10/30/03 ترویجی -علمی  معرفت اخالقی  0  هادی حسین خانی فتحعلیمحمود  پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  نامهفصلدو  

 نامهفصل 12/31/02 03/37/01 ترویجی -علمی  اخالق  4
ه شعب  -دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

 اصفهان
 ارزانی رضابیحب ارزانی رضابیحب

10/30/01 ترویجی -علمی  یاسالم یاجتماع یهاپژوهش  5  یرضو یاسالم علوم دانشگاه نامهفصل 32/37/05 
سیدحسن وحدتی 

 شبیری
 محمد سلطانیه

35/35/00 ترویجی -علمی  های مهدویپژوهش  6  مسعود پورسیدآقایی نامهفصل 15/13/05 
مسعود 

 پورسیدآقایی
 اهلل آیتینصرت

35/35/00 ترویجی -علمی  های مدیریتیاسالم و پژوهش  7  محسن منطقی محمدتقی نوروزی پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  نامهفصلدو 03/31/06 

03/13/00 ترویجی -علمی  حدیث و اندیشه  2  دانشکده علوم وحدیث نامهدوفصل 10/13/05 
 محمد

 شهریمحمدی ری
 ناصر رفیعی

34/11/04 ترویجی -علمی  سراج منیر  0  حسین رجبی مهدی مکارم (ع)تیالب اهل لمدرسه داراالعالم موسسه نامهفصل  

32/11/04 ترویجی -علمی  حدیث حوزه  13  مرکز تخصصی حدیث حوزه نامهدوفصل  
 سیدهاشم

 حسینی بوشهری
 مهدی غالمعلی
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 رتبه مجله عنوان نشریه
تاریخ اخذ / 

 ارتقاء رتبه

تاریخ 

 تمدید رتبه
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 انتشار
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32/11/04 ترویجی -علمی  نامه حکمت و فلسفه اسالمیپژوهش  11  علی عباسی جامعه المصطفی العالمیه نامهفصل  
محمدمهدی 

 گرجیان عربی

10/11/04 ترویجی -علمی  میقات حج  11  نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارتحوزه  نامهفصل  
 سیدعلی

 عسکرقاضی

 سیدمهدی

 علیزاده موسوی

10/11/04 ترویجی –علمی  مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث  10  محمدفاکر میبدی یعقوبعلی برجی جامعه المصطفی العالمیه نامهدوفصل  

10/11/04 ترویجی –علمی  مطالعات فقه امامیه  14  یعقوبعلی برجی یعقوبعلی برجی المصطفی العالمیهجامعه  نامهدوفصل  

 محمد جواد ارسطا نامهدوفصل  13/13/06 ترویجی –علمی  فقه حکومتی  15
حسین جوان 

 آراسته

حسین جوان 

 آراسته

 علی رحمانی فرد یعقوبعلی برجی جامعه المصطفی العالمیه نامهدوفصل  32/37/05 ترویجی –علمی  مطالعات اصول فقه امامیه  16

 محمدجواد زارعان محمدجواد زارعان نامهفصل  15/13/05 ترویجی –علمی  شناختیهای رواناسالم و پژوهش  17
محمدرضا احمدی 

 آبادیمحمد

 علیرضا اعرافی علی معصومی جامعه المصطفی العالمیه نامهدوفصل  03/31/06 ترویجی –علمی  نامه علوم انسانی اسالمیپژوهش  12

 انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه نامهدوفصل  13/30/06 ترویجی –علمی  مقاومتیهای اقتصاد پژوهش  10
سیدحسین 

 میرمعزی
 سعید فراهانی فرد

 ساری -پیامبر اعظم موسسه  دو فصلنامه  31/30/06 ترویجی –علمی  الهیات قرآنی  13
سید علی هاشمی 

 خانعباسی
 علی اصغر زکوی
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 روح اهلل سوری غالمرضا فیاضی مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسالمی دو فصلنامه  03/30/07 ترویجی –علمی  نسیم خرد  11

 محمد صابر جعفری انجمن مهدویت حوزه علمیه فصلنامه  35/31/07 ترویجی –علمی  مهدویت نامهپژو هش   11
خدامراد سلیمیان 

 ریزی

 احمدحسین شریفی احمدحسین شریفی (ره)ینیخم امام یپژوهش - یآموزش موسسه دو فصلنامه  36/30/07 ترویجی -علمی عیار پژوهش در علوم انسانی  10

 موسسه علمی کاربردی پژوهشکده باقر العلوم دو فصلنامه  36/30/07 ترویجی -علمی  مطالعات معنوی  14
حسین قشقایی 

 خواص
 محمدجواد رودگر

 عباس پسندیده رضا برنجکار پژوهشگاه قرآن و حدیث فصلنامه  36/30/07 ترویجی -علمی  یاسالم یشناس روان نامه پژوهش  15

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی دو فصلنامه  12/31/02 ترویجی -علمی  آموزه های حدیثی  16
سید حسن وحدتی 

 شبیری

محمد علی مهدوی 

 راد

 ابراهیم موسی زاده ابراهیم حسینی (ره)ینیخم امام یپژوهش - یآموزش موسسه دوفصلنامه  12/31/02 ترویجی -علمی  های حقوق عمومیاندیشه   17

 واسعیسیدعلیرضا  سیدعلیرضا واسعی هدشعبه مش–دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه  دوفصلنامه  12/31/02 ترویجی - علمی سیره پژوهی اهل بیت علیهم لسالم  12

 محمود حکمت نیا یمبلغ احمد یاسالم یشورا مجلس قاتیتحق مرکز فصلنامه  30/31/00 ترویجی -علمی  دین و قانون  10

 سید حمید جزایری هشیجعفرپ یمصطف شهیجعفرپ یمصطف دوفصلنامه  30/31/00  گفتمان فقه حکومتی  03


