بسمه تعالی

فهرست نشریات معتبر علوم قرآن و حدیث
مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و حوزه علمیه قم
تاریخ تنظیم1401/3/25 :

گروه پژوهشی معارف قرآن و حدیث معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسالمی به منظور تسهیل در شناسایی و دسترسی
دانشجوویان محترم رشجته مدرسجی معارف قرآن و حدیث ،اسجتادان معزز معارف اسجالمی و محققان ارجمند علوم قرآن و
حدیث ،به نشججریات دارای اعتبار علمی« ،فهرسججت نشججریات معتبر علوم قرآن و حدیث» و اطالعات کلی آن را تقدیم
پژوهشگران قرآنی و حدیثی کشور مینماید:
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یک .نشریات علمی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری
الف .حوزه علوم قرآن و تفسیر
ردیف

عنوان

1

آموزههای تربیتی در قرآن و حدیث
آموزههای قرآنی
پژوهش دینی
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
پژوهشنامه قرآن و حدیث
پژوهشنامه معارف قرآنی
پژوهشهای ادبی قرآنی
پژوهشهای زبانشناختی قرآن
پژوهشهای قرآن و حدیث
تحقیقات علوم قرآن و حدیث
علوم قرآن و حدیث
قرآن و علم
قرآن ،فرهنگ و تمدن
قرآنپژوهی خاورشناسان
سراج منیر
کتاب قیم
مشکوة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
مطالعات تفسیری
مطالعات قرائت قرآن

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

سردبیر

نشانی وبگاه

دانشگاه ایالم

سید محمدرضا حسینینیا

سهراب مروتی

دانشگاه علوم اسالمی رضوی

علی خیاط

سید محمدباقر حوتی

انومن علمی علوم قرآن و حدیث ایران

عباس همامی

موید معارف

دانشگاه پیام نور

محمدحسن صانعیپور

عبدالهادی فقهیزاده

انومن علمی علوم قرآن و حدیث ایران

جعفر نکونام

عباس همامی

http://pnmag.ir

دانشگاه عالمه طباطبایی

محمدرضا ابراهیم نژاد

عنایت شریفی

https://rjqk.atu.ac.ir

دانشگاه اراک

ابراهیم ابراهیمی

محسن ذوالفقاری

دانشگاه اصفهان

محمدرضا ستودهنیا

محمدرضا حاجیاسماعیلی

https://nrgs.ui.ac.ir

دانشگاه تهران

محمود واعظی

موید معارف

https://jqst.ut.ac.ir

دانشگاه الزهراء(س)

پروین بهارزاده

فتحیه فتاحی زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

سید کاظم طباطباییپور

سید کاظم طباطباییپور

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

سید حمید جزایری

محمدعلی رضایی اصفهانی

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

سید احمد سوادی

محمدعلی چلونگر

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

حسین علویمهر

محمدعلی رضایی اصفهانی

دانشگاه عالمه طباطبایی

محمدحسین بیات

ابراهیم ابراهیمی

دانشگاه میبد

علیمحمد میرجلیلی

عباس کالنتری خلیل آباد

بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی

سید محمود مرویان حسینی

محمدمهدی رکنی یزدی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تابعه پژوهشکده قرآن و عترت محمد شریفانی

علی نصیری

http://iued.ilam.ac.ir
https://qd.razavi.ac.ir
http://pdmag.ir
https://quran.journals.pnu.ac.ir

http://paq.araku.ac.ir

https://tqh.alzahra.ac.ir
https://jquran.um.ac.ir
http://qve.journals.miu.ac.ir
http://qcc.quran.ac.ir
http://qkh.journals.miu.ac.ir
https://ajsm.atu.ac.ir
http://kq.meybod.ac.ir
http://mishkat.islamic-rf.ir
https://jsm.journals.iau.ir

دانشگاه تربیت مدرس

سعید نوفی اسداللهی

علی حاجیخانی

https://qhts.modares.ac.ir

دانشگاه معارف اسالمی

روح اهلل شاکری زواردهی

سید رضا مودب

http://tafsir.maaref.ac.ir

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محمدعلی رضایی اصفهانی

محمد فاکر میبدی
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http://qer.journals.miu.ac.ir

ردیف

22
23
24

عنوان

مطالعات قرآن و حدیث
مطالعات قرآن و فرهنگ اسالمی
مطالعات قرآنی

مدیر مسئول

صاحب امتیاز

سردبیر

دانشگاه امام صادق(ع)

عباس مصالییپور

مهدی ایزدی

انومن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی

مریم قبادی

محسن قاسمپور

دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت

محمدابراهیم خلیفه شوشتری

موید خزایی

نشانی وبگاه
https://qhs.journals.isu.ac.ir
https://quranicstudies.ihcs.ac.ir
http://qsf.iranjournals.ir

ب .حوزه حدیث و نهج البالغه
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عنوان

پژوهشنامه علوی
پژوهشنامه نهج البالغه
پژوهشهای نهج البالغه
دراسات حدیثه فی نهج البالغه
حدیثپژوهی
علوم حدیث
مطالعات فهم حدیث

مدیر مسئول

صاحب امتیاز

نشانی وبگاه

سردبیر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فاطمه جاناحمدی

علیرضا میرزامحمد

https://alavi.ihcs.ac.ir

دانشگاه بوعلی سینا همدان

مسیب یارمحمدی واصل

سید مهدی مسبوق

https://nab.basu.ac.ir

بنیاد نهج البالغه

سید جمالالدین دین پرور

احمد بهشتی

دانشگاه پیام نور

علیرضا دلافکار

محمدعلی آذرشب

https://anb.journals.pnu.ac.ir

دانشگاه کاشان

محسن قاسمپور

سید رضا مودب

https://s-hadith.kashanu.ac.ir

دانشگاه قرآن و حدیث

محمدمحمدی ری شهری

احمد غالمعلی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

موید مالیوسفی

فتحیه فتاحیزاده

http://www.nahjmagz.ir

http://hadith.riqh.ac.ir
https://mfh.journals.ikiu.ac.ir

دو .نشریات علمی مصوب معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم
الف .حوزه علوم قرآن و تفسیر
ردیف

عنوان

1

پژوهشهای قرآنی
قرآن شناخت
قرآن ،فقه و حقوق اسالمی
مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث
مطالعات علوم قرآن
الهیات قرآنی

2
3
4
5
6

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

دفتر تبلیغات حوزه علمیه ،شعبه مشهد

سید عباس صالحی

سردبیر

احمد آقاییزاده ترابی

رتبه

نشانی وبگاه
https://jqr.isca.ac.ir

انومن فقه و حقوق اسالمی حوزه علمیه

ابوالقاسم علیدوست ابرقوئی

احمد حاجی ده آبادی

پژوهشی
پژوهشی
پژوهشی

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محمدمهدی محمدی

محمد فاکر میبدی

ترویوی

http://pg-h.journals.miu.ac.ir

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

نوف لکزایی

محمدصادق یوسفی مقدم

ترویوی

https://jqss.isca.ac.ir

موسسه پیامبر اعظم(ص) ساری

سید علی هاشمی

علی اصغر زکوی

ترویوی

https://ipmsariqt.ir

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) محمود رجبی

غالمعلی عزیزیکیا
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http://qoranshenakht.nashriyat.ir
http://www.sijl.ir

ب .حوزه حدیث
ردیف

عنوان

1
2
3
4

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی
آموزههای حدیثی
حدیث حوزه
حدیث و اندیشه

صاحب امتیاز

سردبیر

مدیر مسئول

رتبه

نشانی وبگاه

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محمدحسین بهرامی

مهدی رستم نژاد

پژوهشی

http://pht.journals.miu.ac.ir

دانشگاه علوم اسالمی رضوی

سید مهدی احمدی نیک

محمدعلی مهدوی راد

ترویوی

https://hd.razavi.ac.ir

مرکز تخصصی حدیث حوزه

سید هاشم حسینی بوشهری

احمد غالمعلی

ترویوی

http://hadith.net/post/44043

دانشگاه قرآن و حدیث

محمد محمدی ریشهری

ناصر رفیعی

ترویوی

http://www.hadithvaandisheh.ir
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