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 52/80/08 پژوهشی -علمی  حکومت اسالمی  1
82/80/89  

11/11/89  
 مجلس خبرگاندبیرخانه  نامهفصل

 سیدمحمود

 هاشمی شاهرودی

 سیدهاشم

 حسینی بوشهری

 غالمعلی عزیزی کیا محمود رجبی پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  نامهدوفصل  80/18/08 پژوهشی -علمی  قرآن شناخت  5

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

 واعظ جوادی
 سیدمحسن میری

51/80/88 پژوهشی -علمی  شناسی و دینروان  9  محمدرضا احمدی ریاناصر سقای بی پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  نامهفصل 58/18/89 

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

 غروی راد
 محمد کاویانی

 پژوهشی -علمی  علوم سیاسی  9
52/11/88  

 

80/80/82 

50/81/80 
 احمد واعظی اهلل مریجیشمس  دانشگاه باقرالعلوم نامهفصل

 نیاعلیرضا قائمی علی اکبر رشاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی نامهفصل 08/81/89 88/80/81 پژوهشی -علمی  ذهن  0

 (آیت اهلل جعفر سبحانی )موسسه امام صادق نامهفصل 58/85/89 55/80/81 پژوهشی -علمی  کالم اسالمی  0
 علی

 ربانی گلپایگانی

 عبدالرحیم

 سلیمانی بهبهانی

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

 الدینشرف

 10/11/81 پژوهشی -علمی  تاریخ اسالم  18
12/18/82 

50/81/80 
 اهلل مریجیشمس دانشگاه باقرالعلوم نامهفصل

 محسن

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

 پورسیدآقایی

سیدمسعود 

 پورسیدآقایی

10/80/85 پژوهشی -علمی  حکمت آیین  15  اهلل مریجیشمس دانشگاه باقرالعلوم نامهفصل 80/80/82 
 یارعلی

 کرد فیروزجایی

10/80/85 پژوهشی -علمی  معرفت سیاسی  10  قاشم شبان نیاء محمدجواد نوروزی پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  نامهدوفصل  

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

 81/89/85 پژوهشی -علمی  تحقیقات کالمی  12
50/18/80 

08/80/80 
 رضا برنجکار هادی صادقی انجمن کالم اسالمی حوزه علمیه نامهفصل

89/89/85 پژوهشی -علمی  سیاست متعالیه  19  
50/18/80  

58/18/89  
 انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه نامهفصل

 غالمرضا

 لکبهروزی
 زایینجف لک

82/82/80 پژوهشی -علمی  تاریخ اسالم در آینه پژوهش  10  مهدی پیشوایی محمدرضا جباری پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  نامهدوفصل 08/81/89 

50/18/80 پژوهشی -علمی  های تربیتیاسالم و پژوهش  10  محمدجواد زارعان علیرضا اعرافی پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  نامهدوفصل 58/85/89 

50/18/80 پژوهشی -علمی  های قرآنیپژوهش  18  
08/81/89 

50/85/80 
 سیدعباس صالحی شعبه مشهد -دفتر تبلیغات حوزه علمیه  نامهفصل

 احمد

 زاده ترابیآقایی

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

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

 توسلیشرکت
 حمید پارسانیا

82/80/89 پژوهشی -علمی  قرآن، فقه و حقوق اسالمی  55  انجمن فقه و حقوق اسالمی حوزه علمیه نامهدوفصل 82/85/80 
 ابوالقاسم

 دوست ابرقوئیعلی

 احمد

 آبادیحاجی ده

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

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

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

 نژادزیبایی

 محمدتقی

 کرمی قهی

 دوفصلنامه  50/89/82 پژوهشی –علمی  دین و سیاست فرهنگی  59
شورای تخصصی  –شورای عالی انقالب فرهنگی 

 حوزوی
 حمید پارسانیا

سیدمحمدحسین 

 هاشمیان

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

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

 شاکری زواردهی

 دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم )شعبه مشهد( نامهفصل 50/81/80 12/18/82 پژوهشی -علمی  اصولی –جستارهای فقهی   58
مجتبی الهی 

 خراسانی
 مقدمحسین ناصری

12/18/82 پژوهشی -علمی  شیعه پژوهی  08  محمدحسن نادم سیدابوالحسن نواب دانشگاه ادیان و مذاهب نامهفصل  
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 اصغر حسینی میالنیسیدعلی نامهفصل  12/18/82 پژوهشی –علمی  پژوهیامامت  01
اصغر سیدعلی

 حسینی میالنی
 محمدتقی سبحانی

 سیدمسعود پورسیدآقایی نامهفصل  58/85/89 پژوهشی -علمی  عصر آدینه  05
سیدمسعود 

 پورسیدآقایی

سیدرضی موسوی 

 گیالنی

 احمد ابوترابی پژوهشی امام خمینی)ره( -موسسه آموزشی  دو فصلنامه  58/18/89 پژوهشی -علمی  معارف منطقی  00
عسکری سلیمانی 

 امیری

 پژو هشکده حج و زیارت دو فصلنامه  59/15/89 پژوهشی -علمی  پژو هش نامه حج و زیارت  09
سید علی قاضی 

 عسکر

سید مهدی علیزاده 

 موسوی

 شعبه خراسان رضوی –دفتر تیلیغات  فصلنامهدو   59/15/89 پژوهشی -علمی  پژو هش های عقلی نوین  02
سیدعیاس صالح 

 شریعتی
 مسعود جهانگیری

 احمد بهشتی محمد تقی فعالی محمد تقی فعالی دو فصلنامه  59/15/89 پژوهشی -علمی  سبک زندگی  نامهپژو هش   09

 حمید پارسانیا محسن میری العالمیهجامعه المصطفی  دو فصلنامه   58/89/80 پژوهشی -علمی  مطالعات اندیشه معاصر مسلمین  00

 نرجس رودگر سید سعیده غروی جامعه الزهرا سالم اهلل علیها دو فصلنامه  08/80/80 پژوهشی -علمی مطالعات اسالمی زنان و خانواده  00

 هادی صادقی هادی صادقی پژوهشگاه قرآن و حدیث فصلنامه  89/88/80 پژوهشی -علمی  اخالق پژوهی  08

 احمدحسین شریفی علیرضا کرمانی  (ره)ینیخم امام یپژوهش - یآموزش موسسه دو فصلنامه  89/88/80 پژوهشی -علمی  انوار معرفت   98
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 حسن خیری حمید پارسانیا انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه دو فصلنامه  82/18/80 پژوهشی -علمی  مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه  91

 ابوالقاسم مقیمی حاجی سید علی شبیری سید علی شبیری دو فصلنامه  50/81/80 پژوهشی -علمی  تا اجتهاد  95

 مهدی رستم نژاد محمد حسین بهرامی جامعه المصطفی العالمیه دوفصلنامه  50/81/80 پژوهشی -علمی  پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی  90

 سید جواد حبیبی تبار سید ابوالحسن نواب دانشگاه ادیان و مذاهب دوفصلنامه  88/85/88 پژوهشی-علمی  زن و خانوادهمطالعات فقهی حقوقی   99

 احمد حسین شریفی یآتان یعیرف اهلل عطا عطا اهلل رفیعی آتانی فصلنامه  58/80/88 پژوهشی -علمی  تحقیقات بنیادین علوم انسانی  92

 مهدی فرمانیان ارانی مهدی مکارم تیب اهل لمدرسها دارالعالم موسسه دوفصلنامه  58/80/88 پژوهشی –علمی  سلفی پژوهی  99

 صادق محمدی جزئی صادق محمدی جزئی انجمن اصول فقه حوزه علمیه دوفصلنامه  89/80/88 پژوهشی -علمی  اصول فقه حوزه  90

 سیدمرتضی تقوی نقدم محمد حسینیسید  موسسه دایره المعارف فقه اسالمی دوفصلنامه  85/18/88 پژوهشی -علمی  المنهج الفقهی من منظار اهل بیت  90

 




