بسمهتعالی

اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی با هدف تولید و ترویج علوم مرتبط با حوزه علوم اسالمی انسانی و به منظور تقویت مبادله
یافتههای علمی و تحقیقاتی بین مراکز علمی ،ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ و نشر فصلنامههای علمی پیشنهاد تأسیس اداره نشریات را
به هیئت امنای دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ارائه نمود و در تاریخ  1031/30/03تصویب و طی نامه شماره /133/1303ه ابالغ گردید.
این اداره هم اکنون متولی مدیریت و نشر  6نشریه ذیل میباشد:
 .1فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه
 .2فصلنامه علمی ـ پژوهشی نقدونظر
 .0فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسالم و مطالعات اجتماعی
 .0دوفصلنامه علمی ـ تخصصی مدیریت دانش اسالمی
 .5فصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات علوم قرآن
 .6دوفصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات سیاسی اسالم
ساختار اداره نشریات
این اداره با پنج پست ساختاری رئیس اداره نشریات و چهار کارشناس امور اجرایی فصلنامهها و سه پست غیرساختاری مدیرمسئول ،سردبیر و
دبیر تحریریه برای هر نشریه تشکیل شده است.
 .1رئیس اداره نشریات (ساختاری)

علی جامهداران
کارشناسی ارشد مدیریت برنامهریزی امور فرهنگی
رشته تخصصی :برنامهریزی امور فرهنگی
پست الکترونیکیalijamedaran@yahoo.com :

 .1.1آگاهی از اهداف ،خط مشیها ،سیاستها و برنامههای دفتر و پژوهشگاه؛
 .1.2اطالع و اجرای قوانین و مقررات ،آییننامهها و دستورالعملها و فرایندهای مربوط؛
 .1.0برنامه ریزی ،ساماندهی و نظارت امور مربوط به نشریات در چارچوب اهداف ،وظایف و اختیارات مصوب؛
 .1.0تهیه و تنظیم برنامههای ساالنه؛
 .1.5نظارت بر حسن اجرای وظایف کارشناسان امور اجرایی؛
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 .1.6تهیه و تنظیم بودجه ساالنه و ارسال آن به مقام مافوق؛
 . 1.1پیگیری جهت تهیه و تنظیم آمار و اطالعات سه ماهه ،شش ماهه و ساالنه و ارایه آن به مقام مافوق؛
8و .1نظارت بر امور اداری نشریات و اجرایی مقاالت؛
 .1.3ایجاد هماهنگی و ارتباط با مراکز انتشاراتی و جمعآوری اطالعات الزم در زمینه امور انتشاراتی؛
 .1.13پیگیری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور چاپ مجالت؛
 .1.11برنامهریزی جهت پشتیبانی فنی و محتوائی محصوالت آماده چاپ؛
 .1.12پیگیری جهت دریافت مجوز و رتبه علمی برای نشریات پژوهشگاه؛
 .1.10برنامهریزی برای حضور در نمایشگاههای مرتبط؛
 .1.10تدوین برنامه ساالنه برابر شرح وظایف ،سیاستها و اولویتهای پژوهشگاه؛
 .1.15حفظ محرمانهبودن دادهها و تهیه پشتیبان از اطالعات مربوط به صورت مستمر و ذخیرهسازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
 .1.16تهیه پیشنویسهای الزم جهت پاسخ نامهها؛
.1.11تهیه گزارشهای آماری ـ تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
 .1.18انجام سایر وظایف محوله مرتبط با پست سازمانی.
 .2کارشناس اموراجرایی (ساختاری)
 .2.1آگاهی از اهداف ،خطمشیها ،سیاستها و برنامههای دفتر و پژوهشگاه؛
 .2.2اطالع و اجرای قوانین و مقررات ،آییننامهها ،دستورالعملها و فرایندهای مربوط؛
 .2.0برنامهریزی ،پیگیری و نظارت بر جذب مقاالت ،آماده سازی ،چاپ و توزیع نشریات پژوهشگاه؛
 .2.0هماهنگی و برگزاری جلسات هیأت تحریریه برای هر شماره؛
 .2.5پیگیری مسائل اداری نشریه اعم از مالی ،ویرایش ،ترجمه ،داوری مجالت و انجام مکاتبات مربوط؛
 .2.6پیگیری مدیریت امور اجرایی مقاالت از قبیل تایپ ،نمونهخوانی ،غلطگیری ،صفحهآرائی و طراحی جلد مجله ،لیتوگرافی ،چاپخانه تا
تحویل نسخ چاپی و...؛
 .2.1بهروزرسانی اطالعات سامانه نشریه مجله و منظمکردن بایگانی نشریات؛
 .2.8شرکت در دورههای آموزشی مورد نیاز ویژه کارشناسان نشریه؛
 .2.3ارتباط و هماهنگی با شورای اعطای مجوّز و کمیسیون نشریات جهت جلسات و نشستهای ماهانه یا ساالنه.
.2.13

بررسی انتقاداها و پیشنهادها و ارسال آن به سردبیر؛

.2.11

پیگیری توزیع نشریات منتشرشده برای اعضای هیأت امنای دفتر ،هیأت تحریریه ،نویسندگان و مشترکان از واحد نشر؛

.2.12

شرکت در نمایشگاه مطبوعات ،جشنوارههای نشریات و ارایه مقاالت برتر به مراجع ذیربط؛

.2.10

نمایهسازی و بارگذاری مقاالت چاپ شده در پایگاههای  ،Magiran،Noormagz،ISCوزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛

.2.10

تعیین و فهرست مقاالت شماره بعدی طبق تصمیم هیأت تحریریه؛

.2.15

بازبینی پست الکترونیکی مجله در هر روز؛

.2.16

ورود اطالعات مقاالت در قالبهای (  )ISCو ()CID؛

.2.11

پیگیری مقاالت ارسالی به داوران و ارایه گزارش هفتگی به مقام مافوق؛
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.2.18

تدوین برنامه ساالنه برابر شرح وظایف ،سیاستها و اولویتهای پژوهشگاه؛

.2.13

حفظ محرمانهبودن دادهها و تهیه پشتیبان از اطالعات مربوط به صورت مستمر و ذخیرهسازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛

.2.23

تهیه پیشنویسهای الزم جهت پاسخ نامهها؛

.2.21

تهیه گزارشهای آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛

.2.22

انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

 .3کارشناس اموراجرایی نشریههای الکترونیکی (ساختاری)
 .0.1آگاهی از اهداف ،خطمشیها ،سیاستها و برنامههای دفتر و پژوهشگاه؛
 .0.2اطالع و اجرای قوانین و مقررات ،آییننامهها ،دستورالعملها و فرایندهای مربوط؛
 .0.0ثبت مقاالت و ارجاع آن به سردبیر؛
 .0.0تعیین و فهرستکردن مقاالت شماره بعدی طبق تصمیم هیأت تحریریه؛
 .0.5ارسال مجله های شماره جدید به همراه مقاالت چاپ شده به نشانی نویسندگان؛
 .0.6ورود اطالعات اعم از نامههای دریافتی ،ارسالی ،اعالم وصول مقاالت و مجالت ،نامههای مربوط به کارشناسی مقاالت ،از دفتر به
رایانه و تهیه تصویری کامل از پوشههای رایانه؛
 .0.1ورود تمامی اطالعات(مقاالت ،نامهها و )...به رایانه جهت بایگانی؛
 .0.8بررسی پرونده هر مقاله از جهت تکمیل شدن کارشناسیها در هر هفته؛
 .0.3بازبینی پست الکترونیکی مجله در هر روز؛
 .0.13بررسی پست الکترونیکی دفتر مجله و تکمیل تارنمای آن؛
 .0.11ورود اطالعات مقاالت در قالبهای (  )ISCو ()CID؛
 .0.12پیگیری مقاالت ارسالی به داوران و ارایه گزارش هفتگی به مقام مافوق؛
 .0.10شرکت در نمایشگاههای مرتبط؛
 .0.10تدوین برنامه ساالنه برابر شرح وظایف ،سیاستها و اولویتهای پژوهشگاه؛
 .0.15حفظ محرمانهبودن دادهها و تهیه پشتیبان از اطالعات مربوط به صورت مستمر و ذخیرهسازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
 .0.16تهیه پیشنویسهای الزم جهت پاسخ نامهها؛
 .0.11تهیه گزارشهای آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
 .0.18انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
 .4مدیر مسئول(غیرساختاری)
*آگاهی از اهداف ،خطمشیها ،سیاستها و برنامههای دفتر و پژوهشگاه؛
* اطالع و اجرای قوانین و مقررات ،آییننامهها ،دستورالعملها و فرایندهای مربوط؛
* معرفی سردبیر به معاون پژوهشی جهت صدور حکم؛
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* پیگیری تأمین نیروی انسانی و بودجه مورد نیاز جهت چاپ نشریه؛
* گسترش توزیع جغرافیایی نشریه؛
* مسئولیت تمامی مطالب و خطمشی نشریه و رعایت موازین حقوقی؛
* انجام مکاتبات چاپ و انتشار نشریه پس از اخذ تأییدیه مربوط؛
* اجرای سیاستهای مصوّب از سوی صاحب امتیاز؛
* نظارت بر اجرای مفاد آییننامه مجله؛
* تأیید نهایی مطالب ارسالی برای چاپ به لحاظ حقوقی؛
* تنظیم بودجه ساالنه نشریه و پیشنهاد آن به معاون پژوهشی دفتر؛
* تدوین برنامه ساالنه برابر شرح وظایف ،سیاستها و اولویتهای پژوهشگاه؛
* حفظ محرمانهبودن دادهها و تهیه پشتیبان از اطالعات مربوط به صورت مستمر و ذخیرهسازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
* تهیه پیشنویسهای الزم جهت پاسخ نامهها؛
* تهیه گزارشهای آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
* انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
 .5سردبیر(غیرساختاری)
* آگاهی از اهداف ،خطمشیها ،سیاستها و برنامههای دفتر و پژوهشگاه؛
* اطالع و اجرای قوانین و مقررات ،آییننامهها ،دستورالعملها و فرایندهای مربوط؛
* برقراری ارتباط مؤثر با اعضای هیأت علمی و متخصصان مرتبط با موضوع تخصصی نشریه؛
* اخذ مقاالت و موضوعات قابل انتشار در نشریه؛
* مسئولیت علمی مجله و مدیریت کامل مقاالت و ارایه نظرات تخصصی در مورد مقاالت ارجاع شده برای چاپ در نشریه؛
* تع یین داور جهت بررسی مقاالت ارجاعی با همکاری هیأت تحریریه از بین بانک اطالعاتی داوران؛
* سیاستگذاری و برنامهریزی برای شمارههای مختلف مجله؛
* مدیریت و نظارت بر کاربران مجله اعم از دبیر تحریریه و کارشناس امور اجرایی؛
* ریاست هیأت تحریریه مجله؛
* صدور گواهی برای مؤلفان مقاالت؛
* نوشتن مقاالت سردبیری؛
* عزل و نصب دبیر تحریریه و کارشناس امور اجرایی مجله؛
* معرفی ارکان مجله به مقام مافوق؛
* برنامهریزی برای حضور در نمایشگاهها و جشنوارههای مجالت حوزه؛
* تدوین برنامه ساالنه برابر شرح وظایف ،سیاستها و اولویتهای پژوهشگاه؛
* حفظ محرمانهبودن دادهها و تهیه پشتیبان از اطالعات مربوط به صورت مستمر و ذخیرهسازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
* تهیه پیشنویسهای الزم جهت پاسخ نامهها؛
* تهیه گزارشهای آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
* انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
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 .6دبیر تحریریه(غیرساختاری)
* آگاهی از اهداف ،خطمشیها ،سیاستها و برنامههای دفتر و پژوهشگاه؛
* اطالع و اجرای قوانین و مقررات ،آییننامهها ،دستورالعملها و فرایندهای مربوط؛
* برنامهریزی و مدیریت امور اداری و مالی مجله تحت نظارت مقام مافوق؛
* انجام امور مربوط به دبیری جلسات تحریریه مجله از قبیل هماهنگی در برگزاری منظّم جلسات ،تدوین صورتجلسات و پیگیری اجرای
مصوبات؛
* ایجاد هماهنگی الزم بین سردبیر ،مدیر مسئول و اعضای هیأت تحریریه؛
* انجام هماهنگیهای الزم در سفارش و دریافت مقاله؛
* مدیریت امور تایپ ،صفحهآرایی و طراحی جلد مجله؛
* برنامهریزی جهت ساماندهی فرآیند توزیع نشریات؛
* تشکیل بانک اطالعات تخصصی در حوزه نشریات؛
* تدوین برنامه تفصیلی و عملیاتی مجله؛
* پیشبینی بودجه ساالنه مجله و پیشنهاد به مقام مافوق؛
* حضور در نمایشگاهها و جشنواره مجالت حوزه؛
* تدوین برنامه ساالنه برابر شرح وظایف ،سیاستها و اولویتهای معاونت پژوهشی دفتر؛
* حفظ محرمانهبودن دادهها و تهیه پشتیبان از اطالعات مربوط به صورت مستمر و ذخیرهسازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
* تهیه پیشنویسهای الزم جهت پاسخ نامهها؛
* تهیه گزارشهای آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
* انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
نشریات این اداره در پایگاههای استنادی ذیل نمایه میشود:

علوم جهان اسلام ))ISC
مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی()SID
پرتال جامع علوم انسانی
سیو یلیکا
noormags
magiran

5

نشریه

مجوز و سطح علمی نشریه
 .1فصلنامه فقه بر اساس مصوبه  101شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی مورخ  1030/0/5حائز رتبه علمی -پژوهشی گردیده است و
با توجه به تاخیر چاپ مجله در زمان اخذ رتبۀ علمی ـ پژوهشی ،این رتبه شامل شمارۀ  15یعنی بهار  1032به بعد میباشد.
 .2به استناد ماده واحده مصوبه جلسه  625مورخ  1081/30/21شورای عالی انقالب فرهنگی «مصوبات شورای عالی حوزه علمیه قم در
خصوص اعطای امتیاز علمی ،تأسیس انجمنهای علمی ،قطبهای علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسیهای نظریهپردازی،
نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه ،دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاهها و حوزههای علمیه میباشد».
نام نشریه :فقه
صاحب امتیاز :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
زبان نشریه :فارسی با چکیده مقاالت به زبان انگلیسی و عربی
نوبت نشر :هر سه ماه یکبار «فصلنامه »
قطع و اندازه :وزیری
گستره توزیع :ملی
محل چاپ :قم
رتبه نشریه :علمی ـ پژوهشی
زمینه مطالعاتی :فقه و علوم وابسته با تاکید بر مسائل نوپدید فقهی
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بخش مدیریتی
مدیرمسئول

عبدالرضا ایزدپناه
عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسالمی
رشته تخصصی :فقه و اصول
پست الکترونیکیrezaizadi119@gmail.com :
سردبیر

سیفاهلل صرامی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فقه و اصول
پست الکترونیکیsarrami.sayfollah@isca.ac.ir :
دبیر تحریریه

علیرضا فجری
رشته تخصصی :فقه و حقوق
پست الکترونیکیar.fajri@gmail.com :
کارشناس امور اجرایی

سیدحسین موسوی
رشته تخصصی :مدیریت امور فرهنگی
پست الکترونیکی:
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اساسنامه
فصلنامــه علمــى پژوهشــى «کاوشــى نــو در فقــه »،بســتری اسـت بـرای عرضـه اندیشـههای فقهــى ،بیــان زوایــای ناپیــدای
فقـه اسـتوار امامیـه و تضـارب آراء در حـوزه مسـائل نوپیـدای فقـه که در ســال  1012بــه همــت جمعــى از دانشــوران فقهـى
زمـان آگاه تأسـیس شـده اســت .افتخـار مجلـه این اســت کــه در طــى ایــن ســالها توانســته اســت نقشــى هرچنــد انــدک ،در
نمایانــدن پرتــوی از اندیشــه های نــاب فقیهــان وارسـته تاریـخ بلنـد فقـه امامیـه ،برگرفتــه از سرچشــمههای زالل قـرآن و سـنت
اهلبیـت علیهم السالم ایفـا کنــد.
اهداف و سیاستها
 .1پــاســــداری عــالمــــانه از چارچـوب هـای فقهـى نظـام مقــدس جمهــوری اســامى ایــران
 .2پاسـخ گویـى اسـتداللى بـه مســائل فقهــى خــرد ،کالن و همهگیــر جامعــه اســالمى
 .0توســعه توانمنــدی فقــه بــرای ورود در عرصــه پیچیــده حکومتــى و اجتماعــى عصــر حاضــر ،از طریــق تحقیــق و تعمیــق
مســئله محــور در دانشهــای خدمتگــزار فقــه همچــون اصــول فقــه و قواعــد فقــه.

پایگاههای استنادسازی و نمایه
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ) ،noormags ،(ISCمرکز اطلاعات علمی جهاد
دانشگاهی( ،)SIDسیو یلیکا ،پرتال جامع علوم انسانیmagiran ،
آدرس فصلنامه:
قم :چهارراه شهدا ـ ابتدای خیابان معلم ـ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ـ اداره نشریات ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه
آدرس سامانه * jf.isca.ac.ir :ایمیل * feqh.osul@gmail. com :تلفن325 -01152613 :
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اعضای هیات تحریریه

عبدالرضا ایزدپناه
عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسالمی
رشته تخصصی :فقه و اصول
پست الکترونیکیrezaizadi119@gmail.com :

سیفاهلل صرامی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فقه و اصول
پست الکترونیکیsarrami.sayfollah@isca.ac.ir :

یعقوبعلی برجی
دانشیارجامعـۀ المصطفی العالمیه
رشته تخصصی :فقه و اصول
پست الکترونیکی dikborji@gmail.com :

سیدعباس صالحی
عضو هیات امناء دفتر تبلیغات اسالمی و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فقه ،اصول ،فلسفه و کالم
پست الکترونیکیsalehi4842 gmail.com :

سیداحمد حسینی
عضو مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
رشته تخصصی :فقه و اصول
پست الکترونیکیfeqh.osul@gmail.com :

محمد زروندی رحمانی
دانشیار جامعۀ المصطفی العالمیه
رشته تخصصی :فقه و اصول
پست الکترونیکی :mzarvandi2@gmail.com

3

احمد مبلغی
عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی و رئیس مرکز تحقیقات
اسالمی مجلس شورای اسالمی
رشته تخصصی :فقه و اصول
پست الکترونیکیmtmtbmiyahoo.com :

سیدضیاء مرتضوی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فقه و اصول
پست الکترونیکیmortazavi@isca.ac.ir :

محمدحسن نجفیراد
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فقه و اصول
پست الکترونیکیnajafi_23751@yahoo.com :

محمدصادق مزینانی
دانش آموخته و پژوهشگر سطح  0حوزه علمیه قم
رشته تخصصی :اصول فقه
پست الکترونیکیfeqh.osul@gmail.com :

وضعیت کلی نشریه
سال شروع انتشار

تعداد شماره های انتشاریافته

پاییز 1333

آخرین شماره انتشاریافته
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مهمترین موضوعات انتشاریافته
حوزه پژوهشی

تعداد

موضوعات

حوزه پژوهشی

عدالت
فقه

هنر

موضوعات
حکم شناسی

اصول فقه

پزشکی

سیره عقال
اجتهاد شناسی
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تعداد

اقتصاد اسالمی
فقه

فقه حکومتی

قاعده الضرر
قواعد فقهی

قواعد ضمان و مسئولیت
مدنی

والیت فقیه
گردشگری
فقه

فقه

روابط بینالملل
فقه

خانواده
فقه جزا

حجاب

قراردادها

رابطه فقه و سایر علوم

جهاد و دفاع

فقه

اصطالحنامه و مدیریت

بانکداری اسالمی
فقه مقارن

اطالعات
فقه اطالعات و امنیت
فقه

رؤیت هالل

فلسفه احکام

ویژهنامههای فقیهان

فقه

برجسته

حقوق بشر
فقه و اصول امام خمینی(ره)

11

نشریه «نقدونظر»

نام نشریه :نقدونظر
صاحب امتیاز :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
مجوز و سطح علمی نشریه
مجله نقدونظر به استناد مصوبه  585مورخ  7881/60/42شورای عالی حوزههای علمیه و با توجه به
ارز یابی کمیسیون نشر یات علمی حوزه ،شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی در جلسه مورخ
 7834/64/87حائز رتبه علمی – پژوهشی گردید
.4به استناد ماده واحده مصوبه جلسه  045مورخ  7881/68/47شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصوبات
شورای عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی ،تأسیس انجمنهای علمی ،قطبهای
علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره و آزاداندیشی در
حوزه ،دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاهها و حوزههای علمیه میباشد».
زبان نشریه :فارسی با چکیده مقاالت به زبان انگلیسی و عربی
نوبت نشر :هر سه ماه یکبار «فصلنامه »
قطع و اندازه :وزیری
گستره توزیع :ملی
محل چاپ :قم
رتبه نشریه :علمی ـ پژوهشی
زمینه مطالعاتی :فلسفه و االهیات
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بخش مدیریتی
مدیرمسئول

محمدتقی سبحانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی :فلسفه و کلام اسلامی
پست الکترونیکیsobhani.mt gmail.com :

سردبیر

محمدعلی مبینی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی :فلسفه و اخلاق
پست الکترونیکی ma.mobini@isca.ac.ir
دبیر تحریریه

ذوالفقار ناصری
رشته تخصصی :فلسفه دین
پست الکترونیکی isca.ac.ir@ z.naseri
تلفن 63741575323

کارشناس امور اجرایی

سعید لطفی
کارشناس امور اجرایی
رشته تخصصی :امور فرهنگی
پست الکترونیکی gmail.com@saeedlotfi2599 :
تلفن33121512533 :
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اساسنامه
فصلنامه علمی پژوهشی نقدونظر ،وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم -که در این
اساسنامه «مجله» خوانده میشود  -در تاریخ  7818/76/76برای مدت نامحدود و در شهر مقدس
قم ،تأسیس میشود .این مجله میتواند در صورت گسترش از فصلنامه به ماهنامه تبدیل
شود و همچنین اقدام به انتشا ِر ویژهنامههایی در حوزۀ تخصصی «فلسفه و الاهیات»،کند و در
صورت امکان و لزوم ،به انتشار محتوای مقالات در فضای مجازی و اینترنتی اقدام نماید.
بیتردید ،تفکر گرانبهاترین گوهری است که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده است .آدمی
فرایند تفکر را با حیرت و پرسش آغاز کرده و با آزمون و خطا میکوشد تا مرحلۀ شک و حیرت را
پشتسر گذارد و به گمشدة خود؛ یعنی یقین ،دست پیدا کند .شاید بتوان گفت عمل تفکر به
تعداد آدمیان متعدد و متکثر است ،این تعدد و تکثر منشأ تضارب آرا و صیقل یافتن
اندیشههاست .بزرگترین دانشمندان همواره ثمربخشترین و مهمترین اندیشههای خود را پس
از تعامل و تضارب با آرا و انظار رقیب پروراندهاند و در کوره نقد دیگران پخته ،سپس آن را
عرضه کردهاند .بنابراین ،نظر همواره باید قرین و جلیس نقد شود تا به ثمر نشیند.
تفکر و اندیشه از هر سنخ و نوع که باشد از قاعدۀ پیشگفته مستثنا نیست .بلکه باید گفت:
نقد آرا و انظار در حوزۀ فلسفه ،کلام و اندیشۀ دینی به دلیل ماهیت این سلسله از مباحث،
اهمیت دو چندان دارد .در حوزۀ اندیشة دینی و دینپژوهی توجه به نقد ،چه از منظر بیرونی و
چه از منظر درونی ،پدیدهای نوظهور نیست .بلکه سیرۀ مستمره دانشمندان و فرهیختگان در
طول تاریخ بوده است.
ظهور انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و بهدنبال آن وسعت یافتن دایرۀ عرضۀ
اندیشه دینی ،جلب توجه متفکران و اندیشمندان جهان به آموزهها و تعالیم اسلامی و به
موازات آن سرازیر شدن سیل شبهات و اندیشههای رقیب به عرصۀ جامعه ،همه و همه،
ضرورت نقدونظر در عرصه تفکر فلسفی و اندیشة دینی را بیش از پیش برای متفکران جامعه
ما و بهویژه ،عالمان دینی آشکار ساخت.
بر کسی پوشیده نیست که نقد و نظر در باب هر مسئلهای فرع بر شناخت درست و دقیق آن
مسئله است ،بهویژه اگر نقد معطوف به قلمروها و حوزههای ناشناخته و کمتر شناخته شده
باشد .بدین ترتیب پیش از نقد باید افکار رقیب و اندیشههای او را به درستی شناخت و سپس
آن را نقد کرد .این دو وظیفه مهم دینی ،یعنی شناساندن دقیق و درست آرا و انظار رقیب
بهویژه در حوزۀ فلسفه و الاهیّات و نقد و بررسی آنها وظایفیهستند که مجله نقدونظر در
عرصه اندیشه و تفکر به عهده گرفته است.
ازاینرو ،میتوان نقدونظر را مجلهای در حوزۀ فلسفه و الاهیات دانست که میکوشد تا با طرح
مسئلههای جدید و نیازهای نوآمد ،ژرفکاوی و اندیشهورزی در عرصه دینپژوهی تقویت گردد و
بر آن است که دیدگاههای جدید و نقدهای عالمانه در قلمرو مسائل دینی را در معرض دید
جدی آرا و انظار و نقد و بازخوانی اندیشهها باشد.
خوانندگان فرهیخته قرار داده و آوردگاه ّ
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اهداف:
الف) تعمیق و تقویت پژوهشهای فلسفی ـ الاهیاتی و کلامی؛
ب) شناساندن مسائل جدید در حوزه فلسفه ،الاهیّات و دینورزی و ارائه دستاوردها و یافتهها و
تولیدات فکری اندیشمندان و محققان؛
ج) ارائه نقدهای عقلی و نقلی بر آرا و انظار متفکران در حوزههای مختلف الاهیات و فلسفه؛
د) پاسخیابی برای پرسشهای فلسفی و کلامی از منظر دینی؛
ه) عقلانیسازی اندیشۀ دینی و تعمیق آن و تلاش برای وارد ساختن دین به عرصۀ زندگی
واقعی.

سياستها:
الف) تأکید بر مقالات تألیفی؛
ب) در نظر گرفتن پیشزمینههای فکری و سطح فهم مخاطبان مجله؛
ج) تضارب آرا میان اندیشمندان و فرهیختگان؛
د) نوآوری و نواندیشی و تأکید بر نظریهپردازی و تولید اندیشه؛
ه) پرهیز از خودشیفتگی فکری ،تعصب ،جزم ،جمود ،پیشداوری ،خرافهگویی و التقاط؛
و) حفظ انصاف نسبت به صاحبنظران و حفظ حیثیت و حرمت نویسندگان.
وضعیت کلی نشریه
سال شروع انتشار

تعداد شماره های انتشاریافته

آخرین شماره انتشاریافته

زمستان 1333
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پایگاههای استنادسازی و نمایه
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ) ،noormags ،(ISCمرکز اطلاعات علمی جهاد
دانشگاهی( ،)SIDسیو یلیکا ،پرتال جامع علوم انسانیmagiran ،
آدرس فصلنامه:
قم :چهارراه شهدا ـ ابتدای خیابان معلم ـ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ـ اداره نشریات
آدرس سامانه * jpt.isca.ac.ir :ایمیل * naqdvanazar1393@gmail.com :تلفن325 -01151086 :

اعضای هیات تحریریه

علیرضا آلبویه
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فلسفه و کالم
پست الکترونیکیa.aleboyeh@isca.ac.ir :

سیدرضا اسحاقنیا
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فلسفه اسالمی
پست الکترونیکیr.eshaqnia@isca.ac.ir :

رضا برنجکار
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی :فلسفه غرب و کالم اسالمی
وب سایت:

www.berenjkar.ir

پست الکترونیکیberenjkar@ut.ac.ir :

محسن جوادی
استاد دانشگاه قم
رشته تخصصی :فلسفه اخالق
پست الکترونیکmoh_javadi@yahoo.com :
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حسن رمضانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فقه و اصول
پست الکترونیکیinfo@isca.ac.ir :

محمد لگنهاوسن
استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره))
رشته تخصصی :فلسفه علم و اخالق
پست الکترونیکیlegenhausen@yahoo.com :

احمد واعظی
استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
رشته تخصصی :فلسفه اسالمی و غرب
پست الکترونیکیahmadvaezi01@hotmail.com :
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نشریه «اسالم و مطالعات اجتماعی»

مجوز و سطح علمی نشریه

.7فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی به استناد مصوبه  ۴۳۱شورای عالی حوزههای علمیه در جلسه
مورخ  ۴۳۳۱/65/68حائز رتبه علمی ـ پژوهشی گردید.
.4به استناد ماده واحده مصوبه جلسه  045مورخ  7881/68/47شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصوبات
شورای عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی ،تأسیس انجمنهای علمی ،قطبهای
علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره و آزاداندیشی در
حوزه ،دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاهها و حوزههای علمیه میباشد».
مشخصات عمومی نشریه:
زبان نشریه :فارسی با چکیده مقاالت به زبان انگلیسی و عربی
نوبت نشر :هر سه ماه یکبار «فصلنامه »
قطع و اندازه :وزیری
گستره توزیع :ملی
محل چاپ :قم
رتبه نشریه :علمی ـ پژوهشی
زمینه مطالعاتی :مطالعات فرهنگی و اجتماعی با رویکرد اسالمی
رتبه علمی :علمی -پژوهشی
صاحب امتیاز :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

بخش مدیریتی
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نام و نام خانوادگی

مسئولیت

مدیر مسئول

رشته

عنوان علمی

پست الکترونیکی

علوم سیاسی

استاد گروه علوم سیاسی
مؤسسه آموزش عالی
باقرالعلوم 7و رئیس
پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسلامی

lakzaee bou.ac.ir

فلسفه علوم
اجتماعی

عضو هیأت علمی گروه
فلسفه و کلام مؤسسه
آموزش عالی باقرالعلوم7

تخصصی

نجف لکزایی

سردبیر

parsania bou.ac.ir

حمید پارسانیا

دبیر
تحریریه و
کارشناس

عضو گروه مطالعات
اجتماعی جامعه
المصطفی(ص)

علوم
اجتماعی

امور اجرایی

s.qanbari@yahoo.com

سیفاله قنبری
نیک

اساسنامه
فصلنامه اسالم و مطالعات اجتماعی بر اساس مصوبه هیئت امنای دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،با بهرهمندی از ظرفیتهای علمی و
فکری مراکز حوزوی و دانشگاهی و با هدف تولید دانش و معرفت علمی ،ترویج و انتشار یافتههای پژوهشی و آثار اندیشمندان در حوزۀ
مطالعات اجتماعی معطوف به دین و امور حوزوی ،با صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر میشود.
اهداف و سیاستها
 توسعه تحقیقات در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با رویکرد دینی؛
 تبیین مبانی معرفتی و فلسفی علم اجتماعی دینی؛
 تدوین و ترویج دانش اجتماعی اندیشمندان مسلمان؛
 گسترش و هدایت حوزههای دانش نظری و کاربردی در عرصه فرهنگی و اجتماعی متناسب با نیازهای جامعه هدف ،در جهت تکوین
علوم انسانی ـ اسالمی؛
 تولید ادبیات بومی -اسالمی در حوزه فرهنگ و اجتماع؛
 توسعه همکاری و تعامل علمی میان استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه؛
 زمینهسازی نشر دستاوردهای علمی ـ پژوهشی اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی؛
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تقویت پژوهشهای معطوف به مسأله محوری ،راهبردپردازی و آینده پژوهی؛

رویکردهای اساسی
 تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین با رویکرد تطبیقی ،بینرشتهای؛
 رعایت معیارها و ضوابط علمی -پژوهشی بهویژه در ابعاد روشی و نظری؛
 پژوهشمحوری با تأکید بر پژوهشهای میدانی و پیمایشی؛
 مسئلهمحوری و راهبردپردازی با تأکید بر مطالعات کاربردی.

اعضای هیات تحریریه
نصراهلل آقاجانی
استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
رشته تخصصی :علوم اجتماعی
پست الکترونیکیnasraqajani@gmail.com :

دکتر محمود رجبی
استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی4
رشته تخصصی :جامعهشناسی
پست الکترونیکیragabi ik.ac.ir :

سیدعباس صالحی
استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فلسفه و کالم
پست الکترونیکیsalehi4842@gmail.com :

دکتر حسن غفاریفر
استادیار موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا7
رشته تخصصی :فقه (اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین)
پست الکترونیکیn.ghafarifar@yahoo.com :

دکتر حسین کچویان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی تهران
رشته تخصصی :علوم اجتماعی
پست الکترونیکیkachoian@ut.ac.ir :
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دکتر نعمتاهلل کرمالهی
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم7
رشته تخصصی :علوم اجتماعی
پست الکترونیکی n.karamollahi@bou.ac.ir

دکتر شمساهلل مریجی
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم7
رشته تخصصی :علوم اجتماعی
پست الکترونیکی mariji@bou.ac.ir

دکتر کریم خانمحمدی
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم7
رشته تخصصی :علوم اجتماعی
پست الکترونیکی khanmohammmadi@bou.ac.ir

وضعیت کلی نشریه
سال شروع انتشار
تابستان 1392

تعداد شمارههای انتشاریافته
23

آخرین شماره انتشاریافته
23
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 .2مهمترین موضوعات انتشاریافته
حوزه
پژوهشی

موضوعات

حوزه پژوهشی

مؤلّفههای «خدامحوری» و آثار آن در
زندگی از دیدگاه قرآن و روایات
درآمدی بر همنوایی اجتماعی از منظر قرآن
کریم

جریانشناسی اجتماعی -سیاسی روحانیت
انتظارات اقشار مختلف از روحانیون

مؤلفههای کنش از منظر قرآن کریم
قرآن و
جامعه

شرایط تاسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه

تحلیل اجتماعی از اقتصاد مقاومتی بر اساس
آموزههای قرآن

حوزه و
روحانیت

شیوههای انتقال ارزشهای اجتماعی از
منظر قرآن و حدیث

بازخوانی و
نقد نظریات
حوزه علوم
اجتماعی

انقالب
اسالمی
و
امام
خمینی

خانواده

نسبت فرد و جامعه در قرآن (با تأکید بر نظر
عالمه طباطبایی 4در تفسیر المیزان
سرنوشت یک نقد؛ بازخوانی نظریه علم
دینی آیتاهلل جوادی آملی
بررسی و نقد استنباط فمینیستها از حجاب

بررسی گروههای مرجع جوانان شهر قم و
عوامل اجتماعی انتخاب آن (با تأکید بر
روحانیّت
گسل دولت -ملت در تاریخ ایران و نسبت
روحانیت با آن (مطالعۀ موردی نهضت ضد
استعماری جنوب
تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ
الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با
شیعیان لبنان
سبک زندگی اسالمی
واکاوی سبک زندگی امام حسین (ع) با
تأکید بر روابط با همسر و فرزندان

تبیین و نقد الگوى توسعه انسانی
واکاوی الگوی امتناع نظریه جامعه شناسی
و علوم اجتماعی اسالمی در ایران
سنت و تجدد در ایرانِ پس از انقالب
اسالمی
گونههای متفاوت توسعه و ریشههای
مذهبی آن در منطقه خاورمیانه؛ با تأکید بر
«توسعۀ بومی مستقل» در ایران بعد از
انقالب
بررسی میزان آشنایی طالب و دانشجویان
شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی
امام خمینی و اندیشه پیشرفت اجتماعی بر
محور احیای تمدن اسالمی
تحلیل نقش خانواده در پیشگیری از جرائم
و انحرافات از منظر آیات و روایات بر اساس
الگوی رفع نیاز
بررسی کارکردهای خانواده در شکلگیری

موضوعات

عوامل اسالمیشدن سبک زندگی
اخالق و سبک
زندگی اجتماعی

روابط همسایگی در سبک زندگی اسالمی
نقش تبلیغ سنتی در تحکیم سبک زندگی
اسالمی

دین و دینداری
در جامعه

مقایسه نگاه کارکردی به منشاء دین از منظر
دانشمندان غربی و اسالمی
دین و جامعه در چرخش زمانی معاصر؛ عصر
بازگشت خدا
تبارشناسی مفهوم سرمایۀ دینی و
شاخصسازی آن متناسب با جامعه ایران
بررسی تطبیقی وضعیت دین در ایران ،ترکیه
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و مصر

سبک زندگی اسالمی
درآمدی بر تبیین نقش بنیادین خانواده در
وفاق اجتماعی با نگاهی قرآنی

بررسی وضعیت دینداری جوانان شهر قم
اخالق اسالمیِ حریم خصوصی در
شبکههای اجتماعی سایبر( :با تأکید بر
واتسآپ)

شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در
ایران (با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده)

رسانه و
جامعه

استیفای حق تأهل و کارکردهای اجتماعی
آن
تحلیل ریشهای/رادیکال چشمانداز آتی در
فضای رسانهای
بازنمایی جامعه آرمانی در آگهیهای
بازرگانی تلویزیون جمهوری اسالمی ایران
تاثیر پیامهای بازرگانی ماهوارهای بر تغییر
روابط میانفردی زوجین
بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل
ارتباطجمعی با نگرش به جامعه در میان
دانشجویان قم

فضای مجازی

بررسی رابطه سواد رسانهای و تهاجم
فرهنگی در شبکههای اجتماعی
تلفن همراه؛ تهدیدها و تبعات زیستی آن در
میان جوانان
تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و
سبک زندگی در شبکههای اجتماعی آنالین
بررسی فقهی مبانی و مصادیق رویکرد
کاهش آسیبهای اجتماعی جرم با تاکید بر
اعتیاد به مواد مخدر

چگونگی جامعهپذیری مهدویت
فرهنگ و
جامعه
پذیری

بررسی جامعهشناختی شکاف نسلی در ایران
پس از انقالب اسالمی با تاکید بر عناصر
فرهنگی هویت ایرانی
بررسی تطبیقی جامعهپذیری سیاسی در
حکومت صفوی و نظام جمهوری اسالمی
درآمدی بر شاخصهای فرهنگی مطلوب

عزاداری و آسیبشناسی فرهنگی اجتماعی
آن

آسیب شناسی
اجتماعی

بررسی رابطه تکمیلی میان آزادی و عدالت
اجتماعی با تاکید بر قرآن کریم
عدالت
اجتماعی

قربانیشدن زنان در فضای مجازی از دیدگاه
کاربران زن و تاثیر آن بر اعتقادات اسالمی و
کیفیت زندگی

و
فرهنگی

بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان
فردی از منظر نهج البالغه
استراتژی واسازی و امکان تحقق عدالت
بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع
دستیابی به آن از نظر اساتید جامعهشناسی
دانشگاههای دولتی شهر تهران

رهیافت اخالقی به «بیتفاوتی» در روابط
اجتماعی همسایگان
دگردیسی ارزشها و چگونگی مواجهه با آن
بررسی جامعهشناختی شکاف نسلی در ایران
پس از انقالب اسالمی با تاکید بر عناصر
فرهنگی هویت ایرانی
انحرافات اجتماعی در نگاه اسالم و غرب :با
تأکید بر اندیشههای اجتماعی فارابی
بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهر اهواز:
یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه دادهبنیاد
عوامل ساختاری شکلگیری تظاهر در ایران
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بانکها و پایگاههای استنادسازی و نمایه

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ) ،noormags ،(ISCمرکز اطلاعات علمی جهاد
دانشگاهی( ،)SIDسیو یلیکا ،پرتال جامع علوم انسانیmagiran ،
آدرس فصلنامه:
قم :چهارراه شهدا ـ ابتدای خیابان معلم ـ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ـ اداره نشریات ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسالم و
مطالعات اجتماعی
آدرس سامانه jiss.isca.ac.ir :ایمیلEslam.motaleat1394@gmail.com :
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تلفن325 -01152802 :

دوفصلنامه الکترونیکی مدیریت دانش اسالمی

زبان نشریه :فارسی با چکیده مقاالت به زبان انگلیسی و عربی
نوبت نشر :هر شش ماه یکبار «دوفصلنامه »
قطع و اندازه :وزیری
گستره توزیع :ملی
محل چاپ :قم
رتبه نشریه :علمی ـ تخصصی
زمینه مطالعاتی :الهیات و معارف اسالمی
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بخش مدیریتی
مدیرمسئول

محمدهادی یعقوبنژاد
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی :دکترای علوم قرآنی
پست الکترونیکیislamicdoc gmail.com :
سردبیر

حسین حسن زاده
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی :دکترای کلام اسلامی
پست الکترونیکیshaakhali gmail.com :

دبیر تحریریه
مرتضی عبدی چاری
کارشناس در جایگاه هیات علمی
رشته تخصصی :قرآن و حدیث
پست الکترونیکیm.abdichari isca.ac.ir :

کارشناس اجرایی
سید عبدالعلی میرحسینی
کارشناس امور اجرایی نشریه های الکترونیکی
رشته تخصصی :مدیریت امور فرهنگی
پست الکترونیکیMirhosseini1340@gmail.com :
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اعضای هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

احمد واعظی
عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه باقرالعلوم ـ رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
رشته تخصصی :دکترای فلسفه و کالم
پست الکترونیکیvaezi dte.ir :

نجف لکزایی
عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه باقرالعلوم و رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :دکترای علوم سیاسی
پست الکترونیکیnlakzaee gmail.com :

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :دکترای تخصصی علم کالم
پست الکترونیکی a.soleimani dte.ir :

مهدی نجیبی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :دکترای تخصصی علم کالم
پست الکترونیکیnajibi islamicdoc.org :

سید تقی واردی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :دکترای فقه
پست الکترونیکیwaredi gmail.com :

محمدتقی سبحانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فلسفه و کالم اسالمی
پست الکترونیکیsobhani.mt gmail.com :
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سیدعباس صالحی
عضو هیات امناء دفتر تبلیغات اسالمی و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فقه ،اصول ،فلسفه و کالم
پست الکترونیکیsalehi4842 gmail.com :

دکتر رحمت اهلل فتاحی
عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی :دکترای مدیریت اطالعات و دانش شناسی
پست الکترونیکیfattahi ferdowsi.um.ac.ir :

دکتر سیدمهدی طاهری
عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
رشته تخصصی :دکترای مدیریت اطالعات و دانششناسی

پست الکترونیکیinfo smtaheri.ir :
مرتضی متقینژاد
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :دکترای علم کالم

پست الکترونیکیm.motaqiNejad@isca.ac.ir :

پایگاههای استنادسازی و نمایه
 ،noormagsمرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی( ،)SIDسیو یلیکا ،پرتال جامع علوم انسانی،
magiran
آدرس فصلنامه:
قم :چهارراه شهدا ـ ابتدای خیابان معلم ـ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ـ اداره نشریات ـ فصلنامه مدیریت دانش اسالمی
سامانه ثبت نام و ارسال مقاالت ●http://jikm.isca.ac.ir :تلفن325 – 01802380 :
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فصلنامه مطالعات علوم قرآن

مشخصات عمومی نشریه:
زبان نشریه :فارسی با چکیده مقاالت به زبان انگلیسی و عربی
نوبت نشر :هر سه ماه یکبار «فصلنامه »
قطع و اندازه :وزیری
گستره توزیع :ملی
محل چاپ :قم
رتبه نشریه :علمی ـ تخصصی
زمینه مطالعاتی :علوم و معارف قرآن
صاحب امتیاز :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
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بخش مدیریتی
مدیرمسئول
نجف لکزایی
عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه باقرالعلوم و رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :دکترای علوم سیاسی

n.lakzaee isca.ac.ir

پست الکترونیک:

سردبیر
محمدصادق یوسفی مقدم
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فقه و اصول (فقه القرآن)

yousefimoqaddam@isca.ac.ir

پست الکترونیک:

دبیر تحریریه و کارشناس امور اجرایی
سیدعلی هاشمی نشلجی
کارشناس در جایگاه هیات علمی
رشته تخصصی :کالم و فلسفه

hashemi.ali4@gmail.com

پست الکترونیک:

03

اعضای هیات تحریریه
نجف لکزایی
عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه باقرالعلوم و رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :دکترای علوم سیاسی

n.lakzaee isca.ac.ir

پست الکترونیک:

محمدصادق یوسفیمقدم
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فقه و اصول (فقه القرآن)

yousefimoqaddam@isca.ac.ir

پست الکترونیک:

محمدعلی مهدویراد
استادتمام دانشگاه تهران(پردیس قم)
رشته تخصصی :علوم قرآن و حدیث

mahdavirad@ut.ac.ir

پست الکترونیک:

محمد فاکر میبدی
استاد تمام
رشته تخصصی :تفسیر و علوم قرآنی

m_faker@miu.ac.ir

پست الکترونیک:

01

محمدحسن زمانی
دانشیار
رشته تخصصی :علوم قرآنی

Mhzamani@yahoo.com

پست الکترونیک:

فرجاهلل میرعرب
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :تفسیروعلوم قرآن

mirarab@isca.ac.ir

پست الکترونیک:

محمدعلی محمدی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :فقه و اصول

aqamohammadi@gmail.com

پست الکترونیک:

سیدرضا مؤدب
استادتمام دانشگاه قم
رشته تخصصی :دکترای علوم قرآن و حدیث (دانشگاه الهیات معارف اسالمی)

sr-moaddab@qom.ac.ir

پست الکترونیک:

02

غالمحسین اعرابی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی :دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الهیات قم

golamhosein.arabi@gmail.com

پست الکترونیک:

محمدعلی مبینی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :دکترای کالم (دانشگاه قم)

ma.mobini@isca.ac.ir

پست الکترونیک:

سیدجعفر صادقی فدکی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رشته تخصصی :دکترای مدرسی معارف گرایش قرآن و متون دینی

j.sadeqi@isca.ac.ir

پست الکترونیک:

پایگاههای استنادسازی و نمایه
 ،noormagsمرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی( ،)SIDسیو یلیکا ،پرتال جامع علوم انسانی،
magiran
آدرس فصلنامه:
قم :چهارراه شهدا ـ ابتدای خیابان معلم ـ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ـ اداره نشریات
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