آدرس فصلٌاهِ ٍ هجالت علوی تخصصی ترای اضتراک ٍ حثت هقا الت داًطجَیاى
ردیف

ًام هجلِ ٍ یا فصلٌاهِ
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تلفن

هَسسِ

آدرس

1

فصلٌاهِ علوی پژٍّطی تحقیقات کالهی

اًجوي والم اغالهی حَشُ علویِ

لن –تلَاز جوَْزی اغلوی – وَچِ  – 2فسعی اٍل غوت چح غاحتواى اًجوي ّای

-525

علوی حَشُ

32928546

2

فصلٌاهِ پژٍّطْای قرآًی

دفتس تثلیغات اغالهی حَشُ

لن :خیاتاى ؾْداء وَچِ هػعَد ،خالن،54هسوص فسٌّگ ٍ هعازف لساى-صٌدٍق

-742167

علویِ لن

خػتی3775/37185:

742157

3

فصلٌاهِ علوی –تخصصی کالم اسالهی

هَغػِ تحمیماتی ٍ تعلیواتی اهام لن :تلَاز اهیي ،جٌة وَچِ،11
صادق

4

فصلٌاهِ علوی-تخصصی علَم حذیج

دازالحدیث

لن:خیاتاى19دی،وَچِ ؾوازُ17

711745

5

فصلٌاهِ علوی-پژٍّطی هطالعات اسالهی

داًؿگاُ فسدٍغی هؿْد

هؿْد:هیداى آشادی ،خسدیع داًؿگاُ فسدٍغی

-7511

6

فصلٌاهِ علوی-ترٍیجی تثلیغ

جاهعِ الوصطفی العالویِ

لن:تلَاز هعلن  ،جاهعِ الوصطفی العالویِ

7

فصلٌاهِ پژٍّطی داًطگاُ اهام صادق

دفتس ًؿس داًؿگاّی

تْساى:تصزگساُ ؾْید چوساى،غِ زاُ غعادت آتاد

8

ًطریِ پیام حَزُ

ؾَزای عالی حَشُ علویِ

لن :هدزغِ فیضیِ ،ؾَزای عالی حَشُ علویِ

744585

9

فصلٌاهِ تخصصی تاًَاى ضیعِ

ؾیعِ ؾٌاغی

لن

-7251

15

فصلٌاهِ علوی-تخصصی سراج هٌیر

داًؿگاُ عالهِ طثاطثایی

تْساى :تصزگساُ ؾْید چوساى خل هدیسیت خیاتاى عالهِ طثاطثایی جٌَتی

692345-721

11

فصلٌاهِ فرٌّگی ،تحقیقی،اجتواعی،تاریخی ٍقف

غاشهاى اٍلاف ٍ اهَز خیسیِ

تْساى:خیاتاى حافظ -خیاتاى ًَفل لَؾاتَ-وَی ؾْید ٍاعظی خالن17

-721

8829571
-7251
7172131
-721
8794771

2975457

66747815

هیراث جاٍیذاى
12

تازتاب اًذیطِ در هطثَعات رٍز ایراى

هَغػِ فسٌّگی طِ

لن:خیاتاى حجتیِ ،اًتْای وَچِ،2ؾوازُ58

7743624

13

فصلٌاهِ فرٌّگی-پژٍّطی اًذیطِ

هَغػِ فسٌّگی ٌّسی ؾاّد

تْساى :خیاتاى طالماًی-خیاتاى هله الؿعسای تْاز خالن 3

88376782
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14

فصلٌاهِ پژٍّص ٍ ترًاهِ ریسی در آهَزش عالی

هَغػِ خطٍّؽ ٍ تسًاهِ زیصی

تْساى:خیاتاى آفسیما وَچِ گلفام  ،ؾوازُ1
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22717616

آهَشؼ عالی
15

فصلٌاهِ علوی-تخصصی طلَع

هدزغِ علویِ اهام خویٌی

لن:خیاتاى ًَشدُ دی – هیداى جْاد

16

فصلٌاهِ تخصصی پژٍّص

هَغػِ آهَشؾی خطٍّؿی اهام

لن :تلَاز جوَْزی اغالهی

17

هجلِ عقیذتی-آهَزضی تا هعارف اسالهی آضٌا

دفتس تثلیغات اغالهی حَشُ

ضَین

علویِ لن

18

فصلٌاهِ پژٍّطی صثاح

هسوص هطالعات ٍ خطٍّؽ ّای

-721
7727913
2936712

خویٌی
لن :چْاز زاُ ؾْدا-خیاتاى هعلن – وَچِ-17تي تػت غَم خالن 112
لن:خیاتاى ؾْدا –وَچِ – 19خالن 45

7744157
7737217

حَشُ علویِ
19

هجلِ فرٌّگی-سیاسی تصائر

غاشهاى تثلیغات اغالهی

تْساى:خیاتاى ٍلی عصس ًثؽ شزتؿت غستی غاشهاى تثلیغات

8896263

25

هجلِ الحیاُ

هَغػِ حَشُ علویِ

لن:صٌدٍق خػتی 3311

744677

21

فصلٌاهِ علوی-تخصصی هطالعات قرآى ٍ حذیج

داًؿگاُ اهام صادق

تْساى:تصزگساُ ؾْید چوساى ،خل هدیسیت ،داًؿگاُ اهام صادق

88794771

22

فصلٌاهِ قرآى پژٍّی صحیفِ هثیي

هسوص فعالیت ّا ٍ خطٍّؽ ّای

ازان:صٌدٍق خػتی38135/737،

2224462

لسآى ٍ عتست
23

ًطریِ هیراث قرآًی آفاق ًَر

هَغػِ هعازف اغالهی زضا

لن:تلَاز ؾْید هحود هٌتظسی وَچِ  8خالن 12

7747559

24

فصلٌاهِ حضَر

هَغػِ تٌظین ٍ ًؿس آثاز اهام

تْساى:خیاتاى ؾْید تاٌّس-خیاتاى یاغس

2288693

25

ًطریِ حذیج اًذیطِ

خویٌی
دفتس هطالعات ٍ تحمیمات

ؾْس زی:جٌة حسم حضست عثد العظین ،داًؿىدُ علَم حدیث

5659524

داًؿجَیی
26

فصلٌاهِ پژٍّطی علَم اًساًی(الْیات ٍ حقَق)

داًؿگاُ علَم اغالهی زضَی

هؿْد:حسم هطْس،داًؿگاُ علَم اغالهی زضَی

27

فصلٌاهِ ی پژٍّطی-تحلیلی ٍ

هجوع علوی ٍ فسٌّگی هجد

تْساى:هیداى اًمالب  ،خیاتاى هٌیسی جاٍید ،خالن 221

-7511
2237772
66495734
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آهَزضی(حقَقی) هجذ
هَغػِ چاج ٍ اًتؿازات آغتاى

28

فصلٌاهِ علوی-دیٌی  ،فرٌّگی هطکَُ

29

هجلِ فقِ اّل تیت

35

فصلٌاهِ فقِ جعفری ٍ حقَق ًَیي

داًؿگاُ ازٍهیِ

هؿْد  :دفتس هجلِ هؿىَُ

821733

لدظ زضَی
دائسُ هعازف فمِ اغالهی طثك

لن:صٌدٍق خػتی 37185/559:

7739999

هراّة اّل تیت
آذزتایجاى غستی ،ازٍهیِ ،خیاتاى ٍالفجس 2زٍتسٍی صدا ٍ غیوا دفتس هجلِ فمِ

-7441

جعفسی ٍ حمَق ًَیي

3381358

31

ًطریِ تخصصی ترجواى ٍحی

غاشهاى اٍلاف ٍ اهَز خیسیِ

لن :خیاتاى ؾْدا،وَچِ ؾوازُ  ، 39خالن 12

7741411

32

فصلٌاهِ اًتقادی،فلسفی ،فرٌّگی کتة ًقذ

هَغػِ فسٌّگی اًدیؿِ هعاصس

تْساى  :صٌدٍق خػتی 13145-1556

64923-712

33

فصلٌاهِ تخصصی فلسفِ ٍالْیات ًقذ ٍ ًظر

دفتس تثلیغات اغالهی حَشُ

لن:هیداى ؾْدا،اتتدای خیاتاى هعلن ،ضٍّؿگاُ علَم ٍ فسٌّگ اغالهی

-7251
7742165

علویِ
34

فصلٌاهِ تیٌات

هَغػِ هعازف اغالهی اهام زضا

لن :تلَاز ؾْید هحود هٌتظسی وَچِ  ،8خالن 12

35

فصلٌاهِ علوی تحقیقی زتاى ٍ علَم قراى

ٍشازت فسٌّگ ٍ ازؾاد اغالهی

اَّاش:ؾْس داًؿگاّی

36

فصلٌاهِ علوی -پژٍّطی هطالعات اسالهی فقِ ٍ

داًؿىدُ الْیات داًؿگاُ

هؿْد :هیداى آشادی  ،خسدیع داًؿگاُ فسدٍغی  ،داًؿىدُ الْیات ؾْید هطْسی

اصَل

فسدٍغی هؿْد

-7251
7742717
-7611
3334293
-7511
8834979

