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 علمی الف( مجالت 

 دانشگاه شیراز(، فصلنامهاندیشة دینی( ، 
 پژوهی، فصلنامه)نهاد نمایندگی مقام رهبری(، حوزة کالم و دین اندیشه نوین دینی 
 دانشگاه اصفهان(، فصلنامه االهیات تطبیقی( 
 دانشگاه باقرالعلوم(، فصلنامه آیین حکمت( 
 مه)دانشکده االهیات و عرفان شهید بهشتی(، فصلنا آیینه معرفت 
 سابق(، دانشگاه امام صادق )ع(، فصلنامه نامه حکمت) نامة فلسفة دینپژوهش 
 دانشگاه قم(، فصلنامههای اخالقیپژوهش( ، 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(، دوفصلنامههای علم و دینپژوهش( ، 
 ادبیات و علوم انسانی سابق(، دانشگاه تبریز، فصلنامه های فلسفیپژوهش( 
  دانشگاه قم(، فصلنامهکالمی -های فلسفیهشپژو( 
 دوفصلنامه شناختی/های معرفتپژوهش 
 یخ فلسفه  )بنیاد حکمت مالصدرا(، فصلنامه تار
 گروه فلسفۀ دانشگاه زنجان تأمالت فلسفی ، 
 مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران(، فصلنامه جاویدان خرد( 
 انجمن علمی فلسفۀ دین(، فصلنامه) پژوهشگاه علوم انسانی و  جستارهای فلسفه دین 
 مشکوه النور سابق( واحد خواهران دانشگاه امام صادق، دوفصلنامه حکمت سینوی( 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(، دوفصلنامهحکمت معاصر( ، 
 گروه فلسفة دانشگاه عالمة طباطبایی(، فصلنامه حکمت و فلسفه( 
 صدرا(، فصلنامه)بنیاد حکمت اسالمی  خردنامه صدرا 
 شناسی، فصلنامه)پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی(، در حوزة معرفت ذهن 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(، دوفصلنامه شناسی بنیادینغرب( 
 دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران(، فصلنامه فلسفه( 
 پردیس قم دانشگاه تهران(، فصلنامه فلسفة دین( 
 شگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(، دوفصلنامه)پژوه فلسفة علم 
 سابق(، دانشگاه فردوسی مشهد مطالعات اسالمی) فلسفه و کالم 
 ی سباق(، دانشکدة االهیات دانشگاه تهرانهامقاالت و بررسی) فلسفه و کالم اسالمی 

mailto:makhavan77@gmail.com


2 

 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی(، بیشتر در حوزة فلسفة دین، فصلنامه قبسات( 
 ادبیات و علوم انسانی سابق(، دانشگاه اصفهانیزیک متاف( 
 دانشگاه تربیت مدرس(، فصلنامه علوم انسانی مدرس( 
 دانشگاه مفید(، قم، فصلنامه هستی و شناخت( 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(، دوفصلنامه پژوهیمنطق( 
 مؤسسة امام خمینی(، فصلنامه معرفت فلسفی( 
 دفتر تبلیغات اسالمی(، قم، فصلنامه نقد و نظر( 
 دانشگاه علوم رضویهای فلسفۀ اسالمیآموزه / 
 یخ فرهنگ و تمدن اسالمی  تار
 نشر میراث مکتوب(، حوزة نسخ خطی آینة میراث( 
  ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمیذهن 
 انتشارات نبأ(، حوزة قرآن و کالم اسالمی سفینه( 
 ینی(، قم)مؤسسة پژوهشی امام خم معرفت 
 مؤسسة پژوهشی امام خمینی(، فصلنامهمعارف عقلی( ، 
 مؤسسة پژوهشی امام خمینی(، فصلنامه معرفت اخالقی( 
 مؤسسة پژوهشی امام خمینی(، فصلنامهمعرفت کالمی( 
 مؤسسة پژوهشی امام خمینی(، فصلنامهمعرفت منطقی( 
 
 

 مجالت تخصصیج( 

  مؤسسة فرهنگی تحقیقاتی اسرا(، فصلنامهاسرا( 
 تبریز(، فصلنامه اشراق( 
 مؤسسة روزنامة اطالعات(، ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت( 
 دفتر تبلیغات اسالمی، قم(، در حوزة نقد کتاب، دوماهنامه آیینة پژوهش( 
 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی(، فصلنامه برهان و عرفان( 
  ،دهباشیبخارا 
 دوفصلنامه )مؤسسة پژوهشی امام خمینی(، پژوهش 
 دانشگاه آزاد اسالمی ساوه(، فصلنامه های اعتقادی کالمیپژوهش( 
 دانشگاه آزاد اسالمی(، فصلنامه های فلسفیپژوهش( 
 فروغ اندیشة سابق(، دانشگاه علوم رضوی، مشهد(، فصلنامه حکمت رضوی( 
 روزنامة همشهری(، ماهنامه خردنامة همشهری( 
  ، حوزه هنریسوره اندیشه 
  مه  ؤسسة تحقیقاتی سه عالمه، دانشگاه تبریز(، فصلنامه)معالا
 خانة کتاب(، ماهنامه کتاب ماه فلسفه( 
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 خانة کتاب(، ماهنامهکتاب ماه دین( 
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی(، فصلنامه کتاب نقد( 
 مؤسسة تحقیقاتی امام صادق(، قم کالم اسالمی( 
 مؤسسة کیهان(، دوماهنامهکیهان فرهنگی( 
 دانشگاه ادیان و مذاهب(، قم، فصلنامه نهفت آسما( 
  خجسته رحیمی(، دوماهنامه.اندیشۀ پویا ( 
 
 

 آرشیوی مجالت

  و تیم جدید منتشر شد. نوارغنونبا نام  1393)وزارت ارشاد(، فصلنامه/ در سال ارغنون 
 ماهنامهکیان/ 
 قوچانی( ماهنامهمهرنامه( / 
 ماهنامهسروش اندیشه ، 
  سانی و مطالعات فرهنگی(، فصلنامه)پژوهشگاه علوم انفرهنگ 
 فصلنامهنامة فلسفه ، 
 ناقد، 
 


