
 اسامی و آدرس سایت های باز شده در سیستم های کتابخانه

 howzeh.org معاونت آموزش حوزه علیمه radiomaaref.ir رادیو معارف

 noormags.ir تخصصی نورپایگاه مجالت  wikipedia.org ویکی  پدیا

 inoor.ir سایت نور mfeb.ir مدرسه فقهی امام محمدباقر

 najma.ismc.ir نجما andisheqom.com مرکز مطالعات و پاسخوگویی به شبهات

 ismc.ir مرکزمدیریت حوزه های علیمه askquran.ir کانون گفتگوی قرآنی

 lfile.ir سایت آیت ا.. فاضل لنکرانی imamalinet.net پایگاه امام علی

 najah.ir نجاح rihu.ac.ir پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 ostadmadadi.ir استاد مددی nlai.ir سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 athar.ir-al االطهر library.aqr.ir کتبخانه آستان قدس رضوی

 salsabeal.ir سلسبیل آیت ا.. علیدوست amozesh_hozeh.com آموزش حوزه

 taghriraat.ir تقریرات rouhollah.ir سایت آیت ا... روح ا... خمینی

 mobahesat.ir مباحثات markazfeqhi.com مرکز فقهی

 hawzah.net پایگاه اطالع رسانی حوزه islamicdoc.org علوم و فرهنگ اسالمیپژوهشگاه 

 zanjani.ir آیت ا... زنجانی noorlib.com کتابخانه دیجیتال نور

 khatamalosiya.com خاتم االوصیاء wikifeqh.ir ویکی فقه

 irip.ir موسسه حکمت و فلسفه ایران eshia.ir مدرسه فقاهت

 hekmateislami.com حکمت اسالمی irandoc.ac.ir پژوهشگاه علوم و فناوری

 erfanvahekmat.com عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت sid.ir مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 farzandebishtar.com فرزند بیشتر magiran.com پایگاه اطالعات نشریات کشور

 bahjat.ir آیت ا... بهجت fazellankarani.com آیت ا... محمد جواد فاضل لنکرانی

 nashresra.ir نشر اسراء askdin.com گفتگوی دینی

 feghahat.ir استاد شب زنده دار lankarani.com سایت آیت ا.. فاضل لنکرانی

معاونت امور طالب و دانش آموختگان 

 حوزه های علمیه

mortn.ir صندوق دفتر تبلیغات oghdaftar.irsand 

 leader.ir پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری csis.ir خدمات حوزه علمیه

معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی 

 حوزه های علمیّه
mobaleghan.com نشست دوره ای اساتید neshasteasatid.com 

 dastour.ir پایگاه اطالعات قوانین قوه قضائیه samta.ir سمتا

 ekhtebar.com پایگاه خبری اختبار rc.majlis.ir شورای اسالمی ایرانمرکز پژوهشهای مجلس 

 divanealee.gov.ir دیوان عالی کشور gc.ir-shora باز نمی شود

 law.blogfa.com-dad وبالگ تخصصی حقوق ایران ensani.ir پژوهشگاه علوم انسانی

پایگاه اطالع رسانی استاد سید مجتبی 

 نورمفیدی

noormofidi.com-m المکتب almaktab.ir 

   parliran.ir پژوهشگاه مجلس شورای اسالمی
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