


١٣٩٩پاييز  





:نام نشريه
:صاحب امتياز

:سر دبير
:مدير مسئول

  ٦٠)ع(مشهد مقدس، امام رضا :آدرس
:تلفن
  Peyrovan.zahra@yahoo.com:ايميل



:هدف

:هشماره شاپا نشري

:چاپ آخرين شماره

WWW.Peyrovan-Zahra.com :سايت مدرسه

:چاپ اولين شماره



: دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي اسالمي

داراي شش مقاله در مورد گردشگري اسالمي





: دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي اسالمي

داراي شش مقاله فقهي





: دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي اسالمي

داراي پنج مقاله اعتقادي و تاريخ اسالم





: دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي اسالمي

يداراي پنج مقاله اعتقادي و تاريخ
 





: دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي اسالمي

داراي پنج مقاله با موضوع تاريخ اسالم

داىن است«  مل داش هبرت است مناز مهراه   ٔم   ل؛ خواب تو ىل  ري من صاله  مل  ىل  »  .نوم 





: دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي اسالمي

داراي پنج مقاله در مورد نهج البالغه





: دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي اسالمي

داراي پنج مقاله خانوادگي و فقهي







: دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي اسالمي

داراي پنج مقاله در مورد ادعيه اسالمي

ردن ك« ا  د د ر تو  ِه ِشفاًء ِمن ُلكِّ داٍء؛  اِء، فٕان ف ِ ٓن شفاى هر دردى است َلَيَك  »  .ه 





: دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي اسالمي

هيداراي پنج مقاله ويژه صحيفه پژو

َِص « ِالْق ِ ِّْعِين  ِ ، َو َم ِ ََىل ُمَحمٍد َو  لهُم َصّلِ  داا لش درود فرست و مرا در ! اِد؛  ر محمّد و 
ن د  انه روی هبره م »  .  متام امور زندگی از م





: دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي اسالمي

داراي شش مقاله ويژه صحيفه پژوهي

ِ ، َو اْرُزقِْين الرْغَبَة ِيف « ِ ََىل ُمَحمٍد َو  لهُم َصّلِ  داا ِِٓخَرِت؛   َ َ لش درود !  الَْعَمِل  ر محمّد و 
ن رای خودت، روزی ام  ٓن مه معل  ل و رغبت در معل،  ٓخرمت م رای  »  .  فرست و 





مشهد برگزار مي كند) عليهاالسالم(واحد پژوهش مدرسه علميه پيروان حضرت زهرا 

يازدهمين فراخوان مقاله

:محورهاي فراخوان
جايگاه پزشكي و سالمت در آموزه هاي اسالمي
جايگاه فقه در سالمت و بهداشت
پيشينه تاريخي علم  پزشكي در اسالم
جايگاه علم پزشكي در سالمت جسم و روان از ديدگاه اسالم

.يداين مدرسه به چاپ خواهد رس) ياس نبي(از مقاالت برگزيده تقدير و در دوفصلنامه تخصصي پژوهش هاي علوم اسالمي 

يا   peyrovan.zahra@yahoo.comبه رايانامه   A4صفحه ١٥حداكثر  wordعالقمندان آثار خود را در قالب  

.ارسال نمايند@tabatabaei313پيام رسان سروش يا ايتا به آيدي



 :پذيراي فصلنامه دودفتر 
تمام محققان از سر تا سر ايرانپژوهش هاي                       

.حث تخصصي و جديد اسالمي استامب در                 


