
 مالحظات آدرس اینترنتی  کلیدواژه/نام ردیف
موسسه قرآن و نهج اطالع رسانی و ارتباطات نور:2  1

 البالغه

www.2noor.com  

خبرگزاری اهل بیت ،  جهان تشیع اطالع رسانی:ابنا    2

 علیهم السالم

www.abna.ir  

اداره پاسخگویی به  سواالت دینی و اطالع   3

ی به پاسخگوی:رسانی آستان قدس رضوی

سواالت دینی در زمینه احکام، اعتقادات و 

 ایامورمشاوره

www.imamrezashrine.com  

اداره مشاوره و پاسخ مرکز فرهنگی نهاد   4

 :نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

پاسخگویی به تمامی حوزه های معارف اسالمی ویژه 

 دانشجویان

www.Nahad.net  

پاسخ گویی  به پرسش ها    5

 وشبهات دینی فرهنگی

www.adyan.net  

  /http://www.ostadramazani.ir/fa الهیات ومعارف اسالمی استاد حسن رمضانی:  6

7  

 پاسخ گویی  به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی 

www.razavi.tv 
www.imamrezashrine.com 

 

پاسخ گویی  به پرسش ها وشبهات دینی    8

 فرهنگی

asemanian.org  

  www.shariat.org قرآن و مطالب مرتبط:ام الکتاب  9

  www.Ommolketab.net قران وعترت:ام الکتاب  11

موسسه آینده روشن پژوهشکده انتظار)  11

پاسخگویی به مسائل مربوط به مهدویت، (:مهدویت

 به ویژه شبهات و تبلیغات انحرافی و خرافی

www.intizar.ir  

  www.Ayatenoor.com دسترسی به علوم ومعارف قرانی:آیات نور   12

  www.Ayatehedayat.com دسترسی به علوم ومعارف قرانی:آیات هدایت  13

رساله :آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی  14

دسترسی به متن دروس فقهی ، عملیه ، زندگی نامه 

ای اصولی و آثار منتشره معظم له ، طرح پرسش ه

www.noorihamedani.com  

http://www.adyan.net/
http://www.ostadramazani.ir/fa/
http://www.ostadramazani.ir/fa/
http://www.razavi.tv/
http://www.imamrezashrine.com/
http://asemanian.org/


 فقهی و احکام
دسترسی به منابع تمام :آیت اهلل جعفر سبحانی  15

، ، پاسخ به پرسش ها و استفتائاتآثارمنتشره  متن

 پاسخ به شبهات ، کتابخانه دیجیتال و...

www.Tohid.ir 

 

رساله عملیه ، مناسک حج..فایل  آیت اهلل جناتی:  16

 ..های درس خارج، پرسش وپاسخ و..

 

http://jannaati.com/  

دسترسی به رساله عملیه، آثار :آیت اهلل جناتی  17

 منتشره ، زندگی نامه ، پرسش وپاسخ و....
www.Jannati.com 

 

دسترسی به :آیت اهلل حسین وحید خراسانی  18

، پاسخ به پرسش ها و آثارمنتشره  منابع تمام متن

 ، پاسخ به شبهات و...اتاستفتائ

www.Vahid-khorasani.ir 

 

تالیفات ، :آیت اهلل حسینی مظاهری اصفهانی  19

توضیح المسائل، مناسک حج، استفتائات از ،سواالت 

 شرعی و ...

www.Mazaheri.ir 

 

دروس فقه واصول ، متن  آیت اهلل حسینی نسب:  21

 تالیفات ، پرسش وپاسخ، اطلع رسانی وارتباطات

http://hoseini.org/dorus.htm  

رساله عملیه ، مناسک  آیت اهلل خوانساری:  21

 حج..فایل های درس خارج، پرسش وپاسخ و....

http://www.Khansari.ir  

ثار دسترسی به رساله عملیه، آ:آیت اهلل خوانساری  22

 منتشره ، زندگی نامه ، و....
www.Khansari.ir 

 

آثار و تالیفات، اطالع رسانی :آیت اهلل دستغیب  23

 وارتباطات
www.Dastgheib.ir 

 

دسترسی به رساله عملیه،  :آیت اهلل دوزدوزانی  24

 آثار منتشره ، زندگی نامه ، پرسش وپاسخ و....
www.Dozdozani.com 

 

له عملیه ، مناسک رسا آیت اهلل دوزدوزانی:  25

 حج..فایل های درس خارج، پرسش وپاسخ و....

http://fa.duzduzani.ir/  

دسترسی به آثار، زندگی :آیت اهلل رحیمی آزاد  26

رساله عملیه ، مناسک حج..فایل ،  نامه ، پرسش وپاسخ

 های درس خارج،

www.Rahimi-azad.org 

 

http://jannaati.com/
http://jannaati.com/
http://hoseini.org/dorus.htm
http://hoseini.org/dorus.htm
http://www.khansari.ir/
http://www.khansari.ir/
http://fa.duzduzani.ir/
http://fa.duzduzani.ir/


دسترسی به آثار، زندگی نامه ، :اهلل روحانیآیت   27

 پرسش وپاسخ
www.Rohani.ir 

 

تالیفات، اخبارواطالعات، پاسخ به  آیت اهلل سبحانی:  28

 شبهات، کتابخانه دیجیتال و.....

http://www.Tohid.ir  

دسترسی به آثار :آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی  29

 ه ، زندگی نامه و.....منتشر
www.Alkhoei.net 

 

آیت اهلل سید روح اهلل الموسوی   31

 دسترسی به آثار، زندگی نامه و....:الخمینی
www.Imam-khomeini.com 

 

زندگی نامه ، :آیت اهلل سید صادق شیرازی  31

پاسخ به ، تالیفات ، پیام های صادر ه ، عملیهرساله 

 مخاطبان سایتفقهی  پرسش های 

www.Shirazi.ir 

 

دسترسی به آثار :آیت اهلل سید علی میالنی   32

منتشره ، زندگی نامه ، نقدوبررسی شبهات وپرسش 

 وپاسخ و......

www.al-milani.net  

دسترسی به :آیت اهلل سید محمد تقی مدرسی  33

 وپاسخ و.....آثار منتشره ، زندگی نامه ، پرسش 
www.Almodarresi.com 

 

رساله :آیت اهلل سید محمد حسین شاهرودی  34

 عملیه، آثار منتشره، پرسش وپاسخ های فقهی و...
www.Shahrodi.org 

 

 :آیت اهلل سید محمد سعید طباطبایی حکیم  35

دسترسی به رساله عملیه، آثار، اخبار،  پرسش وپاسخ 

 و...

www.Alhakeem.com 

 

زندگی نامه : سید محمد علی شیرازیآیت اهلل  36

پاسخ به ، تالیفات ، پیام های صادر ه ، عملیه، رساله 

 مخاطبان سایتفقهی  پرسش های 

www.Shirazi-sa.ir 

 

رساله  آیت اهلل سیدمحمدحسینی شاهرودی:  37

 ملیه.رساله مغتربین، آثاروتالیفات و.... ع

http://www.shahroudi.org/  

فقه الصادق، تالیفات  آیت اهلل سیدمحمدصادق روحانی:  38

 فارسی، تالیفات عربی، مصطلحات الشرعیه

http://ar.rohani.ir/  
 

 

دسترسی به  آیت اهلل سیدمحمدطباطبایی حکیم:  39

، به پرسش ها و استفتائات پاسخبیانات، ، آثارمنتشره 

http://www.alhakeem.com/arabic/?p
=library 

 

http://www.tohid.ir/
http://www.tohid.ir/
http://www.al-milani.net/
http://www.shahroudi.org/
http://www.shahroudi.org/
http://ar.rohani.ir/pubs-12-556.htm
http://ar.rohani.ir/pubs-12-556.htm
http://www.alhakeem.com/arabic/?p=library
http://www.alhakeem.com/arabic/?p=library


 و...

دروس خارج  آیت اهلل سیدمحمودهاشمی شاهرودی:  41

 فقه واصول، زندگی نامه ، رساله عملیه واستفتائات و......

http://hashemishahroudi.org/ar_bet
a/index.php/lessions 

 

بیانات، ، آثارمنتشره دسترسی به  آیت اهلل سیستانی:  41

 ، و...پاسخ به پرسش ها و استفتائات

http://www.sistani.org/index.php?p
=831716 

 

متن درس خارج، زندگی نامه، رساله  آیت اهلل شبیری:  42

 عملیه و.....

http://zanjani.almaktab.ir  

دسترسی به :آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی  43

رساله عملیه، آثار منتشره ، زندگی نامه ، پرسش 

 و....وپاسخ 

www.Esraco.net 

 

دسترسی به :آیت اهلل عزالدین حسینی زنجانی  44

 آثار منتشره ، زندگی نامه ، پرسش وپاسخ و....
www.Alzanjani.ir 

 

دسترسی به آثار منتشره ، :آیت اهلل عالمه نوری  45

 زندگی نامه و.....
www.Allamenoori.org 

 

 دسترسی به رساله عملیه،:آیت اهلل علوی گرگانی  46

 آثار منتشره ، زندگی نامه ، پرسش وپاسخ و....
www.Gorgani.ir 

 

 :آیت اهلل علی صافی گلپایگانی  47

دسترسی به رساله عملیه، آثار، اخبار، پرسش وپاسخ 

 و 

www.Alisafi.ir 

 

مجموعه آثار تولیدی مرکزفقهی ائمه  آیت اهلل فاضل :  48

 اطهار، کتابخانه ، پرسش وپاسخ و.....

http://www.markazfeqhi.com/main/ 
http://www.markazfeqhi.com/main/b
ooks/ 

 

دسترسی به رساله عملیه، آثار :آیت اهلل گرامی  49

 منتشره ، زندگی نامه ، پرسش وپاسخ و....
www.Ayat-gerami.ir 

 

رساله عملیه ، مناسک  آیت اهلل مبشرکاشانی:  51

 حج..فایل های درس خارج، پرسش وپاسخ و....

http://www.mobasher.org/indexb.ph
p 

 

 :آیت اهلل مجتبی تهرانی  51

 اخالق و عرفان، زندگی نامه و....
www.Mojtaba-tehrani.ir 

 

مناسک حج. رساله عملیه.فایل  آیت اهلل مجتبی تهرانی:  52

 های صوتی درس خارج  و....

http://www.mojtabatehrani.ir/resale/
manasek 

 

  www.Mohseni.af/farsiتالیفات ، توضیح المسائل، :آیت اهلل محسنی  53

http://hashemishahroudi.org/ar_beta/index.php/lessions
http://hashemishahroudi.org/ar_beta/index.php/lessions
http://www.sistani.org/index.php?p=831716
http://www.sistani.org/index.php?p=831716
http://zanjani.almaktab.ir/
http://zanjani.almaktab.ir/
http://www.markazfeqhi.com/main/
http://www.markazfeqhi.com/main/
http://www.markazfeqhi.com/main/books/
http://www.markazfeqhi.com/main/books/
http://www.mobasher.org/indexb.php
http://www.mobasher.org/indexb.php
http://www.mojtabatehrani.ir/resale/manasek
http://www.mojtabatehrani.ir/resale/manasek


 ،سواالت شرعی و ...مناسک حج، استفتائات از 

دسترسی به :آیت اهلل محمد تقی بهجت فومنی  54

 آثار منتشره ، زندگی نامه ، پرسش وپاسخ و.....
www.Bahjat.org 

 

آثاروتالیفات، کتابخانه ،  آیت اهلل محمد شجاعی:  55

 زندگی نامه ، پرسش وپاسخ و....

http://shojaee.org/shojaee/  

دسترسی به :آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی  56

رساله عملیه، آثار منتشره ، زندگی نامه ، پرسش 

 وپاسخ و....

www.Lankarani.net 

 

دروس فقه واصول، مقاالت،  آیت اهلل محمدجوادفاضل:  57

 کتابخانه

http://www.fazellankarani.com/  

رساله عملیه ، مناسک حج..فایل  آیت اهلل مدرسی:  58

 های درس خارج، پرسش وپاسخ و....

http://www.almodarresi.com/  

 :آیت اهلل مدنی تبریزی  59

 ، دیدگاه ها، اخبارو .....دروس خارج فقهدسترسی 
www.Madani.sub.ir 

 

رساله عملیه ، مناسک  آیت اهلل مدنی تبریزی:  61

 حج..فایل های درس خارج، پرسش وپاسخ و....

http://www.Madani.sub.ir  

مقاالت، تالیفات ، زندگی نامه،  آیت اهلل مصباح یزدی:  61

 پرسش وپاسخ و....

http://mesbahyazdi.ir/node/371 
http://mesbahyazdi.ir/node/3030 

 

، آثارمنتشره دسترسی به  آیت اهلل مفتی الشیعه:  62

 ، و...پاسخ به پرسش ها و استفتائاتبیانات، 

http://www.moftialshia.ir/index.ar.p
hp/page,Library.BooksList/status,0 

 

تالیفات ، توضیح المسائل، :آیت اهلل مفتی الشیعه  63

 مناسک حج، استفتائات از ،سواالت شرعی و ...
www.Moftialshia.ir 

 

رساله عملیه ، مناسک حج..فایل  لکوتی:آیت اهلل م  64

 های درس خارج، پرسش وپاسخ و....

http://malakouti.org/  

تالیفات ، توضیح المسائل، :آیت اهلل ملکوتی  65

 مناسک حج، استفتائات از ،سواالت شرعی و ...
www.Malakouti.org 

 

 :هادوی تهرانیآیت اهلل   66

  پرسش و پاسخبانک مقاالت  و آثارمنتشره ،  

www.Dr-hadavi.ir  

انجمن های موضوعی با قابلیت شبکه های  ایده ها:  67

 اجتماعی، کتابخانه دیجیتال و....)عضویت(

http://www.eideha.com  

http://shojaee.org/shojaee/
http://shojaee.org/shojaee/
http://www.fazellankarani.com/
http://www.fazellankarani.com/
http://www.almodarresi.com/
http://www.almodarresi.com/
http://www.madani.sub.ir/
http://www.madani.sub.ir/
http://mesbahyazdi.ir/node/371
http://mesbahyazdi.ir/node/371
http://mesbahyazdi.ir/node/3030
http://mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.moftialshia.ir/index.ar.php/page,Library.BooksList/status,0
http://www.moftialshia.ir/index.ar.php/page,Library.BooksList/status,0
http://malakouti.org/
http://malakouti.org/
http://www.eideha.com/
http://www.eideha.com/


  www.iranshia.com جهان تشیع تحلیلی -پایگاه خبری:ایران شیعه   68

مهدویت پژوهی ، بانک اطالعات، :آینده روشن   69

 اطالع رسانی

www.bfnews.ir  

زمینه سازی برای :بازسازی حرم ائمه بقیع   71

 بازسازی حرم ائمه بقیع

www.baghi.ir  

بانک اطالعات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات   71

پرتال جامع وبانک اطالعات مقاالت ونشریات  فرهنگی:

 علوم انسانی واسالمی

http://ensani.ir/   

پرتال جامع  ت جهاددانشگاهی:بانک اطالعا  72

 بانک مقاالت ونشریات علوم اسالمی

http://sid.ir/   

شناسی ومقاله شناسی و ادرس ب اکتبانک کتاب:  73

 محل دسترسی
www.lib.ir 

 

 مقاالت اسالمیغنی  بانک :بانک مقاالت اسالمی  74

 برگرفته از مطبوعات

www.Seraj.ir  

بانک مقاالت :بانک مقاالت مجالت تخصصی   75

 به صورت دسته بندی شده  اسالمی

www.Noormags.org  

نمایه، چکیده ومتن کامل   :بانک مقاالت نمامتن  76

 مقاالت علوم انسانی واسالمی) عضویت(

http://www.namamatn.ir  

اخبارواطالعات حج  ری درحج وزیارت:بعثه رهب  77

 وزیارت ، کتابخانه تخصصی ، فصلنامه میقات  و....

http://hajj.ir/ 
 

 

پاسخ گویی     78

 به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی

www.hajj.ir  

بالغ )معاونت فرهنگی تبلیغی دفترتبلیغات   79

و معارف  علوم  ومقاالت  بانک اطالعات :اسالمی( 

 اسالمی

www.Balagh.net  

  www.Bonyad-quran.com :بنیاد قرآن و عترت  81

پاسخ گویی  به    81

 پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی

www.bahairesearch.org  

ترجمه قرآن  )پایگاه تخصصى قرآن  :پارس قرآن   82

، مقاالت قرآنى ، موضوعات قرآنى ، نرم افزارهاى 

www.Parsquran.com  

http://www.iranshia.com/
http://www.baghi.ir/
http://www.baghi.ir/
http://www.baghi.ir/
http://www.baghi.ir/
http://ensani.ir/fa/mags/magazines.aspx
http://ensani.ir/fa/mags/magazines.aspx
http://sid.ir/fa/Category.asp?ID=5
http://sid.ir/fa/Category.asp?ID=5
http://www.namamatn.ir/
http://www.namamatn.ir/
http://hajj.ir/
http://hajj.ir/
http://www.hajj.ir/
http://www.bahairesearch.org/


 )جستجوی موضوعی قرآن(  نی و قرآ

83  

 ی  به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگیپاسخ گوی 

www.morsalat.com  

84  

پاسخ گویی  به پرسش ها وشبهات دینی  

 فرهنگی

www.eporsesh.com  

85  

پاسخ گویی  به پرسش ها وشبهات دینی  

 فرهنگی

www.eporsesh.com  

بانک  :پایگاه اطالع رسانی امام علی )ع (  86

، امام علی علیه امام شناسیاطالعات جامع در موضوع 

 السالم و...

www.imamalinet.net   

 :پایگاه اطالع رسانی سراسری اسالمی)پارسا(  87

کتابشناسی، منابع رشته های بانک اطالعات جامع 

 ، نقد وبررسی کتب  و...علوم اسالمی

www.Islamicdatabank.com  

پاسخ گویی  به پرسش ها   88

 وشبهات دینی فرهنگی

www.sadeqin.com  

 بانک اطالعات  :پایگاه اطالع رسانی غدیر   89

 علوم اسالمیجامع 

www.ghadir.com  

اطالع   :پایگاه اطالع رسانی مرجعیت شیعه   91

رسانی، محلی برای دسترسی به اخبار مرتبط با مراجع 

و فقهای معاصر از قبیل زندگینامه، تالیفات، بیانیه ها، 

سائل، بانک صوتی تصویری، تماس با توضیح الم

دفاتر مراجع، ارسال استفتاء، استفتائات و پیوند به 

 تن از مراجع وفقها 32پایگاه های

www.marjaeyat.com  

قرآن و ترجمه، علوم )بخش قران(:پایگاه حوزه  91

قرآنى، تفسیر موضوعى و ترتیبى، دائرة المعارف، 
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