ردیف
1

نام/کلیدواژه
2نور:اطالع رسانی و ارتباطات موسسه قرآن و نهج

آدرس اینترنتی
www.2noor.com

البالغه
2

ابنا :اطالع رسانی جهان تشیع  ،خبرگزاری اهل بیت

www.abna.ir

علیهم السالم
3

اداره پاسخگویی به سواالت دینی و اطالع

www.imamrezashrine.com

رسانی آستان قدس رضوی:پاسخگویی به
سواالت دینی در زمینه احکام ،اعتقادات و
امورمشاورهای
4

اداره مشاوره و پاسخ مرکز فرهنگی نهاد

www.Nahad.net

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:
پاسخگویی به تمامی حوزه های معارف اسالمی ویژه
دانشجویان
5

پاسخ گویی به پرسش ها

www.adyan.net

وشبهات دینی فرهنگی
6

استاد حسن رمضانی :الهیات ومعارف اسالمی

7
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
8

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی

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

فرهنگی
9

ام الکتاب:قرآن و مطالب مرتبط

11

ام الکتاب:قران وعترت

11

انتظار(موسسه آینده روشن پژوهشکده

www.shariat.org
www.Ommolketab.net
www.intizar.ir

مهدویت):پاسخگویی به مسائل مربوط به مهدویت،
به ویژه شبهات و تبلیغات انحرافی و خرافی
12

آیات نور :دسترسی به علوم ومعارف قرانی

13

آیات هدایت:دسترسی به علوم ومعارف قرانی

14

آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی:رساله
عملیه  ،زندگی نامه  ،دسترسی به متن دروس فقهی
اصولی و آثار منتشره معظم له  ،طرح پرسش های

www.Ayatenoor.com
www.Ayatehedayat.com
www.noorihamedani.com

مالحظات

فقهی و احکام
15

آیت اهلل جعفر سبحانی:دسترسی به منابع تمام
متن آثارمنتشره  ،پاسخ به پرسش ها و استفتائات،

www.Tohid.ir

پاسخ به شبهات  ،کتابخانه دیجیتال و...
16

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

http://jannaati.com/

های درس خارج ،پرسش وپاسخ و....

17

آیت اهلل جناتی:دسترسی به رساله عملیه ،آثار
منتشره  ،زندگی نامه  ،پرسش وپاسخ و....

18

www.Jannati.com

آیت اهلل حسین وحید خراسانی:دسترسی به
منابع تمام متن آثارمنتشره  ،پاسخ به پرسش ها و

www.Vahid-khorasani.ir

استفتائات ،پاسخ به شبهات و...
19

آیت اهلل حسینی مظاهری اصفهانی:تالیفات ،
توضیح المسائل ،مناسک حج ،استفتائات از ،سواالت

www.Mazaheri.ir

شرعی و ...
21

آیت اهلل حسینی نسب :دروس فقه واصول  ،متن

http://hoseini.org/dorus.htm

تالیفات  ،پرسش وپاسخ ،اطلع رسانی وارتباطات

21

آیت اهلل خوانساری :رساله عملیه  ،مناسک

http://www.Khansari.ir

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

22

آیت اهلل خوانساری:دسترسی به رساله عملیه ،آثار
منتشره  ،زندگی نامه  ،و....

23

آیت اهلل دستغیب:آثار و تالیفات ،اطالع رسانی
وارتباطات

24

آیت اهلل دوزدوزانی :دسترسی به رساله عملیه،
آثار منتشره  ،زندگی نامه  ،پرسش وپاسخ و....

25

آیت اهلل دوزدوزانی :رساله عملیه  ،مناسک

www.Khansari.ir

www.Dastgheib.ir

www.Dozdozani.com
http://fa.duzduzani.ir/

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

26

آیت اهلل رحیمی آزاد:دسترسی به آثار ،زندگی
نامه  ،پرسش وپاسخ  ،رساله عملیه  ،مناسک حج..فایل
های درس خارج،

www.Rahimi-azad.org

27

آیت اهلل روحانی:دسترسی به آثار ،زندگی نامه ،
پرسش وپاسخ

28

آیت اهلل سبحانی :تالیفات ،اخبارواطالعات ،پاسخ به

www.Rohani.ir
http://www.Tohid.ir

شبهات ،کتابخانه دیجیتال و.....

29

آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی:دسترسی به آثار
منتشره  ،زندگی نامه و.....

31

آیت اهلل سید روح اهلل الموسوی
الخمینی:دسترسی به آثار ،زندگی نامه و....

31

www.Alkhoei.net

www.Imam-khomeini.com

آیت اهلل سید صادق شیرازی:زندگی نامه ،
رساله عملیه ،تالیفات  ،پیام های صادر ه  ،پاسخ به

www.Shirazi.ir

پرسش های فقهی مخاطبان سایت
32

آیت اهلل سید علی میالنی:دسترسی به آثار

www.al-milani.net

منتشره  ،زندگی نامه  ،نقدوبررسی شبهات وپرسش
وپاسخ و......
33

آیت اهلل سید محمد تقی مدرسی:دسترسی به
آثار منتشره  ،زندگی نامه  ،پرسش وپاسخ و.....

34

آیت اهلل سید محمد حسین شاهرودی:رساله
عملیه ،آثار منتشره ،پرسش وپاسخ های فقهی و...

35

www.Almodarresi.com

www.Shahrodi.org

آیت اهلل سید محمد سعید طباطبایی حکیم:
دسترسی به رساله عملیه ،آثار ،اخبار ،پرسش وپاسخ

www.Alhakeem.com

و...
36

آیت اهلل سید محمد علی شیرازی:زندگی نامه
 ،رساله عملیه ،تالیفات  ،پیام های صادر ه  ،پاسخ به

www.Shirazi-sa.ir

پرسش های فقهی مخاطبان سایت
37

آیت اهلل سیدمحمدحسینی شاهرودی :رساله

http://www.shahroudi.org/

عملیه.رساله مغتربین ،آثاروتالیفات و....

38

آیت اهلل سیدمحمدصادق روحانی :فقه الصادق ،تالیفات

http://ar.rohani.ir/

فارسی ،تالیفات عربی ،مصطلحات الشرعیه

39

آیت اهلل سیدمحمدطباطبایی حکیم :دسترسی به
آثارمنتشره  ،بیانات ،پاسخ به پرسش ها و استفتائات،

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

و...
41

آیت اهلل سیدمحمودهاشمی شاهرودی :دروس خارج

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

آیت اهلل سیستانی :دسترسی به آثارمنتشره  ،بیانات،

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

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

http://zanjani.almaktab.ir

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

41

پاسخ به پرسش ها و استفتائات ،و...
42

عملیه و.....

43

آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی:دسترسی به
رساله عملیه ،آثار منتشره  ،زندگی نامه  ،پرسش

www.Esraco.net

وپاسخ و....
44

آیت اهلل عزالدین حسینی زنجانی:دسترسی به
آثار منتشره  ،زندگی نامه  ،پرسش وپاسخ و....

45

آیت اهلل عالمه نوری:دسترسی به آثار منتشره ،
زندگی نامه و.....

46

آیت اهلل علوی گرگانی:دسترسی به رساله عملیه،
آثار منتشره  ،زندگی نامه  ،پرسش وپاسخ و....

47

www.Alzanjani.ir

www.Allamenoori.org

www.Gorgani.ir

آیت اهلل علی صافی گلپایگانی:
دسترسی به رساله عملیه ،آثار ،اخبار ،پرسش وپاسخ

www.Alisafi.ir

و
48

آیت اهلل فاضل  :مجموعه آثار تولیدی مرکزفقهی ائمه
اطهار ،کتابخانه  ،پرسش وپاسخ و.....

49

آیت اهلل گرامی:دسترسی به رساله عملیه ،آثار
منتشره  ،زندگی نامه  ،پرسش وپاسخ و....

51

آیت اهلل مبشرکاشانی :رساله عملیه  ،مناسک
حج..فایل های درس خارج ،پرسش وپاسخ و....

51

آیت اهلل مجتبی تهرانی:
اخالق و عرفان ،زندگی نامه و....

52

آیت اهلل مجتبی تهرانی :مناسک حج .رساله عملیه.فایل
های صوتی درس خارج و....

53

آیت اهلل محسنی:تالیفات  ،توضیح المسائل،

http://www.markazfeqhi.com/main/
http://www.markazfeqhi.com/main/b
ooks/
www.Ayat-gerami.ir
http://www.mobasher.org/indexb.ph
p

www.Mojtaba-tehrani.ir
http://www.mojtabatehrani.ir/resale/
manasek
www.Mohseni.af/farsi

مناسک حج ،استفتائات از ،سواالت شرعی و ...
54

آیت اهلل محمد تقی بهجت فومنی:دسترسی به
آثار منتشره  ،زندگی نامه  ،پرسش وپاسخ و.....

55

آیت اهلل محمد شجاعی :آثاروتالیفات ،کتابخانه ،

www.Bahjat.org
http://shojaee.org/shojaee/

زندگی نامه  ،پرسش وپاسخ و....

56

آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی:دسترسی به
رساله عملیه ،آثار منتشره  ،زندگی نامه  ،پرسش

www.Lankarani.net

وپاسخ و....
57

آیت اهلل محمدجوادفاضل :دروس فقه واصول ،مقاالت،

http://www.fazellankarani.com/

کتابخانه

58

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

http://www.almodarresi.com/

های درس خارج ،پرسش وپاسخ و....

59

آیت اهلل مدنی تبریزی:
دسترسی دروس خارج فقه ،دیدگاه ها ،اخبارو .....

61

آیت اهلل مدنی تبریزی :رساله عملیه  ،مناسک

www.Madani.sub.ir
http://www.Madani.sub.ir

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

61

آیت اهلل مصباح یزدی :مقاالت ،تالیفات  ،زندگی نامه،
پرسش وپاسخ و....

62

آیت اهلل مفتی الشیعه :دسترسی به آثارمنتشره ،
بیانات ،پاسخ به پرسش ها و استفتائات ،و...

63

آیت اهلل مفتی الشیعه:تالیفات  ،توضیح المسائل،
مناسک حج ،استفتائات از ،سواالت شرعی و ...

64

آیت اهلل ملکوتی :رساله عملیه  ،مناسک حج..فایل

http://mesbahyazdi.ir/node/371
http://mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.moftialshia.ir/index.ar.p
hp/page,Library.BooksList/status,0

www.Moftialshia.ir
http://malakouti.org/

های درس خارج ،پرسش وپاسخ و....

65

آیت اهلل ملکوتی:تالیفات  ،توضیح المسائل،
مناسک حج ،استفتائات از ،سواالت شرعی و ...

66

آیت اهلل هادوی تهرانی:

www.Malakouti.org
www.Dr-hadavi.ir

بانک مقاالت و آثارمنتشره  ،پرسش و پاسخ
67

ایده ها :انجمن های موضوعی با قابلیت شبکه های
اجتماعی ،کتابخانه دیجیتال و(....عضویت)

http://www.eideha.com

68

ایران شیعه:پایگاه خبری -تحلیلی جهان تشیع

69

آینده روشن :مهدویت پژوهی  ،بانک اطالعات،

www.iranshia.com
www.bfnews.ir

اطالع رسانی
71

بازسازی حرم ائمه بقیع:زمینه سازی برای

www.baghi.ir

بازسازی حرم ائمه بقیع
71

بانک اطالعات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات

http://ensani.ir/

فرهنگی :پرتال جامع وبانک اطالعات مقاالت ونشریات
علوم انسانی واسالمی

72

بانک اطالعات جهاددانشگاهی :پرتال جامع

http://sid.ir/

بانک مقاالت ونشریات علوم اسالمی

73

بانک کتاب:کتاب شناسی ومقاله شناسی و ادرس
محل دسترسی

74

بانک مقاالت اسالمی:بانک غنی مقاالت اسالمی

www.lib.ir
www.Seraj.ir

برگرفته از مطبوعات
75

بانک مقاالت مجالت تخصصی :بانک مقاالت

www.Noormags.org

اسالمی به صورت دسته بندی شده
76

بانک مقاالت نمامتن :نمایه ،چکیده ومتن کامل

http://www.namamatn.ir

مقاالت علوم انسانی واسالمی( عضویت)

77

بعثه رهبری درحج وزیارت :اخبارواطالعات حج

http://hajj.ir/

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

78

پاسخ گویی

www.hajj.ir

به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
79

بالغ (معاونت فرهنگی تبلیغی دفترتبلیغات

www.Balagh.net

اسالمی)  :بانک اطالعات ومقاالت علوم و معارف
اسالمی
81

www.Bonyad-quran.com

بنیاد قرآن و عترت:

81

پاسخ گویی به

www.bahairesearch.org

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
82

پارس قرآن  :پایگاه تخصصى قرآن ( ترجمه قرآن
 ،مقاالت قرآنى  ،موضوعات قرآنى  ،نرم افزارهاى

www.Parsquran.com

قرآنی و (جستجوی موضوعی قرآن)
www.morsalat.com

83
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی

www.eporsesh.com

84
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی
فرهنگی

www.eporsesh.com

85
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی
فرهنگی
86

پایگاه اطالع رسانی امام علی (ع ) :بانک

www.imamalinet.net

اطالعات جامع در موضوع امام شناسی ،امام علی علیه
السالم و...
87

پایگاه اطالع رسانی سراسری اسالمی(پارسا):

www.Islamicdatabank.com

بانک اطالعات جامع کتابشناسی ،منابع رشته های
علوم اسالمی ،نقد وبررسی کتب و...
88

پاسخ گویی به پرسش ها

www.sadeqin.com

وشبهات دینی فرهنگی
89

پایگاه اطالع رسانی غدیر  :بانک اطالعات

www.ghadir.com

جامع علوم اسالمی
91

پایگاه اطالع رسانی مرجعیت شیعه  :اطالع

www.marjaeyat.com

رسانی ،محلی برای دسترسی به اخبار مرتبط با مراجع
و فقهای معاصر از قبیل زندگینامه ،تالیفات ،بیانیه ها،
توضیح المسائل ،بانک صوتی تصویری ،تماس با
دفاتر مراجع ،ارسال استفتاء ،استفتائات و پیوند به
پایگاه های 32تن از مراجع وفقها
91

پایگاه حوزه(بخش قران):قرآن و ترجمه ،علوم
قرآنى ،تفسیر موضوعى و ترتیبى ،دائرة المعارف،
قرآن و اهل بیت( ع ) ،ادیان و تمدن ها در قرآن،
قرآن و ادبیات ،مؤسسات قرآنى ،خادمان قرآن،
کتابخانه ،نگارخانه و پایگاه ها و نرم افزارهاى قرآنى

www.hawzah.net/Per/Q/QDefa.asp?UR
L=Start/QStart.htm

92

پایگاه خبری شیعه ایران (پخش):اطالع رسانی

www.pakhsh-iran.com

وارتباطات شیعی
93

پایگاه دروس حوزه :دروس مقدمات تا خارج فقه واصول
حوزه های علمیه

94

پایگاه شیعه شناسی:مطالعات شیعه شناسی،

http://www.aldarss.org/m_sath/index_t.html
www.shiastudies.com

کتابخانه دیجیتال و مقاالت تمام متن
95

پاسخ گویی به پرسش ها

www.bayannew.ir

وشبهات دینی فرهنگی
96

پایگاه قرائتی ،درس هایی از قرآن:الهیات

www.Qaraati.net

ومعارف قرانی ،دسترسی به آثار و دروس حجت
االسالم قرائتی
97

پاسخ گویی به پرسش ها

www.makoran

وشبهات دینی فرهنگی
98

پایگاه مجازی شیعیان(سالم شیعه ):شیعه و اهل

www.salam-shia.com

سنت :اعتقادات و پاسخ به سواالت و شبهات
99

پرتال سایت های دفتر تبلیغات اسالمی:

www.dte.ir

دسترسی به بانک مقاالت تولیدی،برخی آثار منتشره،
اخبارو اطالعات مرتبط و سایت های تابعه دفتر
تبلیغات اسالمی
111

پرتال متقین :پرتال جامع علوم ومعارف اسالمی ،کتابخانه

http://www.motaghin.com/

آنالین و.....

111

پرتال نشریات دانشگاه تهران :دسترسی به نمایه ،
چکیده ومتن کامل  ،نشریات

112

پرسش و پاسخ قرآنی:پاسخ به پرسش های دینی

http://journals.ut.ac.ir/page/alljournal.html
www.Islamquest.net

توسط آیت اهلل هادوی تهرانی
113

پرسمان قرآن  :پرسش و پاسخ های قرانی

114

پژوهش های قرانی:پژوهش های قرآنی حوزه و

www.Porsemanequran.com
www.Quranresearchs.org

دانشگاه
115

پژوهش های قرآنی:متن کامل مقاالت مجله
پژوهش های قرانی دفترتبلیغات اسالمی

www.Quran-p.com

116

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات

www.pajoohe.com

دینی فرهنگی
www.hadith.net

117
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی
فرهنگی
118

پاسخ گویی به

www.iri.miu.ac.ir

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
www.kanoonandisheh.com

119
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی

www.rie.ir

111
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
111

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات

www.motaghin.com

دینی فرهنگی
112

تبیان (سازمان تبلیغات اسالمی )  :پرتال و بانک

www.Tebyan.net

اطالعات جامع علوم اسالمی با قابلیت شبکه های
اجتماعی
113

تحقیقات قرآنی:بانک اطالعات علوم ومعارف

www.Quranesearch.org

قرانی
114

تسنیم:اخبارواطالعات پژوهشکده قرآن وعترت

www.Tasnim.ir

دانشگاه آزاد
115

تشیع:پایگاه خبری  -فرهنگی تشیع

www.tashaio.com

116

تفسیر جوان(دکتر بیستونی) :

www.Tafsirejavan.com

قرآن :دسترسی به متن کامل تفسیر جوان برگرفته از
تفسیرنمونه
117

تقویم شیعه :شرح مناسبت های دینی

118

پاسخ گویی به

www.sobhezohour.com
www.jz.ac.ic

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
119

جامعه القرآن الکریم:اخبار واطالعات  ،پرسش

www.Forum.jameatulquran.com

وپاسخ ،در محور آموزش قران
121

جامعه القرآن:اطالع رسانی و ارتباطات

121

جامعه المصطفی العالمیه :اخبارواطالعات  ،کتب

www.Jameatulquran.com
http://miu.ac.ir

ونشریات منتشره ،همایش ها  ،دانشگاه مجازی و...

122

جامعه المصطفی العالمیه :چکیده پایان نامه های
مراکزتابعه

123

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات

http://edu.miu.ac.ir/index.aspx?sitei
d=31&siteid=1&siteid=1&siteid=1&p
ageid=5265
www.forghan.ir

دینی فرهنگی
124

جامعه علوم القرآن:پاسخگویی به سواالت در

www.forghan.org

زمینه قرآن ،فقه و حقوق
125

حافظان :تخصصی حفظ قرآن

126

حضور:سایت مهدوی

127

حوزه نت (مرکزتحقیقات کامپیوتری

www.Hafezan.com
www.hozoor.org
www.Hawzah.net

اسالمی) :بانک اطالعات جامع علوم اسالمی
128

حوزه نت:بانک اطالعات :اسالم ،اخالق ،احکام،
کتابخانه ،حوزه علمیه ،قرآن ،عقاید ،فرهنگ و تمدن.

www.new.hawzah.net/hawzah/Default.a
spx

علوم اسالمى ،مراکز اسالمى
129

خانه فرهنگی الزهرا (س):پاسخگویی به سواالت

www.refed.net

احکام ویژه بانوان
131

خبرگان رهبری :مقاالت ،زندگی نامه ،و.....

131

خبرگزاری حوزوی رسا:اطالع رسانی

http://www.khobreganrahbari.com/r
ezaei/modules.php?name=Content
&pa=showpage&pid=381
www.rasanews.ir

رویدادهای حوزوی
132

خبرگزاری شبستان:خبرگزاری تخصصی حوزه

www.shabestan.ir

دین
133

خبرگزاری قرآنی کشور:اطالع رسانی جامع در

www.Iqna.ir

محور قران به زبان های زنده دنیا
134

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات

www.osool.ac.ir

دینی فرهنگی
135

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات

www.urd.ac.ir

دینی فرهنگی
136

دانشگاه فردوسی مشه د :مقاالت دانشگاهی و
کتب اس اتید و...

http://profdoc.um.ac.ir/

http://wiki.ahlolbait.ir

137

دانشنامه اسالمی:ویکی اهل بیت ع

138

دانشنامه رشد :دایره المعارف اسالمی

www.Daneshname.roshd.ir

139

دایرة المعارف فقه اهل بیت(ع) :

www.islamicfeqh.com

امکان دسترسی به منشورات موسسه دایرة المعارف
فقه اسالمی ،پاسخ به سواالت فقهی و کالمی،
کتابخانه دیجیتال تمام متن
141

دایرکتوری وبالگ های قرآنی:

www.Quranblogs.ir

دایرکتوری وبالگ های قرآنی
141

پاسخ گویی به

www.mawsoah.org

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
ejlasmahdi.ir

142
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
143

دسته بندی سایت های مختلف و لینک به

www.yaoo.ir

آن ها:راهنمای موضوعی سایت ها
144

دفتر آیت اهلل العظمی سید علی خامنهای:

www.wilayah.org

دسترسی به آثارمنتشره  ،بیانات ،پاسخ به پرسش ها و
استفتائات ،و...
145

دفتر آیت اهلل العظمی سید علی سیستانی:

www.sistani.org

زندگی نامه  ،رساله  ،تالیفات  ،پیام های صادر ه ،
پرسش و پاسخ
146

دفتر آیت اهلل العظمی عبدالکریم موسوی
اردبیلی:دسترسی به رساله عملیه ،آثار منتشره ،

www.ardebili.com
www.ardebili.org

زندگی نامه  ،پرسش وپاسخ و....
147

دفتر آیت اهلل العظمی میزرا جواد تبریزی:

www.tabrizi.org

دسترسی به منابع تمام متن ،پاسخ به پرسش ها و
استفتائات
148

دفتر آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی:

www.makarem.ir

تالیفات  ،توضیح المسائل ،مناسک حج ،استفتائات از
آیت اهلل مکارم شیرازی ،سواالت شرعی و ...
149

دفتر آیت اهلل العظمی یوسف صانعی

www.saanei.org

مشاهده مطالب رساله وی و وجود صندوق
الکترونیکی استفتائات ،دروس حوزوی
151

دفتر پاسخگویی آستانه مقدسه حضرت
معصومه (س):پاسخگویی به مسائل شرعی،

www.masoumeh.com
www.paltalk.com

اعتقادی ،تاریخ اسالم و مسائل روز
151

دفتر پژوهشی و اطالع رسانی وتر آل یاسین:

www.emammahdi.com

پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی ،مسائل
اجتماعی و مهدویت
152

پاسخ گویی

www.Emammahdi.com

به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
153

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم (شعبه

www.islam_isf.com

اصفهان):پاسخگویی به سواالت احکام ،سواالت
دینی ،حدیثی ،اجتماعی و سیاسی
154

دفتر حضرت آیت اهلل العظمی لطف اهلل

www.saafi.net

صافی گلپایگانی :دسترسی به رساله عملیه ،آثار
منتره  ،اخبار دیدارها ومالقات ها و....
www.womenrc.com

155
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی
فرهنگی
156

رادیو قرآن صدای جمهوری اسالمی ایران:
رادیوقران

157

رادیو قرآن:رادیوقران :برنامه ها ومستندات

158

راهنمای پایگاه های امام مهدی(عج ) :

www.irib.ir/radio/quran
www.Radio.irib.ir/quran
www.mahdisearch.com

راهنمای موضوعی وجستجوگر مهدوی
www.rahrov.ir

159

رهرو

161

سازمان دارالقرآن کریم:پخش یا ذخیره تالوت

www.Telavat.com

آیات الهی
161

پاسخ گویی به

www.ngoic.com

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
162

سایت تربیت:بانک اطالعات جامع درموضوع

www.ghadeer.org/site/tarbeiat/Index.ht
ml

تربیت اسالمی
163

سایت حضرت آیت اهلل خامنه ای:دسترسی به

www.khamenei.ir

بیانات ،دروس خارج فقه ،دیدگاه ها ،اخبارمالقات
هاوبازدیدهاو.....
164

www.lankarani.org

سایت حضرت آیت اهلل فاضل
لنکرانی:کتابخانه تخصصی فقهی

165

سایت دوران:عبرت آموزی و پندگیری از سیره

www.ghadeer.org/site/dowran/index.ht
ml

گذشتگان
166

سایت ذکر:مباحث جامع در ارتباط با ذکر خداوند

www.ghadeer.org/site/thekr/index.htm

و تاثیر ان و....
www.shia-online.ir

167

سایت شیعه آنالین:شیعه واهل سنت

168

سایت قصص:قصههای قرآنی و قصص و روایات

www.ghadeer.org/site/qasas/index.htm

ائمه را در موضوعات مختلف
www.behar.ir/html/index.php

169

سایت مذهبی بحار:

171

سایت مستبصر آقای دکتر عصام عماد :

www.esamalemad.com

مباحث مرتبط باشیعه و اهل سنت ،نقد وهابیت
www.Setadetafsir.com

171

ستادتفسیر:درس هایی از قرآن

172

السراج:پایگاه سخنرانى هاى قرآنى شیخ حبیب
کاظمى(عربی)

173

السیدجوادالموسوی لقزوینی :تالیفات  ،بحوث،

www.alseraj.net/ar/av/3
http://www.alqazweeni.com/

پرسش وپاسخ ،اطالع رسانی وارتباطات (عربی)

174

سیدعلی طباطبایی :کتب ومقاالت ،زندگی نامه،

http://sayyidalitabatabaei.com

کتابخانه دیجیتال  ،زندگی نامه و....

http://alhaydari.com/ar/

175

سیدکمال الحیدری :کتب ومولفات.دروس

176

شبکه اطالع رسانی اجتهاد:بانک اطالعات فقه و

www.ijtihad.ir

اجتهاد ،مذاهب فقهی  ،حوزه های علمیه و پیوندهای
مرتبط
177

شبکه اطالع رسانی شارح :متون و مقاالت دینی

www.Shareh.com

178

پاسخ گویی

www.imamalmahdi.com

به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
www.radiomaaref.ir

179
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
181

شبکه سراسری معارف اسالمی (صدا):

www.radiomaaref.ir

پاسخگویی به مسائل قرآنی ،اعتقادی ،شرعی و
خانوادگی ،پرسش و پاسخ
181

شبکه قرآن:شبکه قران صداوسیما

182

شبکه گسترش اطالعات فرهنگی رافد:

www.Qurantv.irib.ir
www.rafed.net

پاسخگویی در زمینه مسائل اعتقادی وکالمی،
نقدوبررسی شبهات  ،کتابخانه تمام متن
183

پاسخ گویی به

www.rafed.net

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
184

شبکه لبیک (حج و زیارت )  :بانک اطالعات

www.Labbaik.ir

جامع در رابطه با مسایل و مناسک حج و زیارت و
همچنین تماشای مستقیم بسیاری از برنامههای حج
185

شهر قرآن:بانک اطالعات علوم ومعارف قرانی
،کتابخانه با بیش از یک هزار و  811عنوان کتاب و

www.qurancity.ir

مقاله قرآنى معتبر
186

شیعه .نت :معرفی و پیوند به سایت های شیعی

http://www.shia12.org

187

شیعه سرچ :جستجوگر پایگاه های شیعی

www.shiasearch.com

188

شیعه واهل سنت:گفتگوی آرام میان شیعه و سنی

www.shia-sonni.com

189

شیعیان جهان:اطالع رسانی و ارتباطات شیعی

191

صدای قران:دانلود وپخش تالوت های قرانی

191

صفیر هدایت:تفسیر قرآن ،جستجو ،آرشیو مطالب،
مجله ى صفیر هدایت

192

طوبی( مرکز تحقیقات اسالمی):بانک اطالعات

www.shiiteworld.com
www.Voiceofquran.com
www.safirehedayat.com
www.Tooba-ir.org

علوم اسالمی ،مطالب مختلف در حوزه هاى دینى و
اسالمى
193

عرفان (حجت االسالم والمسلمین انصاریان) :

www.Erfan.ir

دسترسی به آثارمنتشره و اخبار واطالعات  ،پرسش
وپاسخ در موضوعات علوم اسالمی
194

عالمه نوری :آثار و تالیفات ،اطالع رسانی وارتباطات

http://www.Allamenoori.org

و....

195

فجر قرآن کریم:مباحث مرتبط با قران

196

پاسخ گویی به پرسش ها

www.Fajrequran.com
www.porsesh.ir

وشبهات دینی فرهنگی
197

فرهنگسرای پرسش:پاسخگویی به سواالت

www.porsesh.ir

اعتقادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
198

فهرست واره:جستاری در آثار مکتوب مهدوی

199

قرآن الشیعه(شبکه قرآن کریم):پایگاه شیعى در

www.fehrestvareh.org
www.Quran.al-shia.com

حوزه قرآن و علوم قرآنى
211

قرآن برای کودکان:آموزش قرآن برای

www.Quranchildren.com

کودکان
211

قران بالگ:وبالگ های قرآنی

212

قران تالیف:دفتربرنامه ریزی وتالیف کتب

www.Quranblog.org
www.Quran-dept.talif.ir

درسی(گروه قرآنی)
213

قران حدیث:پژوهش نامه قرآن و حدیث

www.Quranhadith-njo.ir

214

قران رسنت:جستجوگر قرآن ،حافظ و…

www.Quran-recent.ir

215

قران سایت:سایت های قرانی

216

قرآن شناسی:بانک اطالعات علوم ومعارف قرانی

217

قرآن فلش:دسترسی به قران با فرمت فلش

www.Quranflash.com

218

قرآن مناجات:ادعیه قرانی و مناجات نامه

www.Quran.monajat.org

219

قران(رشد):دارالقرآن الکریم (خانه قرآن)

www.Quran.roshd.ir

211

قرانی:ختم قرآن.ثبت نام .متن ،قرائت،مسابقه-

www.Quransite.com
www.Quranology.com/farsi.htm

www.Qurany.com

خادمان قرآن
211

قرآنیان:علوم و معارف قرانی

www.Quranian.net

212

قلم:جشنواره فیلم نامه نویسی قرآنی دانشجویان

www.Qalam.utac.ir

213

کانون اندیشه جوان:پاسخگویی به سواالت و

www.halgheh.net

شبهات فکری ،اعتقادی ،سیاسی ،حقوقی ،فرهنگی و

www.canoon.org

اجتماعی
214

پاسخ گویی به پرسش ها

www.rahpouyan.com

وشبهات دینی فرهنگی
215

کانون قرآن و عترت(س):تحقیقات قرآنى

216

کانون قرآن و عترت:قران وعترت

217

کانون گفتمان قرآن :دسترسی به معارف قرانی

218

کتاب پدیا(شیعه واهل سنت) :کتابخانه الکترونیک عربی
با بیش از  09999کتاب

www.ghoran-etrat.com
www.Qhuran-etrat.com
www.Askquran.ir
http://www.ketabpedia.com/
http://www.ketabpedia.com/216/الفقه_
اإلسالمي

219

کتابخانه تاریخ اسالم:کتابخانه تخصصی تاریخ

www.historylib.com

اسالم و ایران
www.omidvaran.org

221

گروه فرهنگی امیدواران:

221

لحظات نورانی قرآن:معارف قرانی

222

مبین:ا دانلود قرآن و نهج البالغه (متن و ترجمه )و
مقاالتى درباره اهل بیت (ع) در قرآن و نیز مهدویت

www.Momentsluminousquran. pib.ir

www.al-mobin.com

در آیات قرآنى
223

مجله مشکات:دسترسی به متن کامل مجله مشکات

224

مجمع التقریب :مجموعه آثار و منشورات مجمع
التقریب ،کتابخانه دیجیتال ،

225

پاسخ گویی به پرسش ها

www.Islamic-rf.ir/mishkat
http://www.taghrib.org/index.php
http://www.taghrib.org/library/librar
y2.php
www.ahl-ul-bait.com

وشبهات دینی فرهنگی
226

مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم:

www.ahl_ulbait.org

پاسخگویی به سواالت مذهبی ،اعتقادی ،مسائل
اختالفی بین شیعه و سنی
227

پاسخ گویی به

www.taghrib.ir

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
228

مجمع جهانی شیعه شناسی:
پاسخگویی به شبهات و مناظرات پیرامون شیعه،
مسائل مربوط به مستبصرین (گروندگان به مذهب

www.shiastudies.com

تشیع)
229

پاسخ گویی به پرسش ها

www.shiastudies.com

وشبهات دینی فرهنگی
231

مجیب :ترجمه و تفسیر قران

www.Mojib.com

231

مجیر:جامعه خبری و اطالع رسانی مهدویت

www.mojir.com

232
233

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
مدرسه فقاهت :دسترسی به صوت دروس فقهی واصولی

www.mohakeme.com
http://www.eshia.ir/Feqh

آیات و مراجع عظام به شکل زنده و دسترسی به خالصه
متن های دروس مذکور

234

مرکز اطالع رسانی غدیر:ارائه متون اسالمی

235

مرکز تعلیمات اسالمی واشنگتن :بانک اطالعات جامع

www.ghadeer.org
http://www.islamicecenter.com

علوم ومعارف اسالمی ،کتابخانه آن الین و......

236

پاسخ گویی به پرسش ها

www.markazeslami.com

وشبهات دینی فرهنگی
www.aqaed.com

237
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
238

پاسخ گویی به

www.irc.ir

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
239

مرکز پژوهشهای اعتقادی:پاسخگویی به
شبهات اعتقادی و مسائل مربوط به مستبصرین

www.agaed.com
www.agaed.net
www.agaed.org

(گروندگان به مذهب تشیع)
241

پاسخ گویی به

www.ghaemiyeh.com

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
241

پاسخ گویی به پرسش ها

www.feghegaza.com

وشبهات دینی فرهنگی
242

مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی:اطالع

www.Quransc.com

رسانی وارتباطات
www.hawzah.net

243
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
244

پاسخ گویی به پرسش ها
وشبهات دینی فرهنگی

www.emamjavad.com

245

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات

www.mahdi313.org

دینی فرهنگی
246

مرکز ترجمه قرآن به زبان های خارجی:

247

مرکز جهانی اطالع رسانی آل البیت  :پرتال

www.Cthq.ir
www.Al-shia.com

جامع وبانک اطالعات علوم اسالمی ،کتابخانه
دیجیتال ،پرسش وپاسخ ،در موضوعات علوم اسالمی
با قابلیت های فراوان به زبان های زنده دنیا
248

مرکز جهانی اطالع رسانی آل البیت:انبوه
اطالعات قرآنى و حدیثى ،کتب تفسیرى ،حوزوى و

www.aalulbayt.org

آشنایى و ارتباط با مشاهیر شیعه
249

پاسخ

www.al-shia.org

گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
251

مرکز جهانی آل البیت (ع):امکان جستجو در
قرآن ،آموزش قرائت قرآن ،ارائه متن تفاسیر ،طرح

www.quran.al-shia.com

مباحث مختلف پیرامون قرآن
www.al.milani.com

251
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی

www.erfan.ir

252
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
253

پاسخ گویی به پرسش ها

www.maarefquran.com

وشبهات دینی فرهنگی
254

مرکز فقهی ائمه اطهار :دسترسی به متن کتب

www.markazfeqhi.com

مختلف فقهی و اصولی،بانک اطالعات فقه واصول
255

مرکز قرآنی دانش جویان کشور :اطالع رسانی

www.Iska.ir

و ارتباطات فعالیت های قرانی دانشجویان کشور
moshavere.org

256
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
257

مرکز مصطفی:پاسخگویی به مسائل اعتقادی ،ادیان

www.almarkaz.net

و مذاهب اسالمی ،عقائد مقایسهای
258

مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه :

www.andisheqom.com

بانک اطالعات ومقاالت علوم اسالمی  ،پرسش
وپاسخ به سواالت وشبهات و....
www.andisheqom.com

259
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
261

مرکز ملی پاسخ گویی به مسائل دینی:پرسش

www.Porsojoo.com

و پاسخ ،پاسخگویی به سواالت اعتقادی ،سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی
www.pasokhgoo.ir

261
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی

www.pasokhgoo.ir

262
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
263

مرکز نشر اعتقادات  :مباحث جامع مرتبط اصول

www.eteghadat.com

و دفاع از عقیده اسالمی با منابع غنی قابل دانلود
264

پاسخ گویی به پرسش

www.musavilari.org

ها وشبهات دینی فرهنگی
265

مرکزتحقیقات کامپیوتری نور :کتابخانه آن الین
(عضویت ) ،بانک جامع مقاالت

266

مرکزفرهنگ ومعارف قران :بانک اطالعات جامع علوم

http://www.maarefquran.com

ومعارف قرانی  ،متن کامل دایره المعارف قران ،فرهنگ قران،

http://www.maarefquran.org

دانشنامه موضوعی قران

267

http://www.noorlib.ir
http://www.noormags.com

مرکزمدیریت خواهران حوزه های

http://www.whc.ir

علمیه :منابع واخبارواطالعات  ،بانک مقاالت ،آثار وپایان
نامه های مرکزمدیریت خواهران

www.porseman.org

268
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی
فرهنگی

www.porseman.org

269
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی
فرهنگی
271

مقام معظم رهبری (مد ظله)  :دسترسی به
بیانات ،دروس خارج فقه ،دیدگاه ها ،اخبارمالقات
هاوبازدیدهاو.....

www.Leader.ir

271

مقام معظم رهبری :درس خارج ،Tمناسک حج،

http://www.leader.ir

استفتائات ،اخبارواطالع رسانی ،بیانات و....

272

مکارم شیرازی (کتب ومقاالت قرآنی):

www.Makaremshirazi.org

تالیفات  ،توضیح المسائل ،مناسک حج ،استفتائات از
آیت اهلل مکارم شیرازی ،سواالت شرعی و ...
273

مکتب الثقلین  :فرهنگی تبلیغی

274

موزه قرآن:مستندات قرانی

275

www.althaghalain.com
www.Quranmuseum.com

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات

www.abotalib.in

دینی فرهنگی
276

پاسخ گویی به

www.alawy.net

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
277

موسسه آموزشی -پژوهشی ذکر:پاسخگویی به

www.zekr.net

مسائل شرعی ،تاریخی ،اعتقادی
278

موسسه آموزشی -پژوهشی مذاهب اسالمی:

www.mazaheb.com

پاسخگویی به سواالت مربوط به مذهب شیعه و
مذاهب اهل سنت
279

پاسخ گویی به

www.mazaheb.com

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
281

پاسخ گویی به

www.intizar.ir

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
281

پاسخ گویی به پرسش ها

www.bayanemarefat.com

وشبهات دینی فرهنگی
282

اسخ گویی به پرسش ها

www.shistu.com

وشبهات دینی فرهنگی
283

موسسه تحقیقات ونشراهل بیت ع :منابع
مرتبط با اهل بیت ع ،کتابخانه دیجیتال و.....

http://www.ahlolbait.com/
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/home/
www.Esra.ir

284
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
285

موسسه تحقیقاتی اسراء:الهیات و معارف اسالمی
از زاویه مباحث قرانی زیرنظر آیت اهلل جوادی آملی

286

موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج(:

www.javadiamoli.org
www.Esraco.net
www.Esraco.com
www.valiasr-aj.com

شیعه و اهل سنت ،پاسخگویی به شبهات اعتقادی،
حدیث و رجال ،پرسش وپاسخ و...
287

پاسخ گویی به

www.valasr-aj.com

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
www.imamsadeq-org.net.com

288
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
289

پاسخ گویی به پرسش ها

www.sibtayn.com

وشبهات دینی فرهنگی
291

موسسه جهانی سبطین (ع):فرهنگی تبلیغی،

www.sibtayn.com

پاسخگویی به سواالت دینی ،مشکالت اجتماعی
291

موسسه دارالحدیث:پاسخگویی به مسائل حدیثی

www.Hadith.net
www.islamicfeqh.com

292
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
293

موسسه دایره المعارف فقه اسالمی :دایره المعارف فقه

http:// islamicfeqh.com

اسالمی ،مجله فقه اهل بیت ع ،دانلود دایره المعارف فقه

294

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات

www.darrahehaq.com

دینی فرهنگی
295

موسسه شهید آوینی  :موضوعات متنوع فرهنگی

www.Aviny.com

تبلیغی  ،کتابخانه ،پرسش وپاسخ
296

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات

www.eshia.ir

دینی فرهنگی
297

پاسخ گویی به

noorport.net

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
298

پاسخ گویی به

noorport.net

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
299

موسسه فرهنگی پارسا :بانک اطالعات کتب  ،بانک
مقاالت(نمایه ،چکیده ومتن کامل منابع علوم اسالمی)

311

پاسخ گویی به پرسش ها

http://www.islamicdatabank.com
http://wwwseraj.ir
www.islamquest.com

وشبهات دینی فرهنگی
311

پاسخ گویی به پرسش ها
وشبهات دینی فرهنگی

www.iran-nlp.com

312

پاسخ گویی به

www.mirdamad.org

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
313

پاسخ گویی به پرسش ها

www.najmolhoda.ir

وشبهات دینی فرهنگی
314

پاسخ گویی به پرسش

www.rasekhoon.net

ها وشبهات دینی فرهنگی
www.tebyan.net

315
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
316

پاسخ گویی به

nooremarefat.ir

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
317

پاسخ گویی

www.nahjolbalaghe.com

به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
318

موسسه قرآنی معجزه ماندگار خاتم:اطالع

www.Qurankhatam.ir

رسانی و ارتباط باموسسه قرآنی معجزه ماندگار خاتم
319

پاسخ گویی به پرسش

www.qurankhatam.ir

ها وشبهات دینی فرهنگی
311

موسسه معارف اسالمی کوثر:پاسخگویی به

www.annajat.net

مسائل اعتقادی ،رد شبهات ،مسائل مربوط به اهل
بیت(ع)
311

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی

www.mouood.org

فرهنگی
312

پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات

www.v-montazar.com

دینی فرهنگی
313

پاسخ گویی به

www.mouoodeadyan.com

پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
314

میثاق (سایت اطالع رسانی غدیر):علوم

www.missagh.org

ومعارف اسالمی
315

نداء الثقلین:انواع تفاسیر شعیى و برخى مقاالت
قرآنى

316

نسیم مطهر:سیرمطالعاتی آثارشهیدمطهری

317

نشریه پژوهش های قرانی:

www.nidanet.com
www.Nasimemotahar.com
www.Maarefquran.org

دسترسی به مقاالت علوم و معارف قرانی (بانک
مقاالت منتره مجله)
318

نمایشگاه بین المللی قرآن:اخبارواطالعات

www.Quranexhibit.com

نمایشگاه بین المللی قرآن
www.Noorportal.net

319

نور پرتال:بانک اطالعات علوم اسالمی

321

الهادی:کتاب شناسی ومقاله شناسی و ادرس محل
دسترسی

321

واحد پاسخ به پرسشهای قرآنی مرکز فرهنگ

www.alhadi.org
www.maarefquran.com

و معارف قرآن:پاسخگویی به مسائل تفسیر ،علوم و
معارف قرآنی
322

واحد پاسخ به پرسشهای نور:پاسخگویی به

www.quransc.com

مسائل موضوعات مختلف در زمینه قرآن ،عقائد،
اخالق ،تربیت
323

www.pasokhgoo.ir

واحد پاسخ به سؤاالت پژوهشگاه علوم
اسالمى:پرسش و پاسخ ،پاسخگویی به سواالت
اعتقادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

324

واحد پاسخ به سواالت جامعه
الزهرا:پاسخگویی به مسائل اعتقادی ،احکام،

www.j.alzahra.org
www.j.alzahra.com

مشاوره
325

واحد پاسخ به سواالت دفتر تبلیغات حوزه

www.Pasokhgoo.ir

علمیه قم:پاسخگویی به سواالت در زمینه اعتقادات،
تاریخ ،سیره ،اخالق ،مشاوره تربیتی ،فقه ،حدیث،
سیاسی ،اجتماعی
326

پاسخ

jamkaran.info

گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
www.quransc.com

327
پاسخ گویی به پرسش ها وشبهات دینی فرهنگی
328

وهابیت و اسالم:مباحث مرتبط با شیعه و اهل
سنت ،پاسخ به شبهات وهابیت

www.vahhabi.com

329

ویکی

331

ویکی قران:دانشنامه اینترنتی قران

فقه:دانشنامه ویکی فقه

http://wikifeqh.ir
www.Wikiquran.net

