
 

مقاله

مجتبي مقصودي

اشاره
امروزه با توســعة فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي، استفاده از محتواهاي چاپ شده بر روي كاغذ رو به 
كاهش نهاده است. از آنجا كه ابزارهايي مانند رايانه ها، لپ تاپ ها، تبلت ها و گوشي هاي همراه امكان دانلود 
و مطالعه محتواهاي مختلف را در اختيار گذارده اســت، بســياري از مجالت علمي به صورت رايگان يا با 
دريافت حق اشتراك ناچيز، مطالب خود را به صورت ديجيتالي در اختيار خوانندگان قرار مي دهند. خريد 
و فروش كتاب هاي ديجيتالي نيز روز به روز رونق يافته و به تدريج ما شاهد كاهش روزافزون انتشار كتاب 
به صورت كاغذي خواهيم بود. اين موضوع اگرچه ممكن است به خاطر احساس نوستالژيك كتاب خوان ها 
و دوســتداران متن هاي كاغذي، براي آن ها خوشايند نباشد، اما بسياري از خوانندگان، به طور فزاينده اي، 
ترجيح مي دهند محتواها را به صورت ديجيتالي مطالعه كنند. اكنون نشــر ديجيتالي مجالت علمي در 
كشــورها، به خصوص مجالت دانشگاهي، به داليلي از جمله كاهش هزينه ها رونق يافته و بسياري از اين 
مجالت را مي توان، بدون پرداخت هزينه، رايگان دريافت و مطالعه كرد. در اين مقاله، ما به معرفي تقريبًا 
بيشتر مجالت علمي كه با موضوع تاريخ به صورت ديجيتالي عرضه مي شود پرداخته ايم. ترتيب اين معرفي، 
مبتني بر اهميت يا اعتبار مجالت نيست. به نظر مي رسد مجله رشد آموزش تاريخ نيز بعد از سال ها نشر 
كاغذي همراه با نشر الكترونيك، به تدريج بايد وارد عرصة نشر الكترونيك شود. در پايان اين مقاله و در يك 
جدول، فهرست نام مجالت و نشاني اينترنتي آن ها نوشته شده است. دوستداران مي توانند اين صفحه را 
در گروه هاي مجازي خود به اشتراك بگذارند. در اين نوشتار نيز فهرست مطالب آخرين شماره هر نشريه 

ارائه شده بود که به صالحديد سردبير و به منظور کاهش حجم مقاله حذف گرديد.

كلیدواژه ها: مطالعات تاريخ، پژوهش هاي تاريخ، دانشــگاه، علمي - پژوهشي، مركز پژوهشي، مجالت 
ديجيتالي، تاريخ ايران، تاريخ اسالم

1. تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي
  http://tarikh.maaref.ac.ir

سردبیر: دكتر فاطمه جان احمدي
صاحب امتياز اين فصلنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و دانشگاه  معارف اسالمي است. اين 
فصلنامه از سال 1390 شروع به انتشار كرد و از سومين شماره، يعني تابستان 1390، درجة »علمي - پژوهشي« 

به آن داده شد. كليه مقاالت فصلنامه به طور رايگان قابل دانلود است.
اهداف فصلنامه چنين عنوان شده است:

- توليد و توسعه دانش در گستره تاريخ اسالم، تاريخ تشيع، امامان شيعه و فرهنگ و تمدن اسالمي.
- ارائه و نقد مطالعات و پژوهش هاي استادان معارف اسالمي دانشگاه هاي كشور.

- توسعه روش شناسي تاريخ، متناسب با نيازهاي پژوهشي جهان معاصر.

نگاهي به 
مجالت ديجيتالي ايراني 
با موضوع تاريخ
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2. پژوهش هاي علوم تاریخي
http://jhss.ut.ac.ir

سردبیر: منصور صفت گل
فصلنامة »پژوهش هاي علوم تاريخي« دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 
نشــريه اي علمي - پژوهشي است كه هر سال در دو شماره منتشر مي شود. اين نشريه 
مقاالتي تأليفي در حوزه هاي متعدد تاريخي، چون تاريخ اجتماعي، تاريخ سياسي، تاريخ 
اقتصادي، سلســله هاي تاريخي، ايران پيش از اسالم، ايران بعد از اسالم و تاريخ اسالم 
منتشر مي كند. انتشار مجله از سال 1388 آغاز شده و مجالت در دسترس آن تا سال 

1395 شامل 14 جلد است. كليه مقاالت نيز به صورت رايگان قابل دانلود است.
از جمله اهداف نشــريه پژوهش هــاي علوم تاريخي گردآوري و انتشــار مقاالتي در 
حوزه هاي مربوط و همچنين گســترش و توســعه نوآوري نظري يا روش  شناختي در 
حوزه هاي متعدد تاريخي چون تاريخ اجتماعي ايران، تاريخ ايران در حوزه هاي اجتماعي، 
اقتصادي، سياســي، ديني، فرهنگي، آداب و رسوم، سنن، فرهنگ ها، خرده  فرهنگ ها، 
بررسي تاريخي در حوزه هاي سير تحول يك رسم، سنت، آيين، هنجار، قانون، عادات، 
ســبك زندگي، شيوه هاي معيشتي، حكومت داري، تعليم و تربيت، تاريخ معاصر، تاريخ 

انقالب اسالمي و تحوالت آن، تاريخ ايران پيش از اسالم و تاريخ اديان است.
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3. مطالعات و پژوهش هاي 
دانشگاه اصفهان

http://www.ensani.ir/fa/mags/
brdaaoeue/magazines.aspx
تاریخي:  پژوهش هاي  ســردبیر 

مرتضي دهقان نژاد
اين مجله وابسته به دانشكدة ادبيات و 
علوم انساني دانشگاه اصفهان و از مجالت 
بسيار قديمي در زمينه تاريخ است. مجله 
از سال 1343 شــروع به انتشار كرده اما 
از ســال 1388 به ســه مجله به نام هاي 
ادبيات فارســي«،  »پژوهش هاي زبان و 
»پژوهش هــاي تاريخي« و »متافيزيك«  

تفكيك شده است.
مقاالت همه شماره هاي آن از شماره 1 
تا شماره 52 در نشــاني اينترنتي باال به 

صورت رايگان قابل دانلود است. 
توجه: براي اســتفاده از اين مجله فقط 
بايد از مرورگر اينترنت اكسپلورر استفاده 

كنيد.
ســي  و چهار مقالــه از دوره جديد اين 
مجله كه با عنوان »پژوهش هاي تاريخي« 
و به صورت فصلنامه منتشــر مي شود با 

نشاني اينترنتي.
http://jhr.ui.ac.ir

به صورت رايگان قابل دانلود است.
هدف از انتشــار نشــريه پژوهش هاي 
تاريخي دانشگاه اصفهان گسترش مرزهاي 
دانش، افزايــش اطالعات و پژوهش هاي 
علمي، نشــر نتايــج تحقيقــات بديع و 
ارزشمند در كليه حوزه هاي تاريخي ذكر 

شده است.

4. فصلنامه علمي - پژوهشي 
تاریخ نگري و تاریخ نگاري

/http://hph.alzahra.ac.ir
سردبیر: علي محمد ولوي

صاحــب امتياز اين فصلنامه دانشــگاه 
الزهرا است. در اين دانشگاه از سال 1368 
»نشرية علمي - پژوهشي علوم انساني« 
به شــكل فصلنامه منتشر شــد، ولي از 
ســال 1388، اين فصلنامــه به 4 مجلة 
مجزا به نام هاي »تاريخ اســالم و ايران«، 
»تاريخ نگــري و تاريخ نــگاري«، »زبــان 
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پژوهشي« و »زبان شناسي« تبديل شد. 
از ســال 1388 تا 1395، هفده شماره 
از فصلنامة تاريخ نگري و تاريخ نگاري به 
صورت ديجيتالي منتشــر شده و همة 
 مقاالت آن به صورت رايگان قابل دانلود 

است.
اهــداف اين فصلنامــه آن طور كه در 
سايت آن آمده است: معرفي فعاليت هاي 
علمي و پژوهشــي و مقاالت تحقيقي 
پژوهشــگران  علمي،  هيئــت  اعضاي 
و دانش پژوهــان در زمينــة تاريــخ و 

تاريخ نگاري است.

5. تاریخ ایران و اسالم
http://hii.alzahra.ac.ir

سردبیر: علي محمد ولوي
فصلنامة  تاريخ اســالم و ايران )علوم 
انتشــارات معاونت  از  انساني ســابق( 
پژوهشي دانشگاه الزهرا است. درجه اين 
مجله به موجب نامة شــماره 5022/2 
مــورخ 1369/2/26 وزارت فرهنــگ و 
آموزش عالي »علمي -پژوهشي« است. 
همچنين اين مجله در پايگاه استنادي 
علوم جهان اسالم )ISC( نمايه شده و 

داراي ضريب تأثير )IF( مي باشد. 
از دورة  نوزدهم فصلنامه، يعني از سال 
1388، تاكنــون كه به دوره بيســت و 
هفتم رسيده اســت، مقاالت اين مجله 
به صورت ديجيتالي منتشر شده است. 
هم  اكنون، مقاالت 33 شــماره از اين 
فصلنامه به صــورت رايگان قابل دانلود 

است.
در مورد اهداف فصلنامه در سايت آن 
مطلبي نيامده اســت اما با توجه به نام 
فصلنامه و مقــاالت آ ن، مي توان گفت 
كه هدف مجله انتشار مقاالت پژوهشي 
مربوط به تاريخ ايران قبل و بعد از اسالم 

و تاريخ اسالم است.

6. فصلنامه تخصصي تاریخ 
معاصر ایران

http://www.iichstore.ir/index.
/php/cPath

سردبیر: موسي فقیه حقاني

هم افزايي بيــن عالقه مندان حوزة تاريخ 
شفاهي.

8. دو فصلنامه علمي پژوهشي 
تاریخ نامه ایران بعد از اسالم
/http://tuhistory.tabrizu.ac.ir

سردبیر: رضا دهقاني
نشرية »تاريخ نامة ايران بعد از اسالم« 
كه به موجب مجوز مورخ 1389/07/06 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با درجه 
علمي - پژوهشي، به صورت دو فصلنامه، 
منتشر مي شــود، در اصل منفك شده از 
نشرية علمي - پژوهشي دانشكده ادبيات 
و علوم انســاني سابق دانشگاه تبريز بوده 
است. از ســال 1389 تا ســال 1395، 
كليه مقاالت 13 شــماره از اين فصلنامه 
از سايت آن به صورت رايگان قابل دانلود 

است.
هدف از انتشــار اين دو فصلنامه، اول 
انتشار پژوهش هاي تاريخي مسئله محور 
و معطوف به تحليل مســائل و معضالت 
اجتماعــي و فرهنگــي داراي منشــأ و 
اســاس تاريخــي و دوم اعتنــا و بــاور 
مديــران و برنامه ريزان جامعه به اهميت 
و جايــگاه دانــش تاريــخ و يافته هاي 
حاصــل از پژوهش هــاي تاريخــي، در 
سياست گذاري هاي اجتماعي و فرهنگي 

است.

9. فصلنامه مطالعات تاریخ 
اسالم

http://pte.ac.ir/category/
/quarterly

سردبیر: دكتر مهدي محقق
اســالم،  تاريخ  مطالعــات  فصلنامــه 
فصلنامه اي اســت كه توسط پژوهشكده 
تاريخ اسالم منتشر مي شود. پژوهشكده 
تاريخ اســالم يك نهاد مستقل و داراي 
هيئت امناســت، اما رديف بودجه دولتي 
دارد. فصلنامة پژوهشــكده كه از ســال 
1388 شــروع به نشر كرده داراي درجه 
علمي - پژوهشــي اســت و تاكنون 33 
شــماره از آن منتشر شــده است. كليه 
مقاالت 33 شمارة اين فصلنامه به صورت 

فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران از 
نشريات مؤسســة مطالعات تاريخ معاصر 
ايران اســت. قلمرو مطالعات تاريخي در 
اين مؤسسه محدود به تاريخ معاصر ايران 
است كه تحوالت ســده هاي 18 الي 20 

ميالدي در ايران را در بر مي گيرد.
از شــماره 1 تا شماره 20 اين فصلنامه 
به صورت رايگان قابل دانلود اســت و از 
شماره 21 تا آخرين شماره آن كه مربوط 
به سال 1393 است بايد خريداري شود. 
در مجموع قيمت خريداري فصلنامه گران 
نيســت و از 40000 ريــال تا 270000 
ريال براي آخرين شماره در نوسان است.

مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران سه 
نشــرية الكترونيكي ديگر هم به صورت 
رايگان منتشــر مي كند كــه عبارتند از 
ماهنامة بهارســتان كه تاكنون 156 
شــماره آن منتشر شــده، نشریه زنان 
كه تاكنون 32 شــماره آن منتشر شده 
و نشریه ایام كه تاكنون 50 شماره آن 
منتشر شده است. مقاالت هر سه نشريه، 
كــه به گونــه اي به تاريخ معاصــر ايران 
مربوط است، به صورت رايگان قابل دانلود  
است. اين نشــريات را مي توان در صفحه 
اصلي سايت مؤسسه، زير برگه نشریات 

الكترونیكي يافت.

7. دو فصلنامه تاریخ شفاهي 
ایران

http://nlai.ir/Default.
7927=aspx?tabid

سردبیر: غالمرضا عزیزي
صاحب امتياز اين دو فصلنامه سازمان 
اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسالمي 
ايران - پژوهشــكدة اســناد اســت. اين 
نشريه از سال 1394 شروع به نشر كرده 
و تاكنون چهار شــماره از آن، در سايت 
فصلنامه، منتشر شده است. كلية مقاالت 
اين چهار شــماره، مربوط به ســال هاي 
1394 و 1395، بــه صورت رايگان قابل 

دانلود است.
در مورد اهداف فصلنامه در ســايت آن 
چنين آمده است: كمك به ارتقاء و تعميق 
ســطح دانش در زمينة تاريخ شفاهي و 
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رايگان قابل دانلود است.
اهــداف فصلنامــه، مبتني بــر اهداف 
پژوهشــكده، نشــر مقاالت پژوهشي در 
زمينه هاي ســيرة معصومين )ع(، رجال 
و خاندان هاي تاريخ اســالم، جريان هاي 
فكري و جغرافياي تاريخي جهان اســالم 

است.

10. دو فصلنامه مطالعات 
تاریخي جهان اسالم

/http://journals.miu.ac.ir
صفري  نعمت اهلل  دكتر  ســردبیر: 

فروشاني
اين نشــريه، در قم، از ســوي »جامعئ 
المصطفي العالميــه« و مجتمع آموزش 
عالي امام خميني )ره(، گروه تاريخ اسالم 
منتشر مي شــود. مقاالت اين فصلنامه از 
شماره 1 تا 6 مربوط به سال هاي 1392 تا 
1394 از سايت آن به صورت رايگان قابل 

دانلود است.

11. فصلنامه تاریخ و فرهنگ
https://jhistory.um.ac.ir
سردبیر: اصغر منتظرالقائم

نخستين شماره اين مجله در زمستان 
1347 بــه همت اســتاد مرحــوم دكتر 
محمود راميار و به مناســبت »صدمين 
سال درگذشــت حكيم سبزواري« تحت 
عنوان »نشرية دانشــكده علوم معقول و 
منقول« مشهد منتشر شد. در حال حاضر 
اين فصلنامه از ســوي دانشگاه فردوسي 
مشهد منتشــر مي شــود و تا كنون، در 
مجموع، نود و پنج شماره از آن نشر يافته 
اســت. در ســال 1379 اين مجله درجه 
علمي - پژوهشــي دريافت كرد و از سال 
1389 به صورت ديجيتالي هم منتشــر 
مي شود. مقاالت اين فصلنامه از شماره 84 
تا 95، كه در سال 1394 منتشر شده، به 

صورت رايگان قابل دانلود است.
تا قبل از سال 1387 مجله با نام مطالعات 
اســالمي منتشر مي شــد. در اين سال به 
اين مجله اجازه داده شــد، در چهار حوزه 
تخصصي فعاليت و براي هر حوزه تخصصي 
دو شــماره در ســال مجله منتشر كند. 

متعاقب اين اجازه، اكنــون مجله با چهار 
عنوان تخصصي انتشار مي يابد كه عبارت اند 
از: 1. فقه و اصول، 2. علوم قرآن و حديث، 3. 

فلسفه و كالم، 4. تاريخ و فرهنگ
كليــه موضوعــات مرتبط بــه تاريخ و 
فرهنگ تمدن اســالمي در حوزه فعاليت 

مجله تاريخ و فرهنگ است.

12. فصلنامه نقد كتاب تاریخ
/http://htybr.faslnameh.org
سردبیر: حبیب اهلل اسماعیلي

»فصلنامه نقد كتــاب تاريخ«  با هدف 
معرفي و نقد كتاب ها و بررســي مسائل و 
مشكالت نشر كشور در حوزة تاريخ فعاليت 
مي كند. اين فصلنامه از سال 1393 شروع 
به نشــر كرده و تاكنون 12 شماره از آن 
منتشــر شده اســت. كليه مقاالت آن به 

صورت رايگان قابل دانلود است.
هدف اصلي اين فصلنامه نقد، بررســي 
و تحليل آثار منتشر شده در حوزة تاريخ 
به منظور گســترش نگاه نقادانه در ميان 
استادان و دانشجويان است. كه شامل: نقد 
و بررســي و تحليل آثار مورخان، بررسي 
وضعيت نشــر ايران در حوزه تاريخ، نقد 
ويرايش آثار منتشــر شــده، نقدشناسي 
اصــول نقد، روش هاي نقــد، اخالق نقد، 
روش شناســي معرفي ناقدان برجســته، 
نقدپژوهي  تاريخ نقد، جريان شناسي نقد، 
معرفي كتاب هاي نقد در حوزة تخصصي.

13. فصلنامه مطالعات تاریخ 
فرهنگي

/https://chistorys.ir
سردبیر: علي محمد ولوي

فصلنامه علمي - پژوهشــي »مطالعات 
تاريــخ فرهنگي« با هدف كمك به توليد 
مقاالت پژوهشــي و ارتقاي سطح دانش 
دانشجويان مقاطع تكميلي و پژوهشگران 
حوزه تاريخ فرهنگي چاپ و نشر مي شود.

صاحب امتياز فصلنامــه انجمن ايراني 
تاريخ است. فصلنامه از سال 1388 شروع 
به نشر كرده و كميسيون نشريات علمي 
كشــور، از ســال 1390 به اين فصلنامه 

درجه علمي - پژوهشي داده است.
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كليه مقاالت 29 شــماره اين نشريه، از 
ســال 1388 تا 1395، به صورت رايگان 

قابل دانلود است.
اهــداف و رويكردهــاي ايــن فصلنامه 
كمك به توليد مقاالت پژوهشي و ارتقاي 
سطح دانش دانشجويان مقاطع تكميلي و 
پژوهشگران حوزه تاريخ فرهنگي، كوشش 
و تشريك مساعي براي ارتقاي دانش تاريخ 
فرهنگي در ايران، اهتمام در شناســاندن 
حوزه هاي پژوهشــي تاريــخ فرهنگي در 
ايران، ايجاد همگرايــي بين دانش تاريخ 
و ديگر حوزه هاي علوم انساني، بحث هاي 
نظري و روش شناســي در حــوزة تاريخ 
فرهنگي، مطالعات تطبيقي تاريخ فرهنگي 

ايران و ديگر كشورها ذكر شده است.

14. پژوهشنامه تاریخ تمدن 
اسالمي

/https://jhic.ut.ac.ir
سردبیر: سید جمال موسوي

دو فصلنامه »پژوهشــنامه تاريخ تمدن  
امتيازي دانشكده  به صاحب  اســالمي« 
الهيات و معارف اســالمي دانشگاه تهران 
چاپ و منتشــر مي شــود. انتشــار اين 
فصلنامه از سال 1346 آغاز شده است اما 
اطالعاتي از تاريخ تحول آن به دست نيامد. 
از دورة 43 تا 46 اين نشريه، يعني از سال 
1388 تا 1392، تنها مقاالت شش شمارة 

آن به صورت رايگان قابل دانلود است.
اهداف اين دو فصلنامه انتشــار مقاالت 
پژوهشي در كليه زمينه هاي تاريخ و تمدن 
اســالم و جهان اسالم به صورت رشته اي 
علمي و ميان رشــته اي است. زمينه هاي 
مطالعه شــامل هنر، جغرافياي تاريخي، 
تاريخ نگاري اســالمي، تاريــخ فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي، تاريخ علم، اسالم و 

مطالعات انجام شده در غرب است.

15. تحقیقات تاریخ اجتماعي
/http://socialhistory.ihcs.ac.ir

سردبیر: شهرام یوسفي فر
ايــن نشــريه دو فصلنامه اســت و از 
سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي منتشــر مي شود. اين پژوهشگاه 
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بيســت و چهــار نشــريه در زمينه ها و 
موضوعات مختلف منتشر مي كند. انتشار 
نشريه تحقيقات تاريخ اجتماعي از سال 
1390 شــروع و در هر سال دو شماره از 
آن منتشر شده اســت. 13 شماره از اين 
مجله در سايت مجله قرار دارد و مقاالت 

آن به طور رايگان قابل دانلود است.
هدف نشريه چنين بيان شده است:

كوشش و تشريك مساعي براي تأسيس 
دانش تاريخ اجتماعي در ايران؛ اهتمام به 
ايجاد حوزه هاي پژوهشي تاريخ اجتماعي 
در ايــران و ايجاد همگرايــي بين دانش 

تاريخ و ديگر حوزه هاي علوم انساني.

16. پژوهشنامة جستارهاي 
تاریخي

http://historicalstudy.ihcs.
/ac.ir

سردبیر: پروین تركمني آذر
دو فصلنامة علمي - پژوهشي جستارهاي 
تاريخي يكي ديگر از نشريات پژوهشكدة 
تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي اســت كه از سال 1383، امتياز 
علمي - پژوهشي دريافت كرده است. نام 
قبلي آن دو فصلنامه فرهنگ ويژه تاريخ 
بود و از ســال 1389 به »جســتارهاي 
تاريخي« تغيير نام داد. از ســال 1389 
پانزده شماره به صورت ديجيتالي منتشر 
شــده و هم اكنون كليه مقاالت اين 15 
شماره به صورت رايگان قابل دانلود است.
رويكرد كلي اين فصلنامه انتشار مقاالت 
پژوهشــي در زمينة تاريخ فرهنگي ايران 
اســت. برخي از موضوعات پيشــنهادي 
نشــريه عبارت  اســت از: تاريخ تحوالت 
فرهنگي در ايران، بازشناســي جريان ها 
و جنبش هــاي سياســي در ايران، نقش 
انگيزه ها و انگاره ها در تحوالت سياســي 
ايران، آداب و رسوم ايرانيان، حيات فكري 
جامعه ايران، تحليل و تبيين انديشه هاي 
بــزرگان ديني و فرهنگــي ايران، جامعة 
اقليت هــاي ديني و مذهبــي در ايران، 
تعامــالت فرهنگي ايران بــا ديگر ملل و 
نحل، آداب ملك داري، هوشمندي و تدبير 

سياسي حكومت گران.

17. گذرستان
http://gozarestan.ir

سردبیر: 
در گذرســتان مجموعــه اي از مقاالت 
حــول موضوعات خــاص در حوزة تاريخ 
معاصر ايران به عالقه مندان و پژوهشگران 
عرضه مي شــود. مطالب ايــن مجموعه 
عمدتًا از ميان مقاالتي كه قباًل در تارنماي 
مختلف منعكس گرديده و برگزيده شده 
اســت. هدف از بازانتشــار آن ها تسهيل 
كار محققان، دانشــجويان و پژوهشگران 

مي باشد.
نشرية الكترونيكي تاريخ سياسي معاصر 
ايران يكي ديگر از نشــرياتي است كه از 
سوي مؤسســة مطالعات و پژوهش هاي 
سياسي منتشر مي شود. هر شماره از اين 
نشــريه به يك موضوع اختصاص دارد و 
تاكنون هفتاد و چهار شماره از آن منتشر 
شــده اســت. كلية مقاالت آن به صورت 
رايگان قابــل دانلود اســت و به جز آن 
مقاالت متعدد ديگري را نيز مي توان در 
سايت اين مؤسسه مشاهده و دانلود كرد.

18. فصلنامه مطالعات تاریخي
/http://mtq.ir

سردبیر: هدایت اهلل بهبودي
فصلنامــه مطالعات تاريخــي از ديگر 
نشريات مؤسسة مطالعات و پژوهش هاي 
سياسي اســت. مقاالت اين نشريه قابل 
دانلود نيســت و تنها چكيــدة مقاالت 
شــماره آخر آن يعني شــماره 55 قابل 

دانلود است. 

19. فصلنامه تاریخ اسالم
http://hiq.bou.ac.ir

سردبیر: دكتر محسن الویري
فصلنامــة علمــي - پژوهشــي تاريخ 
اسالم وابسته به دانشــگاه باقرالعلوم )ع( 
دفتر تبليغات اســالمي حوزه علميه قم، 
نخســتين نشريه اي اســت كه در زمينة 
مطالعات تاريخي موفق به كســب رتبة 
علمــي - پژوهشــي از شــوراي اعطاي 
مجوزها و امتيازهاي علمي شوراي عالي 
حوزه هاي علميه شده است. كليه مقاالت 
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اين فصلنامه از شمارة يك مربوط به سال 
1379 تا شمارة 69 مربوط به سال 1396 

به صورت رايگان قابل دانلود است.
هدف فصلنامه آن اســت كه با توجه به 
آرمان ها و ظرفيت هاي حوزه هاي علميه 
و نهادهاي علمي وابســته بــه آن براي 
تحول در علوم انساني و براساس سنجش 
وضعيت كنوني علمي كشور فعاليت هاي 
خود را پي بگيرد. رويكرد فصلنامه توجه 
بيشتر به مباحث معرفتي و روش شناختي 
تاريخ پژوهي در چارچوب انديشة اسالمي 
اســت و در آن چاپ مقاالتي دست كم با 

يكي از ويژگي هاي زير موردنظر است:
نــوآوري در تحليــل مقاطــع مختلف 
تاريخ اسالم و تاريخ تشيع با توجه خاص 
به زدودن شــبهات نو پديد. پرداختن به 
مباحث مختلــف فلســفة تاريخي علم 
تاريخ، پرداختن به شــاخه هاي مختلف 
تاريخ مضاف، مانند تاريخ اجتماعي، تاريخ 
فرهنگي، تاريخ اقتصادي، تاريخ ارتباطي و 
مانند آن در محدودة تاريخ اسالم، واكاوي 
انديشة تاريخي دانشــمندان مسلمان و 
بازشناســي نگاه آن ها بــه دانش تاريخ و 
چگونگي بهره مندي از آن در دانش هاي 
مختلف مانند تفسير و كالم و فقه و رجال 

و ...

20. پژوهشنامه تاریخ اسالم
/http://journal.isihistory.ir

سردبیر: دكتر سید علیرضا واسعي
پژوهشــنامه تاريخ اسالم يك فصلنامه 
علمي - پژوهشي است و از سوي انجمن 

ايراني تاريخ اسالم منتشر مي شود.
از ســال 1390 تا 1395، تعداد بيست 
و ســه شــماره از آن منتشر شده و كليه 
مقــاالت همة شــماره هاي آن به صورت 

رايگان قابل دانلود است.

21. پژوهشنامه تاریخ
http://history.bojnourdiau.

/ac.ir
سردبیر: امیر اكبري

فصلنامه علمي - پژوهشي تاريخ از سوي 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد منتشر 

مي شود. اين نشريه از سال 1384 شروع 
به فعاليت كرده و تاكنــون يازده دوره و 
44 شمارة آن به صورت ديجيتالي منتشر 
شده اســت. كلية مقاالت آن از شمارة 1 
تا 44 به صورت رايگان قابل دانلود است.

هدف از انتشار پژوهشنامه تاريخ توليد 
مقاالت پژوهشــي و ارتقاي سطح دانش 
دانشجويان مقاطع تكميلي و پژوهشگران 
حوزه تاريخ است. رويكرد فصلنامه توجه 
بيشتر به مباحث معرفتي و روش شناختي 
تاريخ پژوهــي اســت و در نظــر دارد به 
نوآوري در تحليل مقاطع مختلف تاريخي، 
پرداختن به مباحث مختلف فلسفة تاريخ و 
علم تاريخ، پرداختن به شاخه هاي مختلف 
تاريخ مضاف، مانند تاريخ اجتماعي، تاريخ 
فرهنگي، تاريخ اقتصادي، تاريخ ارتباطي و 
مانند آن در محدودة تاريخ اسالم، واكاوي 
انديشة تاريخي دانشــمندان مسلمان و 
بازشناســي نگاه آن ها بــه دانش تاريخ و 
چگونگي بهره مندي از آن در دانش هاي 
مختلف مانند تفسير و كالم و فقه و رجال 

بپردازد.

22. دو فصلنامة میراث علمي 
ایران و اسالم

http://www.mirasmaktoob.ir/
fa/faslnameh-elmi

سردبیر: محمد باقري
دو فصلنامة ميراث علمي ايران و اسالم 
از سوي مركز پژوهشــي ميراث مكتوب 
منتشر مي شود. شروع انتشار اين نشريه 
سال 1390  اســت و تا سال 1396، ده 
شــماره از آن منتشر شــده است. كليه 
مقاالت اين دو فصلنامه به صورت رايگان 

قابل دانلود است.

23. دو فصلنامه تاریخ ایران
/http://irhj.sbu.ac.ir

سردبیر: دكتر عطاءاهلل حسني
مجله تاريخ ايران، از ســوي دانشــكده 
ادبيات و علوم انســاني دانشــگاه شهيد 
بهشتي منتشر مي شود. قباًل اين دانشكده، 
پژوهشنامه علوم انساني را منتشر مي كرد، 
اما از سال 1387 اين پژوهشنامه به شش 

مجلة تخصصي به نام هاي 1.پژوهشنامه 
نقد ادب عربي. 2. تاريخ ادبيات. 3. تاريخ 
ايران. 4. تحليل اجتماعي نظم و نابرابري، 
5. شناخت، 6. نقد زبان و ادبيات خارجي 
تفكيك شــد. كليه مقاالت بيست و يك 
شــماره دو فصلنامه تاريخ ايران از سايت 

آن به صورت رايگان قابل دانلود است.
اهم اهداف نشــرية علمي - پژوهشــي 
مجله در ســايت آن چنين آمده اســت: 
آماده كردن بستر مناسب و قابل اعتمادي 
براي انعكاس نتايج تحقيقات پژوهشگران 
به هدف شناخت مســائل تاريخي ايران 
در حوزه هــاي اجتماعي، فرهنگي، ادبي، 
ديني، اقتصادي، و سياسي از تاريخ ايران 

است.

24. دو فصلنامه تاریخ در آینه 
پژوهش

/http://tarikh.nashriyat.ir
مهدي  حجت االســالم  سردبیر: 

پیشوایي
دو فصلنامه علمي - پژوهشي »تاريخ در 
آينه پژوهش « به صاحب امتيازي مؤسسة 
آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره(، از 
پاييز 1381 تاكنون منتشــر شده است. 
اين نشريه داراي درجة علمي - پژوهشي 
اســت. كليه مقاالت 4 پيش  شــماره و 
تمامي مقاالت 40 شــماره آن از ســال 
1383 تا ســال 1395 از سايت نشريه به 

صورت رايگان قابل دانلود است.
اين نشــريه بــا هدف انتشــار مقاالت 
تخصصي در زمينة تاريخ اســالم  علمي ـ 
و تشــيع، امامان شيعه )عليهم السالم( و 
تاريخ و تمدن اسالمي ايجاد و از مباحث 
و پژوهش هاي بنيــادي و نظري و نيز از 
مقاالت و بررسي هاي كاربردي و همچنين 
مقــاالت مربوط به مطالعــات جديد در 
زمينة سيره و تاريخ اسالم و تاريخ تشيع 
كه راهگشاي عالقه مندان باشد، استقبال 

مي كند.

25. مجله پژوهش هاي تاریخي 
ایران و اسالم

/http://jhr.usb.ac.ir
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http://jhss.ut.ac.ir
http://hph.alzahra.ac.i

http://w
w

w
.ensani.ir/fa/m

ags/brdaaoeue/
m

agazines.aspx
/r

http://hii.alzahra.ac.ir
http://jhr.ui.ac.ir

سردبیر: دكتر الهیار خلعتبري
مجله پژوهش هاي تاريخی ايران و اســالم كه از سوي دانشگاه 
سيستان و بلوچستان منتشر مي شود قباًل با عنوان »پژوهش هاي 
تاريخي« منتشر مي شد. اين مجله از شماره دهم به دريافت درجة 

علمي - پژوهشي نايل گرديده است.
كليه مقاالت اين مجله از شــمارة 10 تا 19 مربوط به سال هاي 

1391 تا 1395 از سايت آن به صورت رايگان قابل دانلود است.

26. فصلنامه گنجینه اسناد
/http://ganjineh.nlai.ir

سردبیر: سعید رضایي شریف آبادي
فصلنامه گنجينه اسناد در آغاز سومين دهة فعاليت خود درجة 
علمي - پژوهشــي را از كميســيون بررسي نشريات علمي كشور 
دريافت كرد. كليه مقاالت اين مجله از شماره 1 در سال 1370 تا 
شماره آخر آن در تابستان 1396، از نشاني سايت مجله به صورت 

رايگان قابل دانلود است.
گنجينه به دو موضوع تحقيقات تاريخي 
مبتني بر اســناد، و مطالعات آرشــيوي 
مي پردازد. از اهداف نشــريه مي توان به 
ارتقاي تحقيقات تاريخي با تشــويق به 
اســتفاده از اســناد و مدارك موجود در 
پايگاه هاي آرشيوي اشاره نمود. در زمينة 
مطالعات آرشيوي، يگانه مجله اي كه در 
كشور به مطالعات آرشــيوي مي پردازد، 

گنجينه اسناد است.

27. فصلنامه علمي پژوهشي 
تاریخ پزشكي

http://journals.sbmu.ac.ir/mh
سردبیر: محمود عباسي

فصلنامــه علمــي - پژوهشــي تاريخ 
پزشــكي كه از ســوي »مركز تحقيقات 
اخالق و حقوق پزشــكي دانشــگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشــتي منتشر مي شود 
داراي رتبه علمي - پژوهشي از كميسيون 
نشريات علوم پزشــكي كشور است. اين 
مجله الكترونيكي به زبان فارسي به همراه 
 open( چكيدة انگليسي با دسترسي آزاد
access( منتشر كننده مقاالت حوزه هاي 
تاريخ پزشكي، تاريخ دندانپزشكي، تاريخ 
داروسازي، طب ســنتي، جامعه شناسي 
پزشكي و ساير موضوعات مرتبط مي باشد.
كليــه مقاالت 30 شــماره آن از 

سايت مجله قابل دانلود است.
هــدف فصلنامــه علمي - 
پزشــكي  تاريخ  پژوهشــي 
معرفي دانشمندان و حكيمان 
بزرگ و نوآوري هاي ايشــان 
در عرصه پزشكي، معرفي آ ثار 
ارزشمند پزشكي و دارويي كهن، 
معرفي جريان هاي مهم پزشكي و معرفي 
احياي ميراث مكتوب پزشكي در راستاي 
بازشناســايي تاريخ پزشكي تمدن بزرگ 

ايراني - اسالمي مي باشد.

28. فصلنامه مطالعات تاریخ 
ایران اسالمي

/http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir
سردبیر: دكتر محسن بهشتي سرشت
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ايران، تبيين اهميت تاريخ نگاري محلي و 
ضرورت شناخت تاريخ محلي براي شناخت 
بهينه تاريــخ ايران، شــناخت فرهنگ و 
تمدن اقوام مختلف ايراني از نظر تاريخي، 
معرفي حكومت هاي محلــي ايران، نقش 
حكومت هاي محلي و خاندان هاي محلي 
در تحوالت تاريخي ايران، نقش خاندان هاي 
محلي در توســعه فرهنگ و تمدن ايران، 
شناسايي شــخصيت هاي محلي موثر در 
تاريخ سياســي، فرهنگي و تمدني ايران، 
تاريخ هنري، اجتماعي و فرهنگي مناطق 

مختلف ايران.

30. نیمسال نامه مطالعات تاریخ 
و تمدن ملل اسالمي

/http://hcin.journals.ikiu.ac.ir
سردبیر: دكتر هادي عالم زاده

نشــريه مطالعات تاريــخ و تمدن ملل 
اسالمي قرار بوده به صورت دو فصلنامه، به 

زبان فارسي انتشار يابد.
اما فقط يك شماره از آن در سال 1391 
منتشر شده كه مقاالت آن به صورت رايگان 

قابل دانلود است.
اين نشريه متعلق به دانشگاه بين المللي 

امام خميني )ره( است.
در سايت اين نشــريه اهداف آن چنين 
بيان شده است: انتشار دستاوردهاي علمي 
و يافته هاي جديد پژوهشي در حوزة تاريخ 
و تمدن ملل اســالمي به منظور مشاركت 
در توليد علم و گســترش دانش. گسترش 
ارتباط ميان پژوهشگران و مراكز پژوهشي 
حوزه تاريخ و تمدن ملل اســالمي، ارتقاي 
ســطح پژوهش و كمك بــه رفع نيازهاي 
علمي و پژوهشــي در حوزه علمي تاريخ و 
تمدن ملل اسالمي، ارتقاي جايگاه دانشگاه 
بين المللي امام خميني )ره( از طريق ورود 
و عضويت در ســامانه هاي نمايه داخلي و 

خارجي.

31. فصلنامه مطالعات تاریخي 
جنگ

http://hsow.journal.araku.ac.ir
سردبیر: دكتر عبداهلل متولي

فصلنامــه مطالعــات تاريخــي جنگ 

وابســته به گــروه تاريخ دانشــگاه اراك 
اســت كه با همكاري انجمن ايراني تاريخ 
منتشر مي شود. اين نشريه براساس نامه 
كميسيون بررسي نشريات علمي وزارت 
علوم، تحقيقات و فنــاوري داراي درجه 

»علمي - پژوهشي« است.
فايل همة متن هاي مقاالت دو شــماره 
اول و دوم آن مربــوط بــه ســال 1395 
به صــورت پي دي اف در تارنماي نشــريه 
قرار گرفتــه و مراجعه كنندگان مي توانند 

به صورت رايگان آن را دانلود نمايند.
در سايت نشريه اهداف آن چنين تشريح 
شده اســت: گروه تاريخ دانشگاه اراك با 
همكاري انجمن ايراني تاريخ در راستاي 
فراهم نمودن بســترهاي مناسب جهت 
اعتالي ارزش هاي فرهنگي و پاســداري 
از ميراث غنــي تاريخي و تمدني ايران و 
اسالم و همچنين توسعه و ارتقاي كيفي 
پژوهش و نشــر دســتاوردها، پژوهش ها 
و تجارب علمي پژوهشــگران دانشگاهي 
در سراسر كشــور، به انتشــار فصلنامه 
»مطالعات تاريخي جنگ« زير نظر وزارت 
علــوم، تحقيقات و فنــاوري اقدام نموده 

است.
 2 مقاالت شماره  عناوین  فهرست 
كه در سال 1395 منتشر شده است:

é بررســي مناقشــه  قره باغ از منظر حق 
تعيين سرنوشت ملت ها

é رويكردهاي جامعه شناختي در تبيين 
وقوع جنگ

é تأملي بر جايگاه و نقش عشــاير غرب 
ايران در جنگ جهاني اول

é آسيب شناســي خاطره نويســي جنگ 
)مطالعة موردي خاطرات هفت ستون(

é موانع ديپلماتيك تحقق اهداف اصول 
14 ماده اي ويلسون در اروپا پس از جنگ 

جهاني اول
é بررســي تطبيقي پيامدهاي سياسي - 
فرهنگي دو جنــگ مالزگرد )463 ق( و 

ميريوكيفالون  )572ق(

32. فصلنامه تاریخ جنگ
http://defamoghaddas.ir/fa

سردبیر: معرفي نشده است

اين فصلنامه قباًل در دانشگاه بين المللي 
امام خميني )ره( قزوين منتشــر مي شد. 
از اين فصلنامه تاكنون فقط پنج شــماره 
منتشر شده، كه چهار شماره آ ن مربوط به 
سال 1391 و يك شماره كه چاپ نشده و 
فقط به صورت ديجيتالي است، مربوط به 
سال 1392 است. پس از آن بنا به داليلي 
انتشار اين فصلنامه متوقف شده است. اما 
همه پنج شــماره به صورت رايگان قابل 

دانلود است.
هدف فصلنامه چنين بيان شده است:

نشــر و گســترش مقاالت پژوهشي در 
قلمــرو تحــوالت فرهنگــي، اجتماعي، 
اقتصادي و سياسي ايران از ورود اسالم به 

ايران تا انقالب اسالمي.

29. پژوهشنامه تاریخ هاي 
محلي ایران

http://localhistories.journals.
/pnu.ac.ir

سردبیر: دكتر محمدرضا نصیري
شروع انتشار اين مجله از سال 1390 بوده 
است. اين نشــريه در خردادماه 1391، از 
وزارت علوم مجوز علمي - پژوهشي گرفته 
اســت. مجله با همكاري گروه هاي تاريخ 
دانشگاه هاي پيام نور تبريز، قزوين، شيراز 
و نيز دانشگاه هاي تربيت معلم )خوارزمي(، 
الزهرا، و همچنين پژوهشگاه علوم انساني 
منتشر مي شــود. افزون بر نمايندگان اين 
مراكز آموزش عالي، ســه نفر از اســتادان 
گروه هاي تاريخ  دانشگاه هاي اصفهان، مشهد 
و شــهيد بهشــتي نيز به عضويت هيئت 

تحريريه اين نشريه درآمده اند.
از ســال 1391 تاكنون در هر ســال دو 
شــماره از اين مجله منتشــر شده و كليه 
مقاالت آن به  صــورت رايگان قابل دانلود 

است.
محورهاي موضوعي مقاالت دو فصلنامه 
علمي - پژوهشي »پژوهشنامه تاريخ هاي 

محلي ايران«:
معرفي، نقد و بررسي تحليلي منابع تاريخ 
محلي ايران، معرفي، نقد و بررسي تحليلي 
اسناد مرتبط با تاريخ محلي ايران، شناسايي 
و احياي نسخ خطي مرتبط با تاريخ محلي 
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فصلنامــه تاريخ جنگ زيــر نظر مركز 
اســناد و تحقيقات دفاع مقدس منتشر 
مي شد و تا تابستان 1377، هفده شماره 
از آن منتشر گرديد و سپس متوقف شد.

متن كليه مقاالت اين فصلنامه به صورت 
پــي دي اف در تارنماي مركز اســناد قرار 

گرفته و قابل دانلود است.
در معرفي اين نشريه آمده است: نشريه 
تاريخ جنگ از ابتداي فعاليت خود، بيان 
واقعيت هاي جنگ ايران و عراق، گسترش 
و تضمين فرهنگ بسيجي، ارتقاي بينش 
و آگاهي  هاي استراتژيك و تاكتيكي در امر 
جنگ و تقويت روحيه بســيجي را وجهة 
همت خود قرار داده اســت. اين تالش با 
مشــاركت كليه اعضاي مركز مطالعات و 
دل سوختگان جنگ تا حدودي به اهداف 
تعيين شده رسيده است، اما وجود برخي 
كاســتي ها، عماًل مانع از اين شده است 
كه دست اندركاران نشريه رضايت خاطر 
كاملي از اين فعاليت چند ساله احساس 

كنند.
مقاالت  از  برخي  عناوین  فهرست 
شمارة 17، مربوط به سال 1377 این 

نشریه عبارت است از:
é بررسي جنگ و تأثيرات آن در جامعه 

و سازندگي
é مروري بر روند شكل گيري سازمان هاي 

نظامي
é جنــگ تحميلي عراق عليــه ايران در 

اسناد سازمان ملل - قسمت دوم
é نبرد با دريا و دشمنان دريايي

é عمليات نصر )هويزه( 15 - 10- 1359

33. فصلنامه نگین ایران
http://www.negineiran.ir

سردبیر: یحیي نیازي
فصلنامــه نگين ايران نيز زير نظر مركز 
اســناد و تحقيقات دفاع مقدس از سال 
1381 شروع به نشر كرده است. موضوع 
اين فصلنامه نيــز عمدتًا جنگ تحميلي 

عراق عليه ايران است.
به جز ايــن فصلنامــه، دو شــماره از 

پژوهشنامة دفاع مقدس هم زير نظر اين 
مركز منتشر مي شد كه تنها دو شماره از 

آن انتشار يافت و سپس متوقف گرديد.
نشــريه نگين ايران از ســال 1381 تا 
سال 1396، طي 16 دوره، در 59 شماره 
منتشر شــده اســت. كليه مقاالت 59 
شماره مجله به صورت رايگان قابل دانلود 

است.
در تارنماي اين نشــريه اهداف آن ذكر 
نشده است اما محتواي مقاالت پذيرفته 
شده نشــان مي دهد كه مجله در رابطه 
بــا موضوع جنگ ايران و عراق و تأثيرات 
فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي آن 
در ايران و جهان منتشر مي شود و عمليات 
گوناگون جبهه هاي جنگ را مورد بررسي 
و كنكاش قرار مي دهد. اين مجله ســعي 
كرده است روايت هاي شفاهي از جنگ را 
با مصاحبه با افراد حاضر در صحنه نبرد 
مكتوب نمايد و لذا براي پژوهشگراني كه 
به دنبال يافتن حقايقي از جنگ ايران و 
عراق هســتند داراي مطالب سودمندي 

است.
عناوین برخي از مقاالت شماره 59 

مربوط به سال 1396
é اهتمــام دكتر اردســتاني بــه تبيين 
روايت هاي صحيح دفاع مقدس از منظر 

امام )ره( و مقام معظم رهبري
é گــذري بــر رويكردهــا و روش هاي 

روايتگري در كاروان هاي راهيان نور
é آسيب شناســي روايتگري و مشكالت 
راويان راهيان نور در جلســه مســئوالن 

يادمان هاي راهيان نور استان خوزستان
éگردان امام موســي بــن  جعفر )ع( در  
عمليات والفجر 8 روايت غالمرضا رهنما 

در يادمان اروندكنار
é جنگ موانع در شــلمچه روايت علي 

شيرواني در يادمان شلمچه
é شــلمچه نقطه اتصال زمين و آسمان 
روايت سعيد رياضي پور در يادمان شلمچه
é فـتـح المبيـــن روايـــت پـيـروزي و 
حماســه هاي ماندگار مهدي رمضاني در 

يادمان فتح المبين

جمع بندي
پژوهشــي  با نگاهي به مجالت علمي ـ 
منتشر شــده در دانشــگاه ها و نهادهاي 
مطالعــات تاريخــي چند نكتــه به نظر 

مي رسد:
1. انتشــار حدود 30 مجلــه در زمينة 
تاريخ اين احســاس را به دست مي دهد 
كه موضوع تاريخ در مجموعه نشــريات 
علمي كشــور، موضوع بااهميتي است و 
سرمايه گذاري زيادي براي معرفي وقايع 
تاريخ  فرهنگــي  و  اجتماعي  سياســي، 
كشورمان انجام مي شود. اين امر مي تواند 
اميدواركننده و نشان دهندة نشاط علمي 

محققان در زمينة تاريخ باشد.
2. ايــن كــه مجالت تاريخ به ســمت 
ديجيتالي شــدن و انتشار رايگان مقاالت 
پيش  رفته اند امر خوشــايندي اســت و 
محققان تاريخي براي دست يابي به منابع 
و ديدگاه هاي مختلف الزم نيست تالش 

بسيار زيادي بكنند.
3. ممكن است برخي از دانشگاه ها با نيت 
ايجاد امكاني جهت درج مقاالت علمي - 
پژوهشي همكاران دانشگاهي خود و ديگر 
دانشگاه ها و استفاده از امتياز چاپ مقاله 
در مجالت علمي - پژوهشي دست به كار 
نشر مجالت تاريخي زده باشند. اما جداي 
از نيــت اوليه، اكنون مقاالت اين مجالت 
مي تواند براي خوانندگان و پژوهشــگران 

ديگر ارزشمند باشد.
4. گاهي برخي از نهادها با انتشار مجالت 
تاريخي در پي اثبات حقانيت سياســي و 
يا تبيين تاريخ به روايت سياست گذاران 
خود هســتند، اما در هميــن نهادها هم 
كارهاي محققانه بسياري انجام شده است 
كه قابل استفاده پژوهشگران تاريخ است.

5. به نظر مي رســد عناويــن و اهداف 
بســياري از اين مجالت به نوعي تكراري 
اســت. به ويژه در ايــن مجموعه، عنوان 
»تاريخ اســالم« و »تاريخ ايران و اسالم« 
بارها تكرار شــده اســت و ممكن است 
در ميان آن ها بتــوان مقاالت تكراري يا 

موضوعات مشابه پيدا كرد.
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فهرست و نشاني اینترنتي مجالت دیجیتالي با موضوع تاریخ
نشاني اینترنتينام مجلهردیف

http://tarikh.maaref.ac.irتاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي1

http://jhss.ut.ac.ir/پژوهش هاي علوم تاريخي2

3
مطالعات و پژوهش هاي دانشگاه اصفهان )فقط با مرورگر 

اينترنت اكسپلورر(
http://www.ensani.ir/fa/mags/brdaaoeue/

magazines.aspx

http://jhr.ui.ac.ir/پژوهش هاي تاريخي4

http://hph.alzahra.ac.ir/فصلنامه تاريخ نگري و تاريخ نگاري5

http://hii.alzahra.ac.irتاريخ ايران و اسالم6

http://www.iichstore.ir/index.php/cPath/5فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران7

http://www.iichs.ir/ماهنامه بهارستان8

http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=7927دو فصلنامه تاريخ شفاهي ايران9

http://tuhistory.tabrizu.ac.ir/دو فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ نامه ايران بعد از اسالم10

http://pte.ac.ir/category/quarterlyفصلنامه مطالعات تاريخ اسالم11

http://journals.miu.ac.ir/دو فصلنامه مطالعات تاريخي جهان اسالم12

https://jhistory.um.ac.ir/فصلنامه تاريخ و فرهنگ13

http://htybr.faslnameh.org/فصلنامه نقد كتاب تاريخ14

https://chistorys.irفصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي15

https://jhic.ut.ac.ir/پژوهشنامه تاريخ تمدن اسالمي16

http://socialhistory.ihcs.ac.ir/تحقيقات تاريخ اجتماعي17

http://historicalstudy.ihcs.ac.ir/پژوهشنامه جستارهاي تاريخي18

http://gozarestan.irنشريه گذرستان19

http://mtq.ir/فصلنامه مطالعات تاريخي20

http://hiq.bou.ac.irفصلنامه تاريخ اسالم21

http://journal.isihistory.ir/پژوهشنامه تاريخ اسالم22

http://history.bojnourdiau.ac.ir/پژوهشنامه تاريخ23

http://www.mirasmaktoob.ir/fa/faslnameh-elmiدو فصلنامه ميراث علمي ايران و اسالم24

http://irhj.sbu.ac.ir/دو فصلنامه تاريخ ايران25

http://tarikh.nashriyat.ir/دو فصلنامه تاريخ اسالم در آينه پژوهش26

http://jhr.usb.ac.ir/مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسالم27

http://ganjineh.nlai.ir/فصلنامه گنجينه  اسناد28

http://journals.sbmu.ac.ir/mhفصلنامه علمي پژوهشي تاريخ پزشكي29

http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir/فصلنامه مطالعات تاريخ ايران اسالمي30

http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/پژوهشنامه تاريخ محلي ايران31

http://hcin.journals.ikiu.ac.ir/نيم سال نامه مطالعات تاريخ و تمدن ملل32 

http://www.negineiran.irفصلنامه نگين ايران33
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