
 

 

 

 کتابخاهن دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 هفته ژپوهش وژیه  

 خدمات کتابخانه ای برای پژوهش:

  دانشگاه ی علم اتیسامانه نشر

http://literature.ut.ac.ir/library 
 

 
 

http://literature.ut.ac.ir/library


 

 

بهره   توانید از انواع خدمات پژوهشی کتابخانه های دانشگاه تهران، می   / https://library.ut.ac.ir    با ورود به آدرس

 مند شوید.

 ( / https://journals.ut.ac.ir) سامانه نشریات علمی دانشگاه 

 
 نشریات علمی دانشگاه تهران وجود دارد.متن مقاالت تمام    افتیجستجو و دردر این بخش امکان  

 

 
 

نشریات فارسی فهرست    

 ادب عربی 

https://library.ut.ac.ir/
https://library.ut.ac.ir/
https://library.ut.ac.ir/
https://jalit.ut.ac.ir/


 

 

 ادب فارسی

 باستان پژوه 

 برگ سبز 

 پژوهش ادبیات معاصر جهان 

 پژوهش در تاریخ 

 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی

 پژوهشنامه تفسیر کالمی قرآن

 پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت 

 پژوهشهای ایرانشناسی 

 پژوهشهای انسانشناسی ایران

 پژوهشهای زبانی 

 پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی

 پژوهشهای علوم تاریخی 

 پژوهش های قرآن و حدیث

 تاریخ

 تاریخ علم 

 حقوق جزا و سیاست جنایی)حقوق جزا و جرم شناسی سابق(

 دین و طبیعت 

 زن در توسعه و سیاست

 زن در فرهنگ و هنر

 علوم جنایی 

 فرجام 

 فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی 

 فصلنامه سیاست

 فصلنامه سیاستگذاری عمومی

 فصلنامه علمی -   تخصصی حق 

 فصلنامه مطالعات جهان 

 فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 

 فقه و مبانی حقوق اسالمی

 فلسفه 

 فلسفه و کالم اسالمی

 مجله ادیان و عرفان

https://jpl.ut.ac.ir/
https://bastanpazhouhsj.ut.ac.ir/
https://bargesabzsj.ut.ac.ir/
https://jor.ut.ac.ir/
https://pdtsj.ut.ac.ir/
https://jhic.ut.ac.ir/
https://jqi.ut.ac.ir/
https://jlcr.ut.ac.ir/
https://jis.ut.ac.ir/
https://ijar.ut.ac.ir/
https://jolr.ut.ac.ir/
https://jflr.ut.ac.ir/
https://jhss.ut.ac.ir/
https://jqst.ut.ac.ir/
https://history.ut.ac.ir/
https://jihs.ut.ac.ir/
https://jclp.ut.ac.ir/
http://rnj.ut.ac.ir/
https://jwdp.ut.ac.ir/
https://jwica.ut.ac.ir/
https://cs.ut.ac.ir/
https://araminsj.ut.ac.ir/
https://japr.ut.ac.ir/
https://jpq.ut.ac.ir/
https://jppolicy.ut.ac.ir/
https://haghsj.ut.ac.ir/
https://jwsq.ut.ac.ir/
https://jplsq.ut.ac.ir/
https://jjfil.ut.ac.ir/
https://jop.ut.ac.ir/
https://jitp.ut.ac.ir/
https://jrm.ut.ac.ir/


 

 

 مجله علمی "  اللغة العربیة وآدابها  "

 مجله علمی "پژوهشهای فقهی "

 مجله علمی "حقوق خصوصی"

 مجله علمی "  فلسفه دین  "

 مطالعات اوراسیای مرکزی 

 مطالعات باستان شناسی

 مطالعات جامعه شناختی )نامه علوم اجتماعی سابق(

 مطالعات حقوق انرژی 

 مطالعات حقوق تطبیقی

 مطالعات حقوق خصوصی

 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 

 نامه علوم اجتماعی 

 نشریه پاتوق اطالعات

 نشریه دانشجویی استصحاب 

 نشریه دانشجویی حکمت 

 نشریه دانشجویی راه روشن 

 نشریه دانشجویی فرساد

 نشریه دانشجویی مدوسا 

 نشریه دانشجویی نجات

 نشریه علمی- تخصصی  حسابداری و فناوری های نوین 

 نشریه علمی دانشجویی فقه پویا

نشریات انگلیسی فهرست    

Gazette Student Journal  

International Journal of Women's Research  

Iranian Economic Review  

Iranian Journal of Management Studies 

Journal of Archaeological Research in West Asia (JARWA)  

Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution  

Journal of Cyberspace Studies 

Political Geography Research  

Society, Development and Commercial Law review  

World Sociopolitical Studies 

 
 

https://jal-lq.ut.ac.ir/
https://jorr.ut.ac.ir/
https://jolt.ut.ac.ir/
https://jpht.ut.ac.ir/
https://jcep.ut.ac.ir/
https://jarcs.ut.ac.ir/
https://jsr.ut.ac.ir/
https://jrels.ut.ac.ir/
https://jcl.ut.ac.ir/
https://jlq.ut.ac.ir/
https://jqclcs.ut.ac.ir/
https://jisr.ut.ac.ir/
https://jnoe.ut.ac.ir/
https://patoghetelaatsj.ut.ac.ir/
https://esteshabsj.ut.ac.ir/
https://hekmatsj.ut.ac.ir/
http://raheroshansj.ut.ac.ir/
https://farsadsj.ut.ac.ir/
https://medusasj.ut.ac.ir/
http://nejatsj.ut.ac.ir/
https://accnewtechsj.ut.ac.ir/
https://feghhepouyasj.ut.ac.ir/
https://gazettesj.ut.ac.ir/
https://ijwr.ut.ac.ir/
https://ier.ut.ac.ir/
https://ijms.ut.ac.ir/
https://jarwa.ut.ac.ir/
https://jcrir.ut.ac.ir/
https://jcss.ut.ac.ir/
https://jpogr.ut.ac.ir/
https://sdclr.ut.ac.ir/
https://wsps.ut.ac.ir/

