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کارتکس و نگهبانی

اداره نشریات

37185-3688: صندوق پستی 37491-55435: کد پستیهای داخلی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتخبی از شماره تلفن

مجالت

1400/02/30

اداره حراست

پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی

پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی

الملل های علمی و بین مرکز همکاری

پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت

ریزی و بودجه گروه برنامه

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

اداره امور هیأت علمی

حوزه ریاست و روابط عمومی

پژوهشکده الهیات و خانواده اصفهان

پژوهشکده اسالم تمدنی مشهد

پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی

(ع)دانشگاه باقرالعلوم

اداره کارگزینی

 مرکز احیاء آثار اسالمیپژوهشکده اخالق و معنویت

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی

ادارة فناوری اطالعات

32136650

مراکز وابسته دفتر
253313

صندوق قرض الحسنهاداره کل پشتیبانی

اداره نشر پژوهشکده فقه و حقوق

اداره بیمه و رفاه

اداره امور حقوقی و مجلس

اداره امور مالی و ذیحسابی

معاونت فرهنگی و تبلیغی

معاونت منابع انسانی وپشتیبانی

اداره منابع انسانی

اداره امور پشتیبانی

پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی

امور مالی و ذی حسابی

مؤسسه فردوس وسف

معاونت فضای مجازی، هنر ورسانه

مرکز ملی پاسخگویی

مرکز برنامه ریزی و نظارت

معاونت پژوهش پژوهشگاه

ریزی و ارزیابی پژوهشی گروه برنامه

ها و اسناد اداره کتابخانه

مجله اسالم و مطالعات فرهنگی

مجله فقه و حوزه

مجله فقه و حوزه

مجله آیینه پژوهش

مجله آیینه پژوهش

مجله نقد و نظر

31155650

253115

253115

اداره روابط عمومی جذب و گزینش

معاونت منابع انسانی و پشتیبانیدفتر تبلیغات اسالمی

حوزه ریاست دفتر

هیات امناء دفتر
اداره آموزش و ارزشیابی

اداره حراست و حفاظت


