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 نرم افزارهاي ویندوزي . ب
ها  قرآنی به دو زبان افزار قرآنی که در آن پژوهش: نخستين نرم2و1بيان ت .1 

 ؛فارسی و انگليسی ارائه شده است
 موضوع اصلی؛ 3000با بيش از افزار محتوايی قرآنی : اوّلين نرم3تبيان  .2
ها  فرق اسالمی در تفسگير ديدگاهفرهنگ موضوعی تفاسير و صرا : شامل  .3

 ؛بند  فرادستی و فرودستیز روش طبقهگير  اقرآن با بهره
 ؛مفردات: بر پايه کتاب ارجمند مفردات قرآن تأليف راغب اصفهانی  .4
بيان: متن قرآن با ترجمه، آشنايی با اعالم قرآنی و اعالم ياد شده در تفاسير  . 5

ها  قگرآن، اسگتخاره بگا همراه با شرحی کوتاه از زندگی ايشان، آشنايی با سوره
 ؛أن نزول آياتقرآن و ش

جلد کتاب تفسگير راهنمگا بگا  21کتابخانه ديجيتالی تفسير راهنما: متن کامل  .6
 ؛بردار قابليّت سرچ در آيات قرآن و موضوعات و فيش

جلد کتگاب فرهنگگ قگرآن،  33کتابخانه ديجيتالی فرهنگ قرآن: متن کامل  .7
 ؛بزرگترين فرهنگنامه موضوعی قرآن

جلد اوّل از کتاب دائرةالمعارف قگرآن  8المعارف: متن ةئرکتابخانه ديجيتالی دا .8
 ؛کريم با قابليّت دسترسی موضوعی به مقاالت قرآنی دائرةالمعارف

  ؛ا  مرکزجلد ازکتب غير دوره26وبی: متن کاملکتابخانه ديجيتالی شجره ط .9
جلد از کتابها  پرسگمانها   16کتابخانه ديجيتالی پرسمانها  قرآنی: متن  .10
 ؛رآنیق
تگرين فرهنگگ موضگوعی قگرآن حگاو  دانشنامه جامع معارف قرآن: جامع .11

 ؛اطّالعات تفسير راهنما، فرهنگ قرآن و فرهنگ موضوعی تفاسير
مقاله در زمينه  10000دانشنامه موضوعی مقاالت قرآنی: حاو  متن کامل  .12

 ؛علوم و معارف قرآن
 ؛(فرهنگ و معارف قرآن شکدهپژوهکتابخانه ديجيتالی آثار شجره طوبی ). 13
 ؛با همکار  مرکز نور( پژوهشکدهپک حاو  نرم افزارها  . شجره طوبی )14
 ؛فرهنگ موضوعی تفاسير نرم افزار .15
 . نرم افزار پرسمان قرآنی.16
 . فرهنگنامه قرآن و سالمت17
 . دانشنامه قرآن و سالمت18
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ها  المللی رسانهتی و دانشنامه چهارمين جشنواره بينالمعارف اينترنةبهترين داير
 .1389، سال ديجيتالی

 پایگاه معارف قرآن .11
المللی برترين پايگاه قرآنی در بخش آموزش و پژوهش در نخستين جشنواره بين

 .1389، سال افزارها  قرآنینرم

 قرآن کریم  المعارفافزار دایرةنرم .12

، افزارهگا  قرآنگیالمللی نگرمنواره بينرتبه برتر در بخش پژوهش نخستين جش
 .1389 سال

 تفسير آموزشی  .13
 .1390 ، سالالمللی قرآن کريمرتبه سوم پژوهش برتر در نمايشگاه بين

 تربيت عقالنی از نگاه قرآن .14

در دومگين جشگنواره آثگار برتگر ميگان رشگته ا  قگرآن کگريم  رتبگه دومکسب 
المللگگی قگگرآن اه بگگين در بخگگش دانشگگگاهی بيسگگت و سگگومين نمايشگگگ

 .1394کريم,سال

 فرهنگنامه تحليلی وجوه و نظائر در قرآن .15

اه بيسگت و سگومين نمايشگگگرتبگه دوم برتگرين اثگگر قرآنگی در بخگش حگگوزو  
 .1394بين المللی قرآن کريم,سال

 مقاله بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن .16

 .1394کسب رتبه اول مقاالت برتر همايش فقه قرائت، سال

حکام و قواعد تجویددي از دیددگاه فقهداي شديعه و امقاله  .17

 اهل سنت

 .1394مقاالت برتر همايش فقه قرائت، سال دومکسب رتبه 

بررسددی تطبيقددی مفهددوم قرائددت ترتيددل از منظددر   مقالدده .18

 قرآن، سنت و علم تجوید

 .1394مقاالت برتر همايش فقه قرائت، سال سومکسب رتبه 

 قيهان فریقينقرائت جمعی از منظر روایات و فمقاله  .19

 .1394ت برتر همايش فقه قرائت، سالمقاال سومکسب رتبه 
 مقاله قاعده نفی سبيل و همکاري با دشمنان .20

 .94کسب رتبه برتر در همايش فقه اطالعاتی، سال 

 پایگاه تخصصی ترجمه قرآن کریم .21

 . 94کسب عنوان شايسته تقدير در هشتمين جشنواره وب و موبايل ايران، سال 

 فقه قرائت .22
 98سال  کتاب سال جمهور 36اثر شايسته تقدير  

اثگگر شايسگگته تقگگدير  خشددونت اجتمدداعی از منظددر قددرآن کددریم .23

 ؛ 1399بيست و دومين همايش کتاب سال حوزه، سال 

اثر شايسته تقدير بيست و دومين همايش  عرفان در آینه قرآن و روایات.24

 ؛ 1399کتاب سال حوزه، سال 

اثر شايسته تحسين بيست و سومين همايش  رابطه قرآن و کتاب مقدس.25

 ؛ 1400کتاب سال حوزه، 

اثر شايسته تحسين بيست و سومين  موانع رشد اخالقی با نگاه قرآنی .26

  ؛1400همايش کتاب سال حوزه، 

 

 وگوهاي علمیها و گفتنشست

در  و کرسگی ترويجگی  گو  علمیو نشست و گفت100تا کنون بيش از 
 برگزار شده است. پژوهشکدهاز طرف اين  موضوعات مختلف قرآنی

با همکگار   «قرآن و مسائل جامعه معاصربين المللی همايش » برگزار  
 ؛1390سازمان ارتباطات اسالمی، سال 

با همکار  شورا  عگالی قگرآن در  « فقه قرائتملی همايش » برگزار  
 .1394ارديبهشت سال 

» و  «  تفگاهلل معر بررسگی آراء تفسگير  آيگت» : برگزار  همايش ملی
  1396برا  بهار و تابستان « ام ساز  مطالعات نظ

 99همايش مقاومت اسالمی از نگاه قرآن سال "برگزار  همايش ملی: 

 کتابخانه تخصصی علوم و معاگف قيآن
نزديک به   عنوان کتاب در 21000بيش از اين کتابخانه در مجموع دارا  

 قگرآن بگهها  توان به ترجمهه میجلد ميباشد که از اين مجموع 50000
 عنگوان تفسگير 300حگدود ، عنوان 300در  زبان مختلف دنيا  50بيش از 

قگرآن و نيگز بگيش از عنوان تفسير بخشی از   3000با لغ بر  ،کامل قرآن
  . اشاره کردنامه قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتر  پايانن 800
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