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 نشان مرجعیت علمی در زابن و ادبیات عربیی

 

 نهاد مجری:

 انجمن ایرانی زابن و ادبیات عربیی

 http://arabiciran.ir/ 

 م 0202

 ه.ش 9911 

 برانمه نشان مرجعیتنهاد های همکار 

 فرانسهاز: ایران، عراق، یمن، لبنان، اردن، سویس، انگلس تان، 

 

 در صفحه های بعد

 

 

http://arabiciran.ir/
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ییی که اب امضای تفاهمنامه ای صدور انمه رسمی همکار برانمه نشان مرجعیت نهاد ها

 :هستند

 

 :یرانادر 

ایران  –ملی یونسکو کمیس یون   .9  

https://fa.irunesco.org/  
 

 آ موزش عالی وزارت عتفمدیرکل برانمه ریزی   .0
 

 فکمیس یون علوم انسانی وزارت عت  .9
 

 مدیرکل برانمه ریزی پژوهشی وزارت عتف  .4

https://rppc.msrt.ir/fa/download/category/205/ 
 

 کمیس یون انجمن های علمی کشور  .5

https://isac.msrt.ir/fa 
 

 کارگروه تخصصی زابن عربیی وزارت عتف  .6

https://prog.msrt.ir/fa 
 

 پردیس فارابی  –دانشگاه تهران   .7

 

https://fa.irunesco.org/
https://rppc.msrt.ir/fa/download/category/205/
https://isac.msrt.ir/fa
https://prog.msrt.ir/fa
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https://farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/ 

 تربیت مدرس دانشگاهدانشکده علوم انسانی   .8

https://www.modares.ac.ir/hum 
 

 دانشگاه فرهنگیان  .1

https://cfu.ac.ir/  

 کرمانشاه –دانشگاه رازی  .92

https://razi.ac.ir/ 
 

 دانشگاه لرس تان  .99

https://www.lu.ac.ir/  

 دانشگاه خلیج فارس بوشهر  .90

https://www.pgu.ac.ir/  

 

 کاشان دانشگاه  .99

https://kashanu.ac.ir/fa  
 

 بجنورد –کوثر  دانشگاه  .94

http://kub.ac.ir/  
 

https://farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/
https://www.modares.ac.ir/hum
https://cfu.ac.ir/
https://razi.ac.ir/
https://www.lu.ac.ir/
https://www.pgu.ac.ir/
https://kashanu.ac.ir/fa
http://kub.ac.ir/
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 گروه عربیی سازمان سمت  .95

http://samt.ac.ir/fa 

 

 باییی )ره(اه عالمه طباط گانشد گروه عربیی  .96

https://atu.ac.ir/  
 

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  .97

http://www.icro.ir/ 

 

 انجمن ترویج زابن و ادب فارسی ایران  .98

https://www.ispl.ir/  

 گروه عربیی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی  .91

http://www.ihcs.ac.ir/fa 
 

 قرارگاه زابن و ادبیات عربیی حوزه علمیه خراسان  .02

https://www.hozehkh.com/  

 علوم و فرهنگ اسالمیپژوهشگاه   .09

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/ 
 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa
https://atu.ac.ir/
http://www.icro.ir/
https://www.ispl.ir/
http://www.ihcs.ac.ir/fa
https://www.hozehkh.com/
http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
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 در سایر کشورها:

 عراق - دانشگاه اسالمی نجف اشرف  .00

http://iunajaf.edu.iq/  

 عراق -دانشگاه کوفه   .09

https://uokufa.edu.iq/ 

 

 

 عراق - واسط دانشگاه  .04

https://uowasit.edu.iq/  

 عراق - فرهنگ و علوم سالم انجمن بین المللی  .05

http://www.alsalamacademy.org/ 
 

 انجمن زابنش ناسان عراقی  .06

papers.com-info@linguistic 
 

 عراق - زابن و ادبیات عربیی انجمن  .07

 

بداع   .08  یمن –مؤسسسه فرهنگ، ادبیات و هنر ا 

http://www.ebdaa.com/ 
 

 سویس –تیچینو  –مرکز بزرگ فرهنگی امام علی )ع(   .01

www.centroimamali.blogspot.ch 

centroimamali@gmail.com 
 

http://iunajaf.edu.iq/
https://uokufa.edu.iq/
https://uowasit.edu.iq/
http://www.alsalamacademy.org/
mailto:info@linguistic-papers.com
http://www.ebdaa.com/
http://www.centroimamali.blogspot.ch/
mailto:centroimamali@gmail.com


6 
 

 لبنانابشگاه فرهنگی دانشگاهی   .92

moultaqa.com/-https://www.al 
 

 اردن –مؤسسه عربیی التنال   .99

https://www.attanalalarabi.com/ 
 

 انگلس تان -لندن  –سازمان جهانی نوآ وری برای صلح   .90

https://alsalam1.org/ 

wafaa1@hotmail.com  
 

 فرانسه -آ موزش و پژوهش های تمدنی و راهبردی مركز   .99

isbaahcenter.com/-https://www.al 
 

 

 عراق –مرکز نشر دار الأطروحه   .94

https://alutroha.com/  
 

 

https://www.al-moultaqa.com/
https://www.attanalalarabi.com/
https://alsalam1.org/
mailto:wafaa1@hotmail.com
https://www.al-isbaahcenter.com/
https://alutroha.com/

