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 معرفي:

پايگاه دانشنامه موضوعي قرآن از جمله بخش هايي است كه زير نظر مديريت فناوري اطالعات مركز فرهنگ و معارف قرآن اداره 

مي شود و حاوي مقاالت قرآني به زبان فارسي و عربي است كه براي پژوهش گران و عالقه مندان به مباحث قرآني فراهم شده 

 آغاز شد و ساالنه تعداد قابل 1385است. شناسايي و گردآوري مقاالت اين پايگاه هم زمان با طراحي درخت موضوعات از سال 

توجهي از مقاالت قرآني به پايگاه افزوده مي شود.  

اهداف:  

با توجه به فراگير شدن استفاده هاي علمي در اينترنت و سهولت استفاده از مقاالت علمي در فضاي مجازي، پايگاه دانشنامه 

موضوعي قرآن به منظور دسترسي آسان قرآن پژوهان و كاربران اينترنتي به متن مقاالت قرآني، طراحي شده است. 

امتيازات:  

مقاله، بزرگترين بانك مقاالت قرآني در اينترنت است. 000،10. پايگاه دانشنامه موضوعي قرآن، با دارا بودن بيش از 1

. مقاالت به صورت تمام متن در معرض ديد كاربران قرار دارد. 2

. امكان چاپ مقاالت وجود دارد. 3

. جستجو براساس موضوع، عنوان مقاله، متن مقاله، نام نويسنده، از امكانات موتور جستجوي پايگاه دانشنامه موضوعي قرآن است.  4

. داراي طبقه بندي موضوعي متنوع و مناسبي است و كاربران مي توانند در كمترين زمان، با استفاده از درخت موضوعي مقاالت 5

مورد نظر خويش را در موضوع خاص بيابند. 

 مورد بازديد صورت مي گيرد. 100،000. از جمله پربازديدترين پايگاه هاي كشور است و ماهانه بيش از 6

. موضوعات در قالب چهار موضوع كلي علوم قرآن ، معارف قرآن ، ترجمه قرآن و تفسير قرآن طبقه بندي شده است كه به 7

 موضوعات فرعي و زير شاخه اي فراواني تقسيم مي شود. 
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صفحه جستجو در مقاالت  

جستجو در نويسنده، عنوان، آدرس و منبع  امكانپذير است. 

ميتوانيد فقط ليستي از عناوين ببينيد و يا با انتخاب نمايش مقاله به متن كامل مقاله دسترسي داشته باشيد. 

 

صفحه اصلی سايت. 
 نمايش جديدترين مقاالت
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صفحه جستجوي موضوعي به صورت مجزا طراحي شده است. و شما ميتوانيد موضوع دلخواه خود را بازيابي نماييد. 

 

 

 

 

ازمنوي هاي ديگر اين پايگاه معارف قرآن و پايگاه ترجمه قرآن كريم مي باشد. كه اين دو خود دربردارنده مقاالت نرم افزار 

تفاسير و منابع ديگر.... مي باشند. 

 


