
 

 نشانی اینترنتی
سال 
 تاسیس

 ردیف عنوان سردبیر زمینه فعالیت

www.032c.com  ۲۰۰۰ 
، مدمعماری، 

 و هنر ادبیات

جورج 
ساندارا فون /کخ

 مایرمیرتنهاین
032c ۱ 

www.africa-positive.de/ ۱۹۹۸ 

 است،یس
اقتصاد و 

فرهنگ قاره 
 آفریقا

 Africa Positive ۲ وایه تله

www.kulturstiftung.de  ۲۰۰۵ 
فرهنگ و 

 هنر  خیتار
 Arsprototo ۳ ایزابل پوئنزگن

www.artaurea.de  ۱۹۸۵ 
هنر و 
 فرهنگ

راینهولد 
 لودویگ

Art Aurea ۴ 

aesthetikundkommunikation.de ۱۹۷۰ 

، فرهنگ
سیاست و 
اقتصاد 

کشورهای 
 آسیایی

 
AsienÄsthetik & 
Kommunikation 

۵ 

berliner-geschichte.net  ۲۰۱۵ 
و  خیتار

 فرهنگ
 Berliner Geschichte ۶ دکتر دیرک پالم

www.crew-united.com  ۲۰۰۳ 
و  لمیف
 ونیزیتلو

آرند پیتر 
 هارتیش

Cinearte ۷ 

http://www.cinema.de/  ۱۹۷۵ فیلیپس شولتس سینما Cinema ۸ 

 زبان ۱۹۲۷ 
فرانتس نویگه 

 باوئر
Die deutsche Schrift ۹ 

deutsche-sprachwelt.de ۲۰۰۰ یزبان آلمان 
پائول  توماس

 ویتس
Deutsche Sprachwelt ۱۰ 

http://www.discover-middleeast.com/  ۲۰۰۷ 
فرهنگ و 

 اقتصاد
 Discover Middleeast ۱۱ آنه سوزان بکر

www.dummy-magazin.de  ۲۰۰۳ 
فرهنگ و 

 جامعه
گرز الیور  

Dummy 
(Kulturmagazin) 

۱۲ 

http://www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/ueb/faindex.htm 
۲۰۱۶-
۱۹۶۳ 

فرهنگ و 
وگو با گفت

 اسالم

 / ملیش یمارآنه
لهیآلبرت تا  

Fikrun wa Fann ۱۳ 

http://www.032c.com/
http://www.africa-positive.de/
http://www.africa-positive.de/
http://www.africa-positive.de/
http://www.kulturstiftung.de/
http://www.artaurea.de/
http://www.aesthetikundkommunikation.de/
http://www.crew-united.com/
http://www.cinema.de/
http://www.deutsche-sprachwelt.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paulwitz
http://www.discover-middleeast.com/
http://www.dummy-magazin.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Gehrs


http://www.fuge-journal.de/index.php ۲۰۰۷ 
تاریخ 

فرهنگ، دین 
 و فلسفه

 / مارتین نِشتگز
 یورگ شنوییت

Fuge ۱۴ 

https://www.gazette.de/home.html ۱۹۹۸ 
فرهنگ 
 سیاسی

 Die Gazette ۱۵ رودولف شروک

www.heimat-rundblick.de ۱۹۸۷ 
تاریخ، 

فرهنگ و 
 طبیعت

یورگن النگن 
 بروخ

Heimat-Rundblick ۱۶ 

www.goethe.de/humboldt ۱۹۵۸ 

گفتمان  جیترو
 ،آلمان انیم

 یکایآمر
و  نیالت

 نیهمچن
و  ایاسپان

 پرتغال

ایزابل ریت 
مگنی/اورلیک 

 پرینتس
Humboldt ۱۷ 

konkret-magazin.de ۱۹۵۷ 
فرهنگ و 

 سیاست
 konkret ۱۸ ولفگانگ اشنایدر

textem.de/kulturgespenster ۲۰۰۶ فرهنگی 
گوستاو 
 ِمشِلنبورگ

Kultur & Gespenster ۱۹ 

Kulturaustausch-Website ۱۹۵۱ 
تبادالت 
 فرهنگی

جنی فریدریش 
 فرکسا

Kulturaustausch ۲۰ 

kunststoff-kulturmagazin.de ۲۰۰۵ 

فرهنگ، 
هنر، 

موسیقی، 
هنرهای 
تجسمی، 
 تئاتر، فیلم

 Kunststoff ۲۱ 

https://kursbuch.online/ ۱۹۶۵ فرهنگی 
پیتر فلیکس 

 برگر
Kursbuch ۲۲ 

lettre.de ۱۹۸۵ 
هنر، ادبیات 

 و عکاسی
 Lettre International ۲۳ فرانک بربریش

http://geschichts-kontor.de/ ۱۹۴۸ 
تاریخ، 

فرهنگ و 
 جامعه

 Lichtwark-Heft ۲۴ 

www.dasmagazin.de ۱۹۵۴ آندراس لمان فرهنگ Das Magazin ۲۵ 

www.merkur-zeitschrift.de ۱۹۴۷ 
هنر، ادبیات، 
جامعه، فلسفه 

 و سیاست
 Merkur ۲۶ کریستین دماند



mondkalb-zeitung.de ۲۰۰۷ 

سازی فرهنگ
در راستای 

زندگی 
معلوالن و 
 افراد ناتوان

ماتیاس 
فرنالدی/اشتفان 

 گربینگ
Mondkalb ۲۷ 

monumente-online.de ۱۹۹۱ 
میراث 
 فرهنگی

کاروال 
نایتهان/کریستانه 

 شیلیگ
Monumente ۲۸ 

www.frankfurter-hefte.de ۱۹۸۵ 
فرهنگ و 

 سیاست
 توماس ِمیر

Neue 
Gesellschaft/Frankfurter 

Hefte 
۲۹ 

www.ohrenkuss.de ۱۹۹۸ 
برای افراد 
مبتال به 

 سندروم داون
 Ohrenkuss ۳۰ کاتیا ِد برگنچا

www.opus-kulturmagazin.de ۲۰۰۷ 

فرهنگ، 
تاریخ و 

سیاست در 
 منطقه زارلند

کالس 
 هویتسینگ

Opus ۳۱ 

www.politikundkultur.net ۲۰۰۲ 

جامعه 
فرهنگی، 

های آموزش
فرهنگی و 

 هنر

 Politik & Kultur ۳۲ اوالف زیمرمان

http://www.sprachgebunden.de/ ۲۰۰۵ 
ادبیات، هنر 

 و طراحی
 Sprachgebunden ۳۳ جان فالک

www.vorschau-rueckblick.de ۱۹۹۰ ساشا گرائدکه فرهنگ Vorschau & Rückblick ۳۴ 

https://meiner.de/zeitschriften-ejournals/zeitschrift-
fur-kulturphilosophie-zkph.html 

۲۰۰۷ 
فلسفه و 
مطالعات 
 فرهنگی

رالف 
کنرزمان/دیرک 

 وسترکمپ

Zeitschrift für 
Kulturphilosophie 

۳۵ 

ikkm-weimar.de/publikationen/zeitschrift/uber-zmk ۲۰۰۹ 

مطالعات 
رسانه و 
تحقیقات 
 فرهنگی

لورنس 
انگل/برنهارد 

 زیگر

Zeitschrift für Medien- 
und Kulturforschung 

۳۶ 

zenith.me ۱۹۹۹ 

مسائل 
مربوط به 

جهان اسالم، 
خاورمیانه و 
 شمال آفریقا

 zenith ۳۷ 

http://www.al-fadschr.de/ ۱۹۸۳ 
وگوی گفت

بینامذهبی و 
انتشار اخبار 

 
Die islamische 

Fachzeitschrift Al-
Fadschr 

۳۸ 



 شیعیان

http://www.spektrum-iran.de/ 

spektrumiran@irankultur.com 
۲۰۰۲ 

مطالعات 
ایران، اسالم 

   و تشیع
 پرفسور فراگنر

Spektrum Iran 
 

۳۹ 
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