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بسم اهلل الرحمن الرحیم

آشنایی با دفتر نشر معارف
ــری؟ظفح؟  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــه نه ــته ب ــارف وابس ــر مع ــر نش دفت
گردیــد. و در ســال 1379 بــه  در دانشــگاه ها، در ســال 1376 تأســیس 
یچه  کــرد. این انتشــارات تالش می کنــد از در کار  صــورت رســمی آغــاز بــه 
اســالم نــاب بــه بازخوانــی، بررســی، نقــد و تولیــد اندیشــه در عرصه هــاى 
مختلــف بپــردازد. از جملــه ایــن فعالیت هــا می                  تــوان بــه چــاپ بیــش 
دانشــگاه ها،  اســالمی  معــارف  دروس  زمینــه  در  کتــاب  1100عنــوان  از 
و  پرســش ها  رهبــرى،  معظــم  مقــام  و  خمینــی؟حر؟  امــام  اندیشــه های 
پاســخ هاى دانشــجویى، معــارف قــرآن و اهل بیــت؟مهع؟، دین پژوهــی، 
یــخ معاصــر، مســائل جهــان  تار و  اســالمی  انقــالب  و عرفــان،  اخــالق 
یخــی و  ــی، مســایل تار اســالم، غرب شناســی، شــبهات فکــری و عقیدت
فلســفی، علــوم انســانی، مســایل تربیتــی، زن، خانــواده و نقــد فمینیســم 
ادبیــات  حــوزه  در  گام هایــى  نیــز  اخیــرًا  نشــرمعارف  کــرد.  اشــاره  و... 

داســتانی برداشــته اســت.

ایــن انتشــارات بــا راه  انــدازی 30 مرکــز فروشــگاهی بــا عنــوان تجــاری 
کتابخوانــی  برگــزاری 12 دوره مســابقات  و همچنیــن  کتــاب«  »پاتــوق 
گام هــای مفیــد و موثــری  »پویــش روشــنا« در ســطح ملــی، توانســته اســت 

کشــور بــردارد. کتابخوانــی  یــج  یــع و ترو در توز

توضیح: کتاب هایی که با عالمت *  مشخص شده اند کمیاب یا نایاب هستند.
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   پرسش ها و پاسخ های دانشجویی  
قیمتچاپمولفعنوانردیف

1260000محمدرضا کاشفیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر اول )خداشناسی(1

1154000محمدرضا کاشفیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر دوم )فرجام شناسی(2

926000محمدرضا کاشفیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر سوم )راهنماشناسی(3

450000محمدرضا کاشفیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر چهارم )امام شناسی(4

13120000صالح قنادیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر پنجم )قرآن شناسی(5

کرینپرسش ها و پاسخ ها: دفتر ششم )دین شناسی(6 426000حمیدرضا شا

کرینپرسش ها و پاسخ ها: دفتر هفتم )پرسش های برگزیده(7 15150000حمیدرضا شا

کرینپرسش ها و پاسخ ها: دفتر هشتم )حکومت دینی(8 1265000حمیدرضا شا

1285000جمعی از  محققانپرسش ها و پاسخ ها: دفتر نهم )ویژه رمضان(9

1750000سیدمجتبی حسینیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر دهم )احکام خمس( 10      

975000محمدرضا کاشفیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر یازدهم )عرفان وعشق( 11      

      12 
پرسش ها و پاسخ ها: دفتر دوازدهم 

)چرا دین؟ چرا اسالم؟ چرا تشیع؟( 
) نام قبلی، ادیان و مذاهب(

کرین 1110000حمیدرضا شا

21125000گروه محققان نهادپرسش ها و پاسخ ها: دفتر سیزدهم )ویژه محرم( 13      

220000سیدمحمدکاظم روحانیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر چهاردهم )دعا و توسل( 14      

پرسش ها و پاسخ ها: دفتر پانزدهم 15      
 )دین و سیاست، والیت فقیه، جمهوری اسالمی( 

کرین و  حمیدرضا شا
15135000علیرضا محمدی

39160000سیدمجتبی حسینیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر شانزدهم )رساله دانشجویی(  )ویرایش2( 16      

1755000سید مجتبی حسینیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر هفدهم )احکام روزه( 17      

2553000سیدمجتبی حسینیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر هجدهم )نگاه و پوشش و...( 18      

835000سیدمجتبی حسینیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر نوزدهم )احکام تقلید و بلوغ( 19      

1350000آیت اهلل جوادی آملیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر بیستم )توصیه ها( 20      

1045000سیدمجتبی حسینیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر بیست و یکم )احکام ازدواج( 21      

1340000سیدمجتبی حسینیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر بیست و دوم )موسیقی، رقص و...( 22      

826000علیرضا محمدیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر بیست و سوم )مجلس خبرگان( 23      

8100000محمدباقر پور امینیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر بیست و چهارم )پیامبر اعظم؟ص؟( 24      

2040000محمدرضا احمدی پرسش ها و پاسخ ها: دفتر بیست و پنجم )روابط دختر و پسر( 25      

کرینپرسش ها و پاسخ ها: دفتر بیست و ششم )راز آفرینش( 26       734000حمیدرضا شا

1085000رحیم کارگرپرسش ها و پاسخ ها: دفتر بیست و هفتم )مهدویت، پیش از ظهور( 27      

»ریال«
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1242000رحیم کارگرپرسش ها و پاسخ ها: دفتر بیست و هشتم )مهدویت، پس از ظهور( 28      

762000ابوالقاسم بشیریپرسش ها و پاسخ ها: دفتر بیست و نهم )اختالالت رفتاری( 29      

423000سید مجتبی حسینیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر سی ام )احکام غسل، وضو، تیمم( 30      

790000علی اصغر رضوانیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر سی  و یکم  )اهل سنت واقعی( 31      

850000سید مجتبی حسینیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر سی و دوم )احکام ویژه بانوان( 32      

1350000سید مجتبی حسینیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر سی و سوم )احکام روابط زن و شوهر( 33      

830000سید مجتبی حسینیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر سی و چهارم ) احکام اعتکاف(  34      

5110000علیرضا محمدیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر سی و پنجم ) جریان شناسی بهائیت( 35      

682000علیرضا مستشاریپرسش ها و پاسخ ها: دفتر سی و ششم )تفسیر آیات برگزیده( ج1 36      

573000علیرضا مستشاریپرسش ها و پاسخ ها: دفتر سی و هفتم )تفسیر آیات برگزیده( ج2 37      

462000گروه اخالق و عرفانپرسش ها و پاسخ ها: دفتر سی و هشتم )شخصیت و حقوق زن( 38      

595000گروه اخالق و عرفانپرسش ها و پاسخ ها: دفتر سی و نهم )حقوق خانوادگی زن( 39      

533000گروه اخالق و عرفانپرسش ها و پاسخ ها: دفتر چهل )گناه و توبه( 40      

کرینپرسش ها و پاسخ ها: دفتر چهل و یکم )عصمت( 41       228000حمیدرضا شا

242000مصطفی عزیزیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر چهل و دوم )انسان شناسی( 42      

790000سید حسن موسویپرسش ها و پاسخ ها: دفتر چهل و سوم )نماز، کلید بهشت( 43      

640000رحیم کارگرپرسش ها و پاسخ ها: دفتر چهل و چهارم )حضور قلب در نماز( 44      

340000گروه اخالق و عرفانپرسش ها و پاسخ ها: دفتر چهل و پنج )خودسازی( 45      

460000سید حسن موسویپرسش ها و پاسخ ها: دفتر چهل و شش )آراستگی و ُمدگرایی( 46      

380000محمدرضا احمدیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر چهل و هفت )خواستگاری( 47      

7100000علی احمد پناهیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر چهل و هشتم )مهارت های زندگی( 48      

افخم السادات پرسش ها و پاسخ ها: دفتر چهل و نهم )دختران و نیازهای پیش رو( 49      
2150000حسینی و...

3140000محمدعلی لیالیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر پنجاه )جریان شناسی سیاسی( 50      

1100000محمدباقر پورامینی و... پرسش ها و پاسخ ها: دفتر پنجاه و یکم )امام علی؟ع؟: تاریخ و  سیره( 51      

2120000محمدهادی یداهلل پورپرسش ها و پاسخ ها: دفتر پنجاه و دوم )امام هادی؟ع؟( 52      

1110000مصطفی عزیزیپرسش ها و پاسخ ها: دفتر پنجاه و سوم )پیرامون نهج البالغه( 53      

عبدالحمید پرسش ها و پاسخ ها: دفتر پنجاه و چهارم )علم و دین( 54      
کوچکیان 190000آ

پرسش ها و پاسخ ها: دفتر پنجاه و پنج 
240000مسلم محمدی )اخالق علم آموزی در فضای دانشگاه(

رضا وظیفه مند و  پرسش ها و پاسخ ها: دفتر پنجاه و ششم )مشاوره همراه( 55      
2110000احمدی
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علیرضا حیدرزاده پرسش ها و پاسخ ها: دفتر پنجاه و هفتم )قسمت و قضا و قدر( 56      
163000و...

190000سیدحسن موسویپرسش ها و پاسخ ها: دفتر پنجاه و هشتم )امر به معروف و نهی از منکر( 57      

پرسش ها و پاسخ ها: دفتر پنجاه و نهم 58      
1140000سیدحسن موسوی )آداب معاشرت  دانشجویی “سبک زندگی”(

1130000سید حسن موسویپرسش ها و پاسخ ها: دفتر شصتم )نگاهی دوباره به مسأله حجاب( 59      

155000گروه اخالق و عرفانپرسش ها و پاسخ ها: دفتر شصت و یکم )آداب و احکام زیارت( 60      

سیدمجتبی حسینی پرسش ها و پاسخ ها: دفتر شصت و دوم )احکام پزشکی و بیماران( 61      
265000و محمدی

پرسش ها و پاسخ ها: دفتر شصت و سوم 62      
250000علی گرجی )احکام امر به معروف و نهی از منکر(

پرسش ها و پاسخ ها: دفتر شصت و چهارم 63      
175000جمعی از محققان  )امام سجاد؟ع؟؛ سیره و تاریخ(

پرسش ها و پاسخ ها: دفتر شصت و پنجم 64      
کی )نمادها، شعائر و ظواهر دینی( 155000ناصر صفری افال

پرسش ها و پاسخ های دانشجویى: جلد 66: عرفان و سراب 65      
محمدجواد رودگر، 

شریفی دوست و 
کیانی

1100000

1130000هراتیان و شمسی نژادپرسش ها و پاسخ های دانشجویى: جلد 68: نامزدی 66      

یخ  67       پرسش ها و پاسخ های دانشجویى: جلد 72: امام صادق؟ع؟؛ تار
160000محمدمهدی رضایىو سیره

پرسش ها و پاسخ های دانشجویى: جلد 73: امام موسی  68      
150000محمدمهدی رضایىکاظم؟ع؟؛ تاریخ و سیره

1100000محمدباقر پورامینیپرسش ها و پاسخ های دانشجویى: جلد 74: امام رضا؟ع؟ 69      

   مجموعه کتاب های »پرسمان« و »ُپرس و جو«  
کرینامامت 70       218000حمیدرضا شا

218000محمدرضا کاشفیپیامبری 71      

218000جمعی از نویسندگانحکمت احکام 72      

218000محمدرضا کاشفیشناخت خدا 73      

218000صالح قنادیشناخت قرآن 74      

سید مهدی کتاب پرسمان 1: زندگی در یک وجب جا 75      
410000موسوی زاده

سید مهدی کتاب پرسمان 2: بیست نکته درباره مطالعه 76      
410000موسوی زاده

412000محبوبه زارعکتاب پرسمان 3: در نماز هم فارسی را پاس بداریم؟ 77      
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610000سیدرضا موسویکتاب پرسمان 4: دل و قلوه و جگر 78      

410000سیدمجتبی حسینیکتاب پرسمان 5: احکام خوابگاه 79      

410000بیات رهبریلکتاب پرسمان 6: بصیرت در کربال 80      

310000محمدرضا کاشفیکتاب پرسمان 7: گریه و سیاهپوشی 81      

310000عبداهلل جعفریکتاب پرسمان 8: عزاداری 82      

410000مجید عیوضیکتاب پرسمان 9: چنین کنند بزرگان 83      

310000روح اهلل نامداریکتاب پرسمان 10: تفاوت چهره ها 84      

310000محمود محققیانکتاب پرسمان 11: عطر سیب )فضائل زیارت امام حسین؟ع؟( 85      

310000محمدباقر پورامینیکتاب پرسمان 12: تشنه لب 86      

310000محمدباقر پورامینیکتاب پرسمان 13: کتاب محرم 87      

210000مهدی آقایىکتاب پرسمان 16: نفس های آخر 88      

کتاب پرسمان 17: دستاوردهای منطقه ای و جهانی انقالب  89      
210000محسن نصریاسالمی

410000حسن قدوسی زادهکتاب پرسمان 18: قربانی اسالم 90      

310000حسن قدوسی زادهکتاب پرسمان 19: پس از سی و سه سال 91      

210000محمد شکراللهیکتاب پرسمان 20: خاطرات شاهن شا! 92      

   ادبیات   

   داستان و رمان  

محمدرضا حدادپور حیفا مستند )داستانی درباره تکفیری ها( 93      
6100000جهرمی

محمدرضا حدادپور دفترچه نیم سوخته تکفیری 94      
150000جهرمی

محمدرضا حدادپور همه نوکرها )مستند داستانی نهضت کربال( 95      
285000جهرمی

1200000محمود گالبدره ایدال 96      

1110000محمود گالبدره ایچلچله ها 97      

170000محمود گالبدره ایآقاجالل 98      

135000محمود گالبدره ایلنده قناری 99      

535000ناصف اصفهانیآش رشته دانشجویى )مجموعه طنز دانشجویی(   100    

اینجا چراغی روشن است )مجموعه داستان(   101    
انجمن فرهنگی 

هنری شهید بهروز 
محمدی

130000

170000محمد نجفعلی زادهبیدار باش حنانه )مجموعه داستان جهان اسالم(   102    
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138000حمزه شریفی دوستتبلیغ اتمی؛ اقتباس از مرام دانشجویى عبداهلل ضابط   103    

ولید اخالصی، حکایت های ُهدُهد   104    
160000ترجمه حسین سیدی

2110000حسین سروقامتجوانی در 180 ثانیه   105    

140000ترجمه حسین سیدیچند روز ُپرهیجان )مجموعه داستان کوتاه از نویسندگان غربی(   106    

130000یعقوب توکلیسرچشمه )داستانی درباره شهید بهشتی(   107    

شرح عشق؛ ویژه آثار برگزیده شعر و داستان، فیلم نامه و نمایشنامه    108    
دانشجویى سومین جشنواره نهج البالغه )*(

دبیرخانه جشنواره 
-1نهج البالغه

270000محمد نجفعلی زادهدختر یمنی )درباره اوضاع مردم یمن(   109    

3120000یعقوب توکلیراز درخت سیب )داستانی درباره انقالب اسالمی(   110    

250000سیده  عذرا موسویگربه معبد کنکور )داستان های کوتاه اجتماعی و فرهنگی(   111    

145000اصغر نیکومنشعشق در برکه )مجموعه داستان کوتاه(   112    

219000سید حسین حسینیعشق در سه نگاه   113    

ماه در محاق؛ گزیده شعر و داستان، فیلم نامه و نماهنگ دومین    114    
جشنواره نهج البالغه دانشگاهیان )*(

دبیرخانه جشنواره 
نهج البالغه 

دانشگاهیان
112000

1590000حسین سروقامتمی شکنم در شکن ُزلف یار   115    

محمدرضا یک َچت؛ مجموعه داستان کوتاه کوتاه   116    
27000آتشین صدف

   دل نوشته، نثر ادبی و سفرنامه  

اولین نگاه؛ احساسات و عواطف دانشجویان عمره گذار در مکه و    117    
مدینه )*(

ستاد عمره 
120000دانشجویى

ستاد عمره باران شوق؛ خاطرات دانشجویان عمره گذار )*(   118    
120000دانشجویى

525000مریم روستابرای خاطر آیه ها   119    

935000فاطمه شهیدیبه پسرم، ترجمه بخش هایى از نامه سی و یکم نهج البالغه   120    

محمدرضا به شرط چاقو )مجموعه طنز(   121    
112000آتشین صدف 

46000علیرضا محمدزادهپرواز نایب؛ سفرنامه حج   122    

ستاد عمره داستان اشتیاق؛ خاطرات دانشجویان ُعمره گذار )*(   123    
120000دانشجویى

دریا در برداشت چهارم؛ گزیده آثار ادبى، نمایشنامه و فیلم نامه    124    
-1معاونت فرهنگی نهاددانشجویى )*(

16000تدوین رحیم کارگردلشدگان   125    
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د ل نوشته های آسمانی و قطره ای از اقیانوس؛   126    
 دو سفرنامه عمره دانشجویى )*(

آتنه حاتمی و 
-1معصومه شجاع

روایت مشرقی؛ گزیده ای از خاطرات مدیران، معاونین و روحانیون    127    
115000تدوین میترا صادقیکاروان های ُعمره دانشجویى )*(

زمزمه های عارفانه؛ زمزمه ها و مناجات های دانشجویان در سرزمین    128    
وحی )*(

تدوین عین اهلل 
19000عابدی

135000زهرا رضائیانجرعه جرعه معرفت   129    

1242000فاطمه شهیدیخدا خانه دارد   130    

ستاد عمره سفر سبز؛ سفری از خانه نفس به حرم دل   131    
-1دانشگاهیان

ستاد عمره سفیدپوشان قبله )خاطرات روحانیون و مدیران کاروان های دانشجویی(   132    
135000دانشجویى

ستاد عمره شکوه شیدایى )سفر حج(   133    
135000دانشگاهیان

110000تدوین رحیم کارگرعطر عاشقی؛ دل نوشته ها و راز و نیازهای عمره گذاران دانشجو   134    

17500تدوین رحیم کارگرفرصت پرواز    135    

536000سیده زهرا برقعینامه های یواشکی   136    

135000زهرا رضائیاننشانه های راه   137    

27000جواد محدثیهمیشه حاجی بمانیم   138    

ستاد عمره همراهان عرشی؛ دل نوشته ها و خاطرات دانشجویان ُعمره گذار )*(   139    
120000دانشجویى

   ادیان و فرق  

   ادیان و فرق آسمانی  
120000نرگس یزدی و امیرلواسنادی تاریخی تقدیم به عالیجناب پاپ   140    

محمدرضا درآمدی بر تاریخ و کالم مسیحیت )*(   141    
17000زیبایى نژاد

سیده فهیمه اهل کتاب: از نگاه نبوی؟ص؟   142    
150000ابراهیمی

1100000عباس نیکزادبررسی تطبیقی قرآن و کتاب مقدس   143    

190000محمد حقانی فضلتاریخ مسیحیت )از دین عیسی؟ع؟ تا دین روم( ج1   144    

1100000محمد حقانی فضلتاریخ مسیحیت )از اقتدار پاپ تا تکثر معاصر( ج2   145    

124000کامل خیرخواهدو گفتار در مسیحیت   146    

160000عباس نیکزادکتاب مقدس زیر ذره بین   147    
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شبهات یهودی   148    
عالمه جعفرمرتضی 

عاملی، ترجمه 
محمدصادق روحانی 

133000

خاخام شکست خورده   149    
عالمه جعفر مرتضی 

عاملی، ترجمه 
محمدصادق روحانی

140000

   عرفان های نوظهور  
4118000حمزه شریفی دوستکاوشی در معنویت های نوظهور: بررسی ده جریان فعال در ایران   150    

عبدالحسین جریان شناسی ضدفرهنگ ها   151    
2240000خسروپناه

266000سید محمد موسویانپندار پنهان: بررسی و نقد آثار و اندیشه های پائولو کوئلیو   152    

سید روح اهلل سلوک و سقوط: نقد و بررسی اندیشه های اشو   153    
142000موسوی زاده

210000حسن صادقیتصوف؛ رفتارها و باورها   154    

167000حمزه شریفی دوستعرفان های کاذب: راه های نفوذ و راهکارهای مقابله   155    

160000حمزه شریفی دوستقانون جذب و اسالم: بررسی مستندات دینی قانون جذب   156    

کژراهه بى پایان؛ تأملی در فرقه های انحرافی و مدعیان دروغین    157    
)شیخیه، بابیت و بهائیت(

کری  روح اهلل شا
1100000زواردهی

   امام خمینی؟حر؟ و مقام معظم رهبری؟ظفح؟  

   امام خمینی؟حر؟  

خط امام: مروری اجمالی بر اندیشه های امام خمینی؟حر؟   158    
بنیاد تبیین اندیشه 

امام خمینی؟حر؟ در 
دانشگاه ها

385000

به کوشش روح اهلل جدال دو اسالم: گزیده جلد 21 صحیفه امام خمینی   159    
5150000نامداری

تدوین روح اهلل خمینی؛ پدیده انسانی پیچیده   160    
280000نامداری

1130000علی سروشدیپلماسی امام خمینی؟حر؟   161    

قیام امام حسین؟ع؟ و انقالب امام خمینی؟حر؟   162    
آیت اهلل عیسی قاسم، 
ترجمه نوری کیذقانی 

و نصراللهی
175000

156000مسعود معینی پورالگوی توسعه سیاسی در اندیشه امام خمینی؟حر؟   163    

16000یعقوب توکلی امام خمینی؟حر؟ مردی در انتهای افق   164    

253000رضا حسینی فرامام خمینی؟حر؟ و بیداری اسالمی )ویرایش جدید(   165    
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تبیین اندیشه های سیاسی - اجتماعی حضرت امام خمینی؟حر؟    166    
)مجموعه مقاالت همایش دانشگاه مازندران( )*(

به کوشش محمدعلی 
124000افضلی

جام زهر )قبول قطعنامه 598(: پیام امام خمینی؟حر؟ به ملت ایران در    167    
سالگرد کشتار خونین مکه

موسسه رهپویان 
215000غدیر نور

محمدابراهیم حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی؟حر؟   168    
26000ساورسفلی

سید محمد شفیعی درسهایى از وصیت نامه امام خمینی؟حر؟ )و2(    169    
1090000مازندرانی

555000حسن قدوسی زادهدر محضر روح اهلل )جهاد با نفس(   170    

657000حسن قدوسی زادهدر محضر روح اهلل )حضور قلب در نماز(   171    

952000حسن قدوسی زادهدر محضر روح اهلل )نصایح(   172    

سازماندهی جنود الهی در مقابله با جنود ابلیس: پیام امام    173    
خمینی؟حر؟ به مسلمانان ایران و جهان

موسسه رهپویان 
112000غدیر نور

رویکردی موضوع محور به وصیت نامه سیاسی -الهی امام    174    
1135000غفار شاهدیخمینی؟حر؟

183000یوسف فتحیسرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی؟حر؟    175    

1955000حسن قدوسی زادهسیره آفتاب   176    

سیمای آفتاب: خاطرات ناب از زندگانی الهی سیاسی امام    177    
خمینی؟حر؟

علی احمد 
372000پورترکمانی

390000داوود زاده علیشرح و بازخوانی وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی؟حر؟   178    

317000حسین ثروتیقرآنی که نمی خوانیم؛ گزیده نظرات امام خمینی درباره قرآن   179    

    180   
بنیاد تبیین اندیشه های قیام اشک: مجموعه توصیه های امام خمینی؟حر؟ به

امام خمینی؟حر؟ در 
دانشگاه ها

123000
هیأت های حسینی

گزیده جهاد اکبر امام خمینی؟حر؟   181    

بنیاد تبیین 
اندیشه های امام 

خمینی؟حر؟ در 
دانشگا ها

120000

247000امیر ساالروندگفتمان مبارزه در اندیشه سیاسی امام خمینی؟حر؟   182    

موسسه رهپویان وصیت نامه امام خمینی؟حر؟   183    
430000غدیر نور

   مقام معظم رهبری؟ظفح؟  

آسیب درونی، آسیب بیرونی: بیانات رهبر معظم انقالب؟ظفح؟ در    184    
دیدار شرکت کنندگان همایش آسیب شناسی انقالب اسالمی

موسسه رهپویان 
18000

غدیر نور

ارتقای مرجعیت شیعه؛ بررسی انتقادی کتاب ابتذال مرجعیت    185    
285000حسن علی پور وحیدشیعه اثر محسن کدیور
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الگوی سیاسی جمهوری اسالمی: خطبه های رهبر معظم انقالب     186    
در نماز جمعه 20 شهریور 1388

موسسه رهپویان 
110000

غدیر نور

انقالب جهانی اسالم: خطبه های رهبر انقالب اسالمی در نماز    187    
جمعه 15 بهمن 1389

موسسه رهپویان 
112000

غدیر نور

2100000احسان بابایىبایسته های خدمت از منظر مقام معظم رهبری؟ظفح؟   188    

170000احسان بابایىبایسته های تبلیغ از منظر مقام معظم رهبری   189    

180000احسان بابایىبایسته های فرهنگ عمومی از منظر مقام معظم رهبری   190    

190000احسان بابایىبایسته های اخالق سیاسی از منظر مقام معظم رهبری    191    

ُبن بست شکنان )رمضان1390(: مشروح بیانات مقام معظم    192    
رهبری؟ظفح؟ به همراه سخنان اساتید دانشگاه در سال 1390

مدیریت پژوهش 
120000بنیادین نهاد

ُبن بست شکنان )رمضان1391(: مشروح بیانات مقام معظم رهبری به    193    
همراه سخنان اساتید دانشگاه در سال 1391

مدیریت پژوهش 
120000بنیادین نهاد

مدیریت پژوهش پژواک والیت: امام خمینی؟حر؟  از نگاه مقام معظم رهبری   194    
238000بنیادین نهاد

تحلیل کالن انقالب اسالمی: بیانات رهبری در دیدار با اساتید و    195    
دانشجویان دانشگاه شیراز

موسسه رهپویان 
210000

غدیر نور

تدوین سید حسین جرعه ای از زالل معرفت )چهل حدیث با شرح رهبری(   196    
314000ایرانی

260000حسن قدوسی زادهجرعه ها: گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقالب )ج1(   197    

365000حسن قدوسی زادهجرعه ها: گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقالب )ج2(   198    

3260000علی احمدی خواهجلوه آفتاب؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای از منظر دوست و دشمن   199    

جلوه ای از نور؛ رمز موفقیت مردان بزرگ؛ نگاهی نو به زندگی مقام    200    
150000مهدی سلیمان خانیمعظم رهبری

حضرت ماه؛ مروری بر شخصیت، سیره و اندیشه های ناب    201    
4250000تدوین عظیم الیاسیحضرت امام خامنه ای

دانشگاه اسالمی و رسالت دانشجوی مسلمان: مجموعه بیانات    202    
مقام معظم رهبری پیرامون دانشگاه و دانشجو )8 جلد( )*(

معاونت فرهنگی و 
-1سیاسی نهاد

212000عین اهلل عابدیدانشجو و نوآوری علمی از دیدگاه مقام معظم رهبری   203    

راهبردهای اساسی تحول علمی در دانشگاه ها از دیدگاه مقام معظم    204    
15500مرتضی اسماعیل زادهرهبری )*(

رستاخیز شگفت انگیز: پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت    205    
اولین سالگرد ارتحال امام خمینی؟حر؟

موسسه رهپویان
218000

 غدیر نور

256000محمد طهماسبیرسالت روحانیون در دانشگاه ها از منظر مقام معظم رهبری   206    
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زندگی به سبک باران   207    
 )سبک زندگی دانشجوی بسیجی از دیدگاه رهبر معظم انقالب(

تدوین امیرهوشنگ 
140000

میرابى قشونی

سایه سار والیت )جلد 1( :   208    
 سخنان رهبر معظم انقالب در جمع دانشگاهیان

مدیریت پژوهش 
441000بنیادین نهاد

سایه سار والیت )جلد 2(:   209    
 سخنان رهبر معظم انقالب در جمع دانشگاهیان

مدیریت پژوهش 
424000بنیادین نهاد

سایه سار والیت )جلد 3(:   210    
 سخنان رهبر معظم انقالب در جمع دانشگاهیان

مدیریت پژوهش 
437000بنیادین نهاد

سایه سار والیت )جلد 4(:   211    
 سخنان رهبر معظم انقالب در جمع دانشگاهیان

مدیریت پژوهش 
450000بنیادین نهاد

سایه سار والیت )جلد 5(:   212    
 سخنان رهبر معظم انقالب در جمع دانشگاهیان

مدیریت پژوهش 
446000بنیادین نهاد

سایه سار والیت )جلد 6(:   213    
 سخنان رهبر معظم انقالب در جمع دانشگاهیان

مدیریت پژوهش 
445000بنیادین نهاد

سایه سار والیت ) جلد 7(:   214    
 سخنان رهبر معظم انقالب در جمع دانشگاهیان

مدیریت پژوهش 
149000بنیادین نهاد

طلوع پنجم، مشروح پرسش و پاسخ دانشجویان با رهبر انقالب در    215    
دانشگاه شهید بهشتی )*(

معاونت امور اساتید 
و دروس معارف 

اسالمی
15000

مدیریت پژوهش گزیده سایه سار والیت )خالصه جلد اول تا ششم(   216    
327000بنیادین نهاد

مقام معظم گفته ها و نکته ها: سخنان رهبر معظم انقالب)رمضان 1390(   217    
215000رهبری؟ظفح؟

مقام معظم گفته ها و نکته ها: سخنان رهبر معظم انقالب)رمضان 1391(   218    
133000رهبری؟ظفح؟

مدیریت پژوهش مطالبات مقام معظم رهبری از تشکل های دانشجویى   219    
421000بنیادین نهاد

مدیریت پژوهش مطالبات مقام معظم رهبری از شورای عالی انقالب فرهنگی   220    
27000بنیادین نهاد

مدیریت پژوهش مطالبات مقام معظم رهبری از نهاد رهبری در دانشگاه ها   221    
29000بنیادین نهاد

مدیریت پژوهش مطالبات مقام معظم رهبری از وزارت بهداشت   222    
29000بنیادین نهاد

مدیریت پژوهش مطالبات مقام معظم رهبری از وزارت علوم   223    
29000بنیادین نهاد

1760000حسن قدوسی زادهنکته های ناب: ج1: دانشگاه، تشّکل های دانشجویى، دانشجو )و2(   224    

1748000حسن قدوسی زادهنکته های ناب: ج2: جوانان، هنر، موسیقی )و2(   225    
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1753000حسن قدوسی زادهنکته های ناب: ج3: نظام و انقالب، استکبار جهانی )و2(   226    

نکته های ناب: ج4: روشنفکری، مسائل سیاسی و اجنماعی،    227    
1563000حسن قدوسی زادهارزشهای دینی و اسالمی، فرهنگ و تهاجم فرهنگی )و2(

نکته های ناب: ج5: ویژگی های فرهنگ و تمدن غربى، نگرش    228    
1355000حسن قدوسی زادهاسالم و غرب نسبت به زن و خانواده )و2(

نکته های ناب: ج6: بسیج، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، اعتماد    229    
265000حسن قدوسی زادهبه نفس ملی، اقتصاد مقاومتی )و2(

   انقالب اسالمی  

   شهدا، دفاع مقدس و جبهه مقاومت اسالمی  
240000وحید جلیلیشهدا برای چه افقی جنگیدند؟   230    

150000وحید جلیلیدر فرانسه تک درختی هست...   231    

مسافر آبان؛ زندگی و خاطرات شهید مدافع حرم سید مصطفی    232    
160000گروه تحقیقاتی احیاموسوی

160000گروه تحقیقاتی احیاسند گمنامی؛ زندگی و خاطرات شهید مدافع حرم احمد مکیان   233    

بر مدار حرم؛ زندگی و خاطرات شهید مدافع حرم مرتضی کریمی    234    
1100000گروه تحقیقاتی احیاشالی

بازگشت مسلم؛ زندگی و خاطرات شهید مدافع حرم سید مصطفی    235    
150000گروه تحقیقاتی احیاموسوی )افغانستان(

180000گروه تحقیقاتی احیاقرعه ای از آسمان؛ زندگی و خاطرات شهید مدافع حرم عمار بهمنی   236    

ابوعلی کجاست؟    237    
)زندگینامه خودنوشت شهید مدافع حرم، مرتضی عطایی(

تدوین رحیمی و 
465000نوروزی

250000احمدرضا بیضایىتو شهید نمی شوی؟ )خاطرات شهید مدافع حرم، محمودرضا بیضایی(   238    

آقا! این روزها همسرم زیاد گریه می کند؛ خاطرات شهید حسن عرب    239    
150000حسین رجبیخالقی )خالقیان( شاهرود

محمدحسین از تبار آسمان: زندگینامه و خاطرات شهید سید محمد موسوی   240    
165000علیجان زاده روشن 

انجمن شهید بهروز اسماعیل زنده است: شهید اسماعیل لجم اورک )خوزستان(   241    
180000محمدی

اولین فرمانده: چهل قطعه تقدیم به سردار شهید سید محمدسعید    242    
130000رضا کریمیجعفری، اولین فرمانده سپاه در غرب کشور

652000مهدی مطلبی بچه های محله تو  و من   243    

112000علی تاجدینیبر فراز اندیشه؛ روایتی از جلوه استادی شهید مطهری در دانشگاه ها )*(   244    

2200000جواد مدرسیراز جعبه آینه؛ جستاری پیرامون جعبه آینه مزار شهدا   245    
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سید عباس زندگی زیباست )روایتی از حیات شهید سید مرتضی آوینی(   246    
3150000سیدابراهیمی

شهید علم )دفتر اول(: دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری    247    
دفتر مطالعات 

345000 جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی

سید محمدحسین شهید علم )دفتر دوم(: نخبه شهید داریوش رضایى نژاد   248    
455000حسینی

448000یاسر عسگریشهید فرهنگ )خاطراتی از شهید سید مرتضی آوینی(   249    

115000علی سرلکغزل غربت؛ سفرنامه اردوی راهیان نور   250    

محمدحسین فاتح قدس؛ روایتی از زندگانی  سردار شهید حسن تهرانی مقدم   251    
2120000علیجان زاده روشن

انجمن شهید بهروز فردی بودم مستضعف: شهید عبدالعلی مرادی )ایذه خوزستان(   252    
130000محمدی

نگاه خورشید به کلبه ای در مازندران؛ زندگی نامه و خاطراتی از سردار    253    
160000محمود محققیانفتح خرمشهر شهید حسین اکبری )*(

یابی(   254     170000حجت اهلل فاریابىیک بسیجی ساده؛ خاطرات زندگی شهید علی پرنده )فار

2140000احمد چلداوییازده: خاطرات دکتر احمد چلداوی   255    

125000شهید عبدالحمید دیالمهامام، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم )و بحثی درباره والیت فقیه(   256    

120000شهید عبدالحمید دیالمهصبر، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم   257    

130000شهید عبدالحمید دیالمهتوکل، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم   258    

125000شهید عبدالحمید دیالمهفقر، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم   259    

130000شهید عبدالحمید دیالمهشفاعت، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم   260    

260000شهید عبدالحمید دیالمهانتظار، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم   261    

140000شهید عبدالحمید دیالمهصیرورت انسان بر صراط مستقیم   262    

130000شهید عبدالحمید دیالمهزهد و آزاداندیشی، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم   263    

135000شهید عبدالحمید دیالمهانسان خلوت و خلوت انسان   264    
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   مبانی نظری حکومت و انقالب اسالمی  

آشنایى با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    265    
150000محمدرضا مجیدی)حقوق اساسی جمهوری اسالمی(

450000صادق سلیمی بنیارمغان دموکراسی   266    

1170000حسن علی پور وحیداسالم رحمانی؛ تحلیلی بر مبانی و مولفه ها   267    

به کوشش روح اهلل انقالب اسالمی و نظریه اجتماعی )مجموعه مقاالت(، جلد1   268    
195000نامداری

به کوشش روح اهلل انقالب اسالمی و نظریه اجتماعی )مجموعه مقاالت(، جلد2   269    
190000نامداری

عباسعلی عمید انقالب اسالمی ایران علل، مسائل و نظام سیاسی    270    
185000زنجانی

انقالب اسالمی ایران؛ از انقالب تا حکومت   271    
علی ابوالخیر )مصر(، 
ترجمه احمد نادری 

و طاقتی 
180000

انقالب اسالمی، بزرگترین چالش آمریکا   272    
ظفر بنگاش، ترجمه 

علی فتحعلی 
آشتیانی

130000

1510000جمعی از نویسندگانانقالب اسالمی و چرایى و چگونگی رخداد آن )*(   273    

188000منوچهر محمدیانقالب اسالمی در مقایسه با انقالب های فرانسه و روسیه )و2(   274    

244000محمدرحیم عیوضیانقالب اسالمی، زمینه ها و ریشه های آن   275    

113000عبدالوهاب فراتیانقالب اسالمی؛ چالش ها و بحران ها )*(   276    

4130000محمد شفیعی فرانقالب اسالمی ماهیت، زمینه ها و پیامدها   277    

130000لعیا شکوهی  ستاامروز و کمی دورتر از آن: زندگی از دریچه حکومت الهی   278    

190000مسعود کریمی بیرانونداهداف حکومت اسالمی   279    

بررسی و نقد تئوری های انقالب اسالمی )ج1(: تئوری یرواند    280    
آبراهامیان و جان فورن

عبدالرسول یعقوبى
252000

و ابوذر مظاهری

بررسی و نقد تئوری های انقالب اسالمی )ج2(: تئوری نیکی آر. کدی    281    
و میشل فوکو

مهدی ابوطالبی
250000

و رضا رمضان نرگسی

260000احمد رهدار بررسی و نقد تئوری های انقالب اسالمی )ج3(: تئوری تدا اسکاچ ُپل    282    

تأملی در اصول کلی نظام، حقوق و آزادی های مردم در قانون    283    
336000احمدرضا توحیدیاساسی جمهوری اسالمی ایران

تئوری های انقالب و انقالب اسالمی ایران؛ تمهید یک چارچوب    284    
15000غالمرضا بصیرنیاتحلیلی برای شناخت و بررسی انقالب اسالمی )*(

3300000حمید پارسانیاحدیث پیمانه: پژوهشی در انقالب اسالمی   285    

2250000محمد نجفیحکومت اسالمی؛ از مبانی تا مقاصد   286    
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حکومت حکیمانه: نقد نظریه حکمت و حکومت دکتر مهدی    287    
حائری یزدی

آیت اهلل مومن قمی،
140000 محمدمهدی 

بهداروند

165000مصطفی اسکندریسراب سکوالریسم در کویر ایران   288    

محمدجواد نوروزی دست در دست صبح؛ انقالب اسالمی   289    
4120000و...

113000محمدرضا مجیدیده  گفتار پیرامون انقالب اسالمی )*(   290    

دستاوردهای کالن انقالب اسالمی در سطوح ملی، منطقه ای،    291    
4115000منوچهر محمدیجهانی و تاریخی

155000سید محسن شفیعیدر جستجوی راه؛ هشت گفتار پیرامون انقالب اسالمی   292    

    293   
سعید زاهدی، مهدی در میدان انقالب: روایتی مختصر از سه انقالب بزرگ تاریخ

2100000فاطمی
)فرانسه، روسیه و ایران(

125000مجید سید قریشیدولت اسالمی   294    

سید محمدرضا دومین همایش مردم ساالری دینی )ج1( مباحث نظری   295    
134000مرندی

سید محمدرضا دومین همایش مردم ساالری دینی )ج2(   296    
138000مرندی

سید محمدرضا دومین همایش مردم ساالری دینی )ج3( مباحث حقوقی   297    
130000مرندی

114000کمال اکبریرابطه مشروعیت و مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران )*(   298    

تدوین عبدالوهاب رهیافت های نظری بر انقالب اسالمی )مجموعه مقاالت(   299    
 1فراتی

110000علی اکبر کالنتریرویش؛ درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران )*(   300    

235000جواد سلیمانی امیریزمانه ما، رسالت ما   301    

عدالت از منظر مردم ساالری دینی و لیبرال   302    
 )چاپ مشترک با کانون اندیشه جوان(

سیدمحمدرضا 
شریعتمداری و 

سیدکاظم سید باقری
180000

137000عبدالرضا حاجیلریکنکاشی در تغییر ارزشها پس از پیروزی انقالب اسالمی   303    

گفتار و گفتگو در مردم ساالری دینی؛ همایش ملی نظریه    304    
1135000به کوشش احمد رهدارمردم ساالری دینی

135000آیت اهلل محسن اراکیگفتمان بیداری اسالمی )مجموعه گفتگوها(   305    

139000سیدعلی قادری گفتمانی در باب سیاست و حکومت    306    

مرکز هم اندیشی متن به حاشیه نرود    307    
240000اساتید نهاد 

مردم ساالری دینی: مردم ساالری دینی در قرآن، نهج البالغه و سیره    308    
امام علی؟ع؟

به کوشش محمدباقر 
121000خرمشاد
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به کوشش محمدباقر مردم ساالری دینی: پیشینه تاریخی و تجربه مردم ساالری دینی   309    
121000خرمشاد

به کوشش محمدباقر مردم ساالری دینی: ماهیت، ابعاد و مسائل مردم ساالری دینی   310    
134000خرمشاد

مجموعه مقاالت انقالب اسالمی )*(   311    
مرکز برنامه ریزی و 

تدوین متون درسی 
دانشگا ها

1-

سید محمدرضا مجموعه مقاالت سومین همایش ملی نظریه مردم ساالری دینی )ج1(   312    
1230000مرندی

سید محمدرضا مجموعه مقاالت سومین همایش ملی نظریه مردم ساالری دینی )ج2(   313    
1200000مرندی

113000احمد دیلمیمقدمه ای بر مبانی حقوقی - کالمی نظام سیاسی در اسالمی )*(   314    

113000علی اکبر نوایىنظریه دولت دینی )*(   315    

   والیت فقیه  

اموال و ثروت های عمومی در حکومت اسالمی   316    
آیت اهلل مومن قمی 

و محمد مهدی 
بهداروند

160000

ارتقای مرجعیت شیعه؛ بررسی انتقادی کتاب ابتذال مرجعیت    317    
285000حسن علی پور وحیدشیعه اثر محسن کدیور

بررسی وظایف و حدود اختیارات ولی فقیه   318    
آیت اهلل مومن قمی، 

تدوین محمد مهدی 
بهداروند

1180000

انسیه سادات بى من؛ با ولی؛ نگاهی نو به مسأله والیت فقیه   319    
250000هاشمی

15000مرتضی وفایىحدیث خدمتگزاری   320    

140000عباس برومند اعلمحکومت: از نگاه نبوی؟ص؟   321    

حقوق مردم در حکومت: از نگاه نبوی؟ص؟   322    
محمدحسن

140000
 قدردان قراملکی

1150000آیت اهلل مومن قمیجایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه   323    

136000غفار شاهدی مبانی کالمی حکومت دینی    324    

مبانی والیت فقیه   325    
آیت اهلل صالحی 

مازندرانی؟حر؟، تدوین 
سید کمال عمادی

1130000

کمیت فقیه   326     منابع مالی در حا
آیت اهلل مومن قمی،

190000 محمدمهدی 
بهداروند
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122000عباس نیکزادمجلس خبرگان رهبری؛ پرسش ها و پاسخ ها   327    

137000عباس نیکزادنظارت استصوابى    328    

450000محمد نجفینظام والیت فقیه؛ نظام علوی یا مهدوی؟   329    

310000علی رفیعیوالیت فقیه )اهمیت جایگاه و مفهوم آن(   330    

ه و حدود اختیارات   331    
ّ
3130000علی کربالیى پازویىوالیت فقیه: پیشینه، ادل

والیت فقیه: حدود، اختیارات و وظایف   332    
 )مشترک با کانون اندیشه جوان(

محسن 
540000شیخ االسالمی

265000غالمرضا بهروزی لکوالیت فقیه در کالم سیاسی شیعه   333    

   پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟  

   احادیث و ادعیه و شرح آنها  
714000جواد رفیعی آقایىآموزه هایى از نهج البالغه   334    

آیت اهلل حائری با علی؟ع؟ در صحرا؛ شرح دو حکمت نهج البالغه   335    
1110000شیرازی؟حر؟

محمدرضا پیامبر اعظم؟ص؟ پاسخ ها و پیام ها   336    
626000داداش زاده

210000مظاهر حسینیپیامبر اعظم؟ص؟ تندیس ارزش ها؛ گزیده سیره نبوی استاد مطهری   337    

157000آیت اهلل علوی گرگانیپندهای رسول اعظم؟ص؟ به عبداهلل ابن مسعود   338    

292000آیت اهلل علوی گرگانیپندهای رسول اعظم؟ص؟ به اباذر غفاری   339    

تعلیم و تربیت از دیدگاه امام سجاد؟ع؟: بررسی اجمالی نکات    340    
280000محمدجواد لیاقتدارتربیتی دعای مکارم االخالق

275000کریم فیضیتفسیر موضوعی نهج البالغه )برگرفته از آثار عالمه جعفری(   341    

1170000علی نصیریتفسیر موضوعی نهج البالغه   342    

مصطفی دلشاد تفسیر موضوعی نهج البالغه )ویراست دوم(   343    
2165000تهرانی

چکیده مقاالت دانشجویان دومین جشنواره نهج البالغه    344    
دانشگاهیان)*(

به کوشش مهدی 
سوری، عباس کلهر و 

افتخاری
15000

چکیده مقاالت و کتب اساتید سومین جشنواره نهج البالغه    345    
دانشگاهیان)*(

به اهتمام 
سیدعطاءاهلل 

افتخاری
1-

چکیده مقاالت دانشجویى سومین جشنواره نهج البالغه    346    
دانشگاهیان)*(

به اهتمام 
سیدعطاءاهلل 

افتخاری
1-
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ترجمه محمدمهدی چنین گفت خدا: حدیث معراج پیامبر اکرم؟ص؟   347    
423000رضایى

ترجمه محمدمهدی خطبه حضرت زهرا؟اهس؟: خطبه فدکیه   348    
220000رضایى

ترجمه محمدمهدی خطبه های پیامبر اسالم؟ص؟ در غدیر خم   349    
540000رضایى

1100000محمد محمدیانفاطمه؟اهس؟ از نگاه علی؟ع؟   350    

ترجمه محمدمهدی دعای کمیل )جیبی و نیم جیبی(   351    
35000رضایى

ستاد عمره دعاهای سعی و طواف )سفر حج(   352    
-1دانشگاهیان

155000حسن قدوسی زادهدفاتر ملکوتی: دفتر هفتم )آیین عروج(   353    

دو قطره از اقیانوس: متن و ترجمه خطبه بى نقطه و بى الف امام    354    
320000ترجمه حسین سیدیعلی؟ع؟

رویش سبز: بر اساس دعاهای صحیفه سجادیه امام    355    
110000زهرا رجب زادهزین العابدین؟ع؟ )*(

1100000ترجمه علی شیروانیصحیفه سجادیه )از مجموعه گنجینه/ قطع پالتویی نفیس(   356    

1114000مهدی احمدی فرازصحیفه سجادیه با اشاراتی به بهداشت روانی   357    

محسن غرویان و صحیفه سجادیه موضوعی )*(   358    
140000عبدالجواد ابراهیمی فر

630000محمد مهدی رضایىعلی بن ابیطالب؟ع؟ پاسخ ها و پیام ها   359    

عشق الهی در نیایش های اهل بیت؟مهع؟   360    
آیت اهلل آصفی، 

ترجمه نوری کیذقانی 
و  صارمی گروی

160000

620000محمد مهدی رضایىفاطمه الزهرا؟اهس؟؛ پاسخ ها و پیام ها   361    

ترجمه محمدمهدی گزیده اصول کافی )قطع رقعی(   362    
440000رضایى

ترجمه محمدمهدی گزیده اصول کافی )قطع پالتویی(   363    
750000رضایى

مجموعه مقاالت همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البالغه در    364    
دانشگاه ها

مرکز هم اندیشی 
استادان و نخبگان 

دانشگاهی
1-

ستاد عمره  مفاتیح دانشجویى با ترجمه توضیحی   365    
1150000دانشگاهیان

ترجمه حسین مفاتیح دانشجویى )مجموعه گنجینه - قطع پالتویی(   366    
1100000انصاریان
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125000علیرضا مستشاریمنزلت بى مانند: شرح حدیث منزلت   367    

115000محمود محققیاننجوای الهی؛ ترجمه و شرح حدیث ُقدسی   368    

   عاشورا  

آیت اهلل حائری آیینه تمام نما   369    
390000شیرازی؟حر؟

بازخوانی خطبه های انقالبى امام حسین؟ع؟    370    
عبدالوهاب حسین 

)بحرین(، ترجمه 
فسنقری و قزلسفلو

180000

قیام امام حسین؟ع؟ و انقالب امام خمینی؟حر؟   371    
آیت اهلل عیسی قاسم، 
ترجمه نوری کیذقانی 

و نصراللهی
175000

412000بهروز یداهلل پورپژوهشی در سند و محتوای زیارت عاشورا    372    

تغییر در راه خدا؛ سخنرانی های محرم الحرام 1436 ه- در زندان    373    
مرکزی جو/ بحرین

شیخ زهیر عاشور، 
ترجمه اسماء 

خواجه زاده 
135000

شعائر حسینی؛ بررسی فقهی قمه زنی، تعزیه خوانی، لباس سیاه و    374    
م و نخل

َ
1100000نادعلی علی نیاحمل َعل

130000جواد سلیمانی امیریراز بازگشت جاهلیت در عصر عاشورا   375    

150000محمدرضا زائریزندگی حسینی؛ مجموعه یادداشت های عاشورایى   376    

1140000حسن علی پور وحیدحماسه سرخ: هبوط حیات هجرت و شهادت حسین بن علی؟ع؟   377    

خون خدا )نمایشنامه نویسنده و ادیب مصری(   378    
عبدالرحمن 

الشرقاوی، ترجمه 
فسنقری و توکلی ثانی

167000

222000ابراهیم کالنتریسلوک خونین   379    

122000حسین علیزادهسیری در سلوک حسینی   380    

محمدرضا حدادپور شرح خطبه امام حسین؟ع؟ در منا   381    
280000جهرمی

375000شمس اهلل مریجیعاشورا؛ پیامد تغییر ارزش ها    382    

عاشورا؛ بازخوانی مفاهیم و شیوه های احیاء   383    
حسین الخشن، 

ترجمه فسنقری و 
قزلسفلو

165000

فرات حیات: گزیده پرسش و پاسخ درباره نهضت امام حسین؟ع؟    384    
و محرم

گروه محققان 
پژوهشگاه فرهنگ و 

معارف اسالمی
450000
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قیام امام حسین؟ع؟ در پرتو نص و سند   385    

عالمه عبدالهادی 
الفضلی

125000
ترجمه اسماء 

خواجه زاده

قیام و انقالب سیدالشهدا؟ع؟ از دیدگاه فلسفه تاریخ و سنت های    386    
اجتماعی قرآن کریم

سید سعید حسینی، 
با مقدمه آیت اهلل 
اراکی و میرسپاه

2200000

114000صالح قنادینهضت تفسیری )ویژه دهه محرم(   387    

112000جواد سلیمانی امیریامام حسین؟ع؟ و جاهلیت نو )*(   388    

هیئت؛ فضیلت و آیین مجالس ذکر اهل بیت؟مهع؟ در بیان و سیره    389    
ائمه هدی؟مهع؟، امام خمینی؟حر؟ و رهبر معظم انقالب )*(

دفتر فرهنگی 
160000فخراالئمه

   مهدویت  
120000علی دژاکامآیینه  موعود؛ معرفی  و بررسی  پانصد کتاب  درباره  امام  زمان  ؟جع؟   390    

260000شهید عبدالحمید دیالمهانتظار، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم   391    

160000عباس نیکزادپنجاه پرسش و پاسخ مهدویت   392    

سبک زندگی انقالبى )جلد 2( کدام انتظار؛ انتظار انقالبى یا    393    
انحرافی؟

محمدصادق 
250000شهبازی

-1حسین شهمیریرجعت؛ بازگشت بزرگ در هنگام ظهور )*(   394    

440000حمزه شریفی دوستعصر ظهور از زبان آیت اهلل بهجت؟حر؟        395    

قدیمی ترین قصه عاشقانه ناتمام؛ ریز و درشت هایى از زندگی    396    
135000لیال غالمزاده نطنزیمهدوی

کری زواردهمهدویت و آینده جهان: مبانی اعتقادی موعودگرایى در ادیان   397     2140000روح اهلل شا

2110000امیر محسن عرفاننقش باورداشت آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن   398    

15000معاونت فرهنگی نهادیوسف زهرا؟جع؟؛ منتخب ادعیه امام زمان؟جع؟ )*(   399    

   سیره پیامبر ؟ص؟ و اهل بیت ؟مهع؟  
490000حسین سیدیامیر گل ها: نگاهی نو به زندگی و شخصیت امام علی؟ع؟   400    

باران و کویر: روایتی نو از زندگی و زمانه امام محمدباقر؟ع؟   401    
کمال السید

218000
ترجمه حسین سیدی

آیت اهلل حائری با علی؟ع؟ در صحرا؛ شرح دو حکمت نهج البالغه   402    
1110000شیرازی؟حر؟

بر مدار آفتاب؛ ترسیم زندگی بر مدار حیات رضوی؛ زندگی و سیره    403    
امام رضا؟ع؟

محمدحسین 
255000پورامینی

بررسی مطالعات سیره نبوی در ویراست دوم دائرة المعارف اسالم، با    404    
کید بر گفتمان یهودی 1300000داوود رنجبرانتأ
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210000مظاهر حسینیپیامبر اعظم؟ص؟ تندیس ارزش ها؛ گزیده سیره نبوی استاد مطهری   405    

پژوهشی در شایسته ساالری کارگزاران    406    
375000نبی اهلل فضلعلیحکومت علی بن ابیطالب؟ع؟

887000محمدباقر پورامینی جوان در چشم و دل پیامبر؟ص؟   407    

حکومت نامه امام علی؟ع؟ )مجموعه مقاالت و مصاحبه ها( )4جلد(    408    
)*(

تدوین کاظم 
-1قاضی زاده

خاطر نازک گل: نگاهی نو به زندگانی و شخصیت   409    
680000حسین سیدیحضرت زهرا؟اهس؟

125000رحیم کارگرخورشید و پنج ستاره؛ سیره معصومان؟مهع؟ مدفون در مدینه   410    

داستان امام راستان: سیری دیگری در نهج البالغه   411    
 )بازفهمی اندیشه های استاد شهید مطهری(

مجتبی ضمیری 
19500و حسین علیزاده

315000حسین زارع کارداستان هایى کوتاه درباره زندگی و سیره امام حسن مجتبی؟ع؟   412    

در راه نشستگان: بررسی نقش حزب قاعدین در تخریب حکومت    413    
1100000داوود رنجبرانحضرت علی؟ع؟

رفتارشناسی مردم در برابر دعوت پیامبر اکرم؟ص؟ از منظر قرآن و    414    
حدیث

حبیب اهلل حلیمی 
1120000جلودار

فردا مرا خواهید شناخت: روزگار شکیبایى و فرمانروایى    415    
240000یوسف غالمیامیرمومنان؟ع؟

سوار سبزپوش آرزوها: روایتی نو از زندگی و زمانه امام هادی، عسکری    416    
و مهدی؟جع؟

کمال السید،
270000ترجمه حسین سیدی

780000محمدرضا جباریسیره اخالقی و سبک زندگی حضرت زهرا؟اهس؟   417    

354000محمد رضا جباریسیره اخالقی پیامبر اعظم؟ص؟ سلوک فردی   418    

652000سیدرضا حسینیسیره اقتصادی امام علی؟ع؟ )مشترک با کانون اندیشه جوان(   419    

258000زهرا عبداللهیسیره رسول خدا؟ص؟ با همسران   420    

ششمین باغبان اندیشه: روایتی نو از زندگی و زمانه   421    
امام صادق؟ع؟

کمال السید،
233000ترجمه حسین سیدی

1110000حسن قدوسی زادهشمس الشموس السلطان علی بن موسی الرضا؟ع؟   422    

3300000محمد محمدیانعلی؟ع؟ از زیان علی؟ع؟؛ زندگی و زمانه امیرالمومنین؟ع؟   423    

عشق الهی در نیایش های اهل بیت؟مهع؟   424    
آیت اهلل آصفی، 

ترجمه نوری کیذقانی 
و  صارمی گروی

160000

170000حسین سیدیغنچه دلتنگ: نگاهی نو به زندگی و شخصیت امام حسن؟ع؟   425    

170000جمعی از نویسندگانصحیفه زندگی؛ در پرتو سیره و سخن امام سجاد؟ع؟   426    

فاطمه الزهراء؟اهس؟: اهداف، مواضع و دستاوردها   427    
آیت اهلل شهیدحکیم، 

ترجمه فسنقری و 
قزلسفلو

285000
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کوثر کویر: آشنایى با مقام رفیع کریمه اهل بیت حضرت    428    
430000علیرضا مستشاری معصومه؟اهس؟ و مسجد جمکران

گل یاس محمدی؛ نگاهی به زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟ از منظر اهل    429    
123000محمدرضا آخشسنت )*(

مجموعه مقاالت همایش بین المللی پیامبر اسالم؟ص؟ و انسان    430    
معاصر )جلد 1( )*( 

پژوهشگاه فرهنگ و 
143000معارف اسالمی

مجموعه مقاالت همایش بین المللی پیامبر اسالم؟ص؟ و انسان    431    
معاصر )جلد 2( )*(

پژوهشگاه فرهنگ و 
140000معارف اسالمی

230000زینب مهاجرینامه های امام صادق؟ع؟ به شیعیان   432    

نردبان آسمان؛ نگاهی به سیره نبوی و اصول عملی زندگی رسول    433    
150000لیال غالمزاده نطنزیمهربانی - پیامبر اعظم؟ص؟

نغمه ای در روزگار گرگ ها؛ روایتی نو از زندگی و زمانه   434    
امام جواد؟ع؟

کمال السید
140000ترجمه حسین سیدی

1140000حسین سیدینیلوفر نیایش؛ نگاهی نو به زندگی و شخصیت امام سجاد؟ع؟   435    

وحدت اسالمی در نگاه اهل بیت؟مهع؟   436    
آیت اهلل حسین 

الراضی، ترجمه 
فسنقری و قزلسفلو

280000

هفتمین فصل شکفتن؛ روایتی نو از زندگی و زمانه   437    
امام کاظم؟ع؟

کمال السید
260000ترجمه حسین سیدی

1155000حسین سیدیهم نام گلهای بهاری؛ نگاهی نو به زندگانی و شخصیت پیامبر؟ص؟   438    

یک غنچه صدزخم: نگاهی نو به زندگانی و شخصیت   439    
1130000حسین سیدیامام حسین؟ع؟

   مقام پیامبر ؟ص؟ و اهل بیت ؟ع؟  
215000علی آل کاظمیامام علی؟ع؟ در قرآن    440    

255000آیت اهلل محسن اراکیامامت در قرآن: تبیین نظریه گزینش الهی امام   441    

اهل بیت؟ع؟؛ بررسی واژگانی و اصطالحی   442    
عالمه عبدالهادی 

الفضلی، ترجمه 
فسنقری

135000

224000حسین سروقامتبانوی آب و آفتاب: طرحی نو در کتاب شناسی حضرت زهرا؟اهس؟   443    

225000یوسف غالمیتبسم نام ها؛ نام ها و القاب حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟   444    

محمدحسین خط روشن: گزیده کتاب ارزشمند »الغدیر« عالمه امینی   445    
190000مشکوری

سّر دلبران در فضایل امیرمؤمنان؟ع؟   446    
محمد صدیق 

منشاوی
ترجمه محققیان

533000

1150000حجت اهلل فسنقریسّر دلبران؛ شرح دیوان عبدالباقی العمری در مدح اهل بیت؟ع؟   447    
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نوری کیذقانی و فضایل امام علی؟ع؟ در منابع اهل سنت   448    
345000حسینی

گفته هایى از اسناد خطبه غدیر: پژوهشی در اسناد و مصادر    449     نا
180000محمدعلی موحدیخطابه ارزشمند پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ در روز غدیرخم

   تاریخ   

   تاریخ اسالم، تشیع و تمدن اسالمی  

محمدهادی یوسفی آشنایى با منابع تاریخ اسالم و تشیع و روش نقد اخبار   450    
150000غروی

3300000محمد محمدیانعلی؟ع؟ از زیان علی؟ع؟؛ زندگی و زمانه امیرالمومنین؟ع؟   451    

358000سیدحسین حرامام رضا؟ع؟ و ایران   452    

پیشوای آزاده؛ زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امام موسی بن    453    
جعفر؟ع؟

مهدی پیشوایى 
و نوراهلل 

علیدوست خراسانی
170000

3120000یوسف غالمیپس از غروب )با اصالحات جدید(   454    

1110000مهدی پیشوایىپرسش ها و پاسخ های تاریخی )ج1(   455    

348000محمدابراهیم ورکیانیتاریخ اسالم )ج1( از بعثت نبوی تا حکومت علوی   456    

محمد ابراهیم تاریخ اسالم )ج2( از صلح مجتبوی تا غیبت مهدوی   457    
254000ورکیانی

30100000مهدی پیشوایىتاریخ اسالم )ج1(: از عصر جاهلیت تا رحلت پیامبر ؟ص؟   458    

2220000مهدی پیشوایىتاریخ اسالم )ج2(: از سقیفه تا کربال   459    

زیرنظر صادق تاریخ اسالم )ویراست دوم(   460    
413000آئینه وند

8130000یعقوب جعفریتاریخ اسالم از منظر قرآن کریم   461    

523000سید سعید روحانیتاریخ اسالم در آثار شهید مطهری)ج1(   462    

220000سید سعید روحانیتاریخ  اسالم در اثار شهید مطهری )ج2(   463    

619000سید سعید روحانیتاریخ اسالم در آثار شهید مطهری )یک جلدی(   464    

1160000نیکو  دیالمهتاریخ صدر اسالم با رویکرد اخالق نبوی   465    

135000محمدابراهیم ورکیانیتاریخ تحلیلی اسالم؛ از آغاز تا واقعه طف   466    

2125000میرابراهیم سیدعلویتاریخ توصیفی - تحلیلی صدر اسالم   467    

محمدهادی یوسفی تاریخ زندگانی پیامبر اعظم؟ص؟   468    
267000غروی

سید رضی موسوی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی )ویژه رشته های هنر و معماری(   469    
1170000گیالنی

4280000فاطمه جان احمدیتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی   470    
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1470000زهرا اسالمی فرتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی   471    

شهاب الدین تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم )ویژه دانشجویان علوم پزشکی(   472    
327000دمیرچی

790000علی اکبر والیتیتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی )ویژه دانشجویان علوم پزشکی(   473    

648000محمد نصیری رضیتحلیلی از تاریخ تشییع و امامان   474    

تشیع در تاریخ؛ پژوهشی در مبانی اعتقادی، تاریخ سیاسی و    475    
حکومت های شیعه

سید احمدرضا 
5180000خضری

تطور عاشورانگاری در منابع اهل سنت از آغاز تا پایان    476    
170000علی خلیلی صیفارعصر سبط بن جوزی

تیغ دو دم؛ نگاهی تاریخی تحلیلی به فتنه از صدر اسالم تا روزگار    477    
340000مهدی همازاده ابیانهمعاصر

محمدحسین جمال کعبه؛ شرحی بر تاریخ اسالم به روایت امام علی؟ع؟   478    
163000دانش کیا

29000محمدرضا ماهرویىسیمای سلمان فارسی )تاریخ و زندگی(   479    

محمد صحتی شهید فاتح در آیینه اندیشه )*(   480    
113000سردرودی

شیوه استفاده از متون تاریخی )*(   481    
محمدهادی یوسفی 

غروی، تدوین 
حکیم زاده

17500

تدوین حسین درآمدی بر تاریخ اسالم )مجموعه مقاالت( )*(   482    
-1فالح زاده

ریزش خواص در حکومت امیرمومنان؟ع؟؛ بررسی عوامل لغزش 66    483    
2150000جواد سلیمانی امیریتن از خواص در حکومت علوی

140000جواد سلیمانی امیریریزش خواص در حکومت علوی )جلد 1(   484    

1140000یداهلل حاجی زادهغالیان و شیوه های برخورد امامان معصوم؟مهع؟ با ایشان   485    

محمد طنطاوی غروب آفتاب در اندلس؛ بررسی علل سقوط حکومت مسلمانان   486    
415000الجوهری

محمدهادی یوسفی کلیات تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی   487    
190000غروی

111000زهرا رجب زادهگذری در آسیب شناسی جامعه اسالمی سال 11 تا 13 هجری   488    

گزیده کتاب پس از غروب: تحلیل رخدادهای پس از رحلت    489    
170000یوسف غالمیپیامبر؟ص؟

177000جمعی از نویسندگانمجموعه مقاالت تاریخ اسالم )ج4(   490    

154000جمعی از نویسندگانمجموعه مقاالت تاریخ اسالم )ج5(   491    

183000جمعی از نویسندگانمجموعه مقاالت تاریخ اسالم )ج6( )امامان معصوم؟مهع؟(   492    

1105000جمعی از نویسندگانمجموعه مقاالت تاریخ اسالم )ج7( )امامان معصوم؟مهع؟(   493    
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دانش کیا و مجموعه مقاالت تاریخ اسالم )ج8( )تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی(   494    
1160000حاجی زاده

دانش کیا و مجموعه مقاالت تاریخ اسالم )ج9( )تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی(   495    
1190000حاجی زاده

عبدالمجید نخستین نیم قرن از تاریخ اسالم در آیینه نهج البالغه   496    
120000معادیخواه

سید روح اهلل نظام قضایى در تمدن اسالمی )از عهد نبوی تا عصر علوی(   497    
1100000پرهیزکاری

محمدحسین نگاهی دیگر به تاریخ در قرآن: تشابه ها، تفاوت ها   498    
1160000دانش کیا

اصغر منتظرالقائم و نقش پیامبران ابراهیمی در تمدن سازی    499    
195000سلیمانی

2105000فرهاد نعمتینقش کوفه در گسترش تشیع تا قرن چهارم هجری   500    

   تاریخ ایران  
-1حسن حضرتیاسالم و ایران؛ بررسی تاریخی )مجموعه مقاالت( )*(   501    

حسین قویدل و تاریخ جنبش دانشجویى ایران   502    
120000پورنجمی

-1نوروز هاشم زهیتحلیلی بر حرکت های دانشجویى در ایران )تا سال 1377( )*(   503    

1130000یعقوب توکلیجستارهایى در تاریخ نگاری معاصر ایران   504    

235000شهریار زرشناسجنبش دانشجویى در ایران   505    

113000منصوره سلطان زادهجنبش دانشجویى، رسالت ها و چالش ها   506    

175000یعقوب توکلیشخصیت شناسی تاریخ معاصر )دفتر اول(   507    

به کوشش هادی تعامل اسالم و ایران در گستره تاریخ: مجموعه مقاالت )جلد1(   508    
120000وکیلی

به کوشش هادی تعامل اسالم و ایران در گستره تاریخ: مجموعه مقاالت )جلد2(   509    
120000وکیلی

عبدالکاظم شاه سلطان حسین صفوی   510    
215000مجتبی زاده

دستاوردهای کالن انقالب اسالمی در سطوح ملی، منطقه ای،    511    
4115000منوچهر محمدیجهانی و تاریخی

به کوشش غالمرضا روشنفکری در ایران )مجموعه مقاالت( )*(   512    
117000بصیرنیا

120000علیرضا زهیریعصر پهلوی به روایت اسناد   513    

144000شهریار زرشناسنگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران )ج1(   514    

150000شهریار زرشناسنگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران )ج2(   515    
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125000یعقوب توکلینگرش شناسی تاریخ نگاری انقالب اسالمی   516    

   تاریخ شفاهی، سیره و زندگی نامه شخصیت ها  

محمدمهدی خالقی، آقا وحید: خاطراتی از شهید عبدالحمید دیالمه   517    
423000حجت احمدی زر

 1120000روح اهلل رشیدیآپاراتچی؛ خاطرات شفاهی جلیل طایفی اسدی )عکاس و فیلمساز (   518    

335000مهدی آقایى او یک مدرس بود )درباره زندگی و خاطرات شهید مدرس(   519    

1130000حسین قرایىاز سناباد شعر؛ زمانه و زندگی مصطفی محدثی خراسانی   520    

1180000حسن سلطانیانقالب رنگ ها؛ خاطرات علیرضا خالقی )نقاش مشهدی(   521    

حسن سلطانی و انقالب نقش ها؛ خاطرات محمد ملتجی )هنرمند مشهدی(   522    
 1130000مرتضی انصاری زاده

112000علی تاجدینیبر فراز اندیشه؛ روایتی از جلوه استادی شهید مطهری در دانشگاه ها )*(   523    

265000یاسر عسگریپناهگاه طوفان؛ یادنامه عالم ربانی آیت اهلل عزیز خوشوقت   524    

تا نفس دارم می جنگم؛ تاریخ شفاهی محمد میرزاوندی   525    
 )خواننده لرستانی(

تحقیق سامان 
سپهوند و تدوین 

محمدتقی عزیزیان
155000

محمدمهدی خالقی دیالمه   526    
2100000و قربان زاده

150000آیت اهلل محسن اراکیدر مکتب پدر؛ خاطرات آیت اهلل میرزا حبیب اهلل اراکی   527    

148000یاسر عسگریگوهر گمشده؛ یادنامه آیت اهلل میرزا هاشم آملی   528    

-1احمد خالدی سید حیدر آملی؛ گزارش زندگی و عرفان )*(   529    

130000یعقوب توکلیشوق استاد )خاطراتی درباره استاد شهید مرتضی مطهری(   530    

شهید صدر؛ زندگی نامه شهید آیت اهلل محمدباقر صدر   531    
آیت اهلل سیدکاظم 

حائری 
ترجمه نوری کیذفانی

170000

چهره های ماندگار هزار جریب مازندران؛ نگاهی به امام زاده ها،    532    
1120000یحیى آشکارانعلمای بزرگ، سرداران و 160 شهید )*(

خاطرات و گفتگوهای سیاسی آیت اهلل محمد مومن قمی   533    
محمدمهدی 

بهداروند و یاسر 
عسگری

1120000

312000مرتضی اسماعیل زادهعرشی خاک نشین؛ بررسی اخالقی - عرفانی شیخ رجبعلی خیاط )*(   534    

فرزانگان حرم؛ شرح مختصری از زندگی علما و دانشمندان شیعه    535    
مدفون در نجف، کربال و کاظمین

ستاد عمره و عتبات 
240000دانشگاهیان

لگشتی در زندگانی و خاطرات    536    
ُ
هم حسینی بود، هم بهشتی؛ گ

310000مهدی آقایىشهید دکتر آیت اهلل سید محمد حسینی بهشتی

150000محمد اصغرزادههشت میلیمتر از انقالب؛ خاطرات شفاهی علی میرقطبی   537    
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حسین وحید رضایى مربای گل محمدی: دفتر اول: خاطرات مربیان پرورشی دهه شصت   538    
1150000و روح اهلل رشیدی

میان لشکر هجران: خاطرات شفاهی آیت اهلل عباسعلی    539    
1170000سامان سپهوندصادقی قهاره

گفته ها و اسرار زندگی شهید آیت اهلل سیدمحمدباقر صدر   540     نا
آیت اهلل عفیف 
نابلسی، ترجمه 

خواجه زاده
150000

   تجدد و استعمار  

   استعمار و آمریکا  

افسانه سیاه: روایت اشغال آمریکای التین   541    
بارتولومه دالس 

کاساس، ترجمه 
مزینانی

140000

بهای نابرابری   542    
جوزف استیگلیتز، 

ترجمه اسماعیل 
رئیسی

2180000

سعیدی فاضل و خشونت بدون مرز؛ مداخالت نظامی آمریکا در جهان و ایران   543    
1200000مرتضی طاهری

3120000سید هاشم میرلوحیگشت ارشاد در آمریکا   544    

1100000سید هاشم میرلوحیهالیوود؛ قالب ریز و شکل دهنده افکار   545    

230000شهریار زرشناس نیمه پنهان آمریکا؛ مروری کوتاه بر بنیان های نظری و ارکان تمدنی   546    

   تجدد و غرب شناسی  

خانه فرهنگ و هنر روایت تفکر، فرهنگ و تمدن )ج1(: آسمان به زمین الصاق شد   547    
470000سافیا

خانه فرهنگ و هنر روایت تفکر، فرهنگ و تمدن )ج2(: دوباره به آسمان نگاه کن   548    
242000سافیا

خانه فرهنگ و هنر روایت تفکر، فرهنگ و تمدن )ج3(: من به قدرت رسید   549    
360000سافیا

خانه فرهنگ و هنر روایت تفکر، فرهنگ و تمدن )ج4(: این عصر قرمز است   550    
390000سافیا

خانه فرهنگ و هنر روایت تفکر، فرهنگ و تمدن )ج5(: در جهت عکس حرکت کن   551    
3110000سافیا

140000شهریار زرشناسآشنایى با نظام سرمایه داری )جلد1(: ماهیت سرمایه داری مدرن   552    

اسالم و مدرنیته؛ مجموعه سخنرانی های همایش شکوفایى انقالب    553    
اسالمی  فروپاشی جهان مدرن )*(

تدوین واحد آموزش 
جامعه اسالمی 

دانشجویان
112000
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گسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال   554     130000شهریار زرشناسپیوند نا

295000شهریار زرشناستکنوکراسی   555    

136000شهریار زرشناستوسعه   556    

130000شهریار زرشناسجامعه مدنی   557    

پژوهشگاه فرهنگ و جامعه مدنی و اندیشه دینی )مجموعه مقاالت( )*(   558    
-1معارف اسالمی

چه کسی بر جهان حکومت می کند؟   559    
نوام چامسکی، 
ترجمه حسین 
جعفری موحد

1200000

135000شهریار زرشناسدرباره دموکراسی   560    

122000شهریار زرشناسسرمایه ساالری )کاپیتالیسم(   561    

120000شهریار زرشناسسیری انتقادی در آراء داریوش شایگان   562    

255000شهریار زرشناسمبانی نظری غرب مدرن   563    

مجموعه مقاالت دومین همایش اسالم و توسعه - دانشگاه شهید    564    
بهشتی )*(

تدوین پژوهشگاه 
فرهنگ و معارف 

اسالمی
1-

130000مهدی مشکیمدرنیته، توسعه و لیبرالیسم   565    

نقش جریان روشنفکری در سکوالریسم تربیتی )مشترک با کانون    566    
353000جمیله علم الهدیاندیشه جوان(

عسگر دیرباز و حسن نگاهی به اسالم و توسعه پایدار )مشترک با کانون اندیشه جوان(   567    
452000دادگر

185000شهریار زرشناسواژه نامه فرهنگی - سیاسی   568    

   تربیتی و اخالقی  

   اخالق و تربیت  
م در اسالم   569    

ّ
126000علی شیروانیآداب تعلیم و تعل

آموزش در نهج البالغه؛ اصول و مهارت های تدریس و یادگیری    570    
1140000محمدجواد لیاقتداراز دیدگاه امام علی؟ع؟

1130000محمدحسن باجالناصول اخالقی تربیتی ارتباط گیری در قرآن و حدیث   571    

آیت اهلل حایری با علی؟ع؟ در صحرا؛ شرح دو حکمت از نهج البالغه   572    
1110000شیرازی؟حر؟

114000محمد غالمیبى تعارف   573    

عباس محمد تقی تشویق و تنبیه در آینه قرآن و حدیث   574    
14500صراف
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تعلیم و تربیت از دیدگاه امام سجاد؟ع؟: : بررسی اجمالی نکات    575    
280000محمدجواد لیاقتدارتربیتی دعای مکارم االخالق

تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها؛ آری یا نه؟   576    
علی تقوی و سید 
حسین سیادتیان 

آرانی
170000

پندهای سعادت: سلسله مباحث اخالقی    577    
2160000روح اهلل شیرمهدآیت اهلل محمدمهدی شب زنده دار

ق؛ محور تحول در انسان   578    
ّ
آیت اهلل حایری تعل

180000شیرازی؟حر؟

آیت اهلل حایری تفکر   579    
160000شیرازی؟حر؟

آیت اهلل حایری تربیت دینی کودک   580    
1140000شیرازی؟حر؟

آیت اهلل حایری تحّجرگرایى   581    
1140000شیرازی؟حر؟

آیت اهلل حایری حکومت جهانی خدا   582    
290000شیرازی؟حر؟

آیت اهلل حایری نماز   583    
180000شیرازی؟حر؟

446000علی سهراب پورخلوت شیطانی: خودارضایى و راه درمان آن   584    

123000سکینه مهدویخود را پیدا کنیم   585    

345000حسن قدوسی زادهدفاتر ملکوتی )دفتر اول(: شهد شهود   586    

230000حسن قدوسی زادهدفاتر ملکوتی )دفتر دوم(: شهد شهود   587    

260000حسن قدوسی زادهدفاتر ملکوتی )دفترسوم(: شهد شهود   588    

مفاهیم تربیتی در قصه حضرت یوسف؟ع؟   589    

آیت اهلل سیدکاظم 
حائری

ترجمه نوری کیذقانی 
و قشالقی

133000

دفاتر ملکوتی )دفترچهارم( عطر ملکوت: گلچینی از توصیه های    590    
145000حسن قدوسی زادهاخالقی عرفانی بزرگان علم و اخالق

11110000حسن قدوسی زادهدفاتر ملکوتی )دفتر پنجم(: گام های سلوک   591    

7100000فتح اهلل  نجارزادگانرهیافتی بر اخالق و تربیت اسالمی   592    

150000فتح اهلل  نجارزادگانرهیافتی بر تربیت علمی   593    

412000رحیم کارگرزمزمه های استغفار   594    

2230000جواد محدثیسلوک دانشجویى   595    

525000علیرضا مستشاریسوز عشق؛ در توصیف عشق های آسمانی و زمینی   596    
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122000فاطمه اسالمیشخصیت   597    

سید محمد شفیعی صفای باطن در پرتو رمضان )ویرایش جدید(   598    
575000مازندرانی

یاسین کمالی عشق و دلبستگی از منظر عرفان، اخالق و تربیت اسالمی   599    
1135000وحدت

1155000حسین باقریمدل آرامش در اخالق اسالمی و معنویت های جدید   600    

340000غالمرضا نورمحمدی مهارت های زندگی اجتماعی   601    

نکته های ماندگار؛ گزیده ای از بیانات اخالقی آیت اهلل صالحی    602    
130000محمدعلی صالحیمازندرانی؟حر؟

117000عباسعلی شاملیمجموعه مقاالت تربیت اخالقی؛ پیش فرض ها و چالش ها)*(   603    

187000محمدجواد لیاقتدارنگاهی تربیتی به بزرگی و بزرگواری از دیدگاه امام علی؟ع؟   604    

2260000عباس پسندیدههنر رضایت از زندگی   605    

233000علیرضا مستشاریهمای سعادت ؛ آیین دوستی و رفاقت از نظر اسالم   606    

132000فاطمه اسالمیهیچ   607    

   اخالق  
160000مهدی احمدپورآشنایى با دانش اخالق اسالمی   608    

980000ا.ف )امیدوار(اخالق تدریس   609    

سید محمد شفیعی اخالق خانوادگی از دیدگاه پیامبر اعظم؟ص؟   610    
252000مازندرانی

به کوشش زهرا اخالق خانواده   611    
4380000آیت اللهی

اخالق در خانواده   612    
آیت اهلل حسین 

مظاهری، امیرحسین 
بانکی پور 

675000

475000علی اکبر کالنتریاخالق زندگی   613    

سیده زهرا موسوی و اخالق راه خوشبختی   614    
2120000اصغر نیکومنش

1100000علی تاج بخشاخالق در ورزش )اخالق کاربردی ویژه رشته های تربیت بدنی(   615    

145000غالمرضا بهروزی لکاخالق سیاستمداری   616    

1110000ماریه سیدقریشیاخالق عقلی و فلسفی: اخالق ارسطویى   617    

822000علی اکبر کالنتریاخالق و آداب دانشجویى   618    

3120000محمدکاظم بهرامیاخالق و آداب قضاوت   619    

118500امیر دیبایىچکیده اخالق و قوانین پزشکی   620    
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آیت اهلل صالحی سفارش های اخالقی   621    
165000مازندرانی؟حر؟

2125000جواد محدثیسلوک دانشجویى   622    

115000مرضیه صادقیعدالت فضیلت برتر )*(   623    

246000علی فضلیعلم سلوک   624    

غایت شناسی اخالق فلسفی و اخالق عرفانی؛ مقایسه آراء ابن سینا    625    
1150000محمدرسول روزبهو ابن عربى

122000عباس پسندیدهغنچه های شرم   626    

عزالدین رضانژاد و غیبت و گناه چیست؟)*(   627    
 -1حیدری

114000جواد محدثیقلمرو دل؛ روایتی نو از سیر و سلوک   628    

کی )خودسازی(    629     460000کریم خطیبیکرانه های پا

17000جواد محدثیگفتم گفت...؛ روایتی نو درباره خودسازی و سلوک   630    

16000رحیم کارگرمسیر عشق؛ اخالق الهی از حرم نبوی تا حرم رضوی )*(   631    

330000محمد محمدیاننفاق؛ جنگ مذهب علیه مذهب   632    

سید محمدمهدی نگاهی بنیادی به نسبت اخالق و فناوری اطالعات   633    
130000میرباقری

258000رحیم کارگرهفت گام عاشقی )برنامه های سیر و سلوک برای جوانان(   634    

   سبک زندگی  

محمدصادق به سوی سبک زندگی دینی: انتخاب همسر   635    
235000کوشکی

150000اشرف اسماعیلیانبعضی آدم ها ...   636    

زندگی دکمه بازگشت ندارد: درنگی در باب سبک زندگی در عصر    637    
250000فرشاد مهدی پورجدید

سبک زندگی انقالبى )جلد 2( کدام انتظار؛ انتظار انقالبى یا    638    
انحرافی؟

محمدصادق 
135000شهبازی

محمدصادق سبک زندگی به روایت انقالب اسالمی   639    
545000کوشکی

2110000حامد پوررستمیسبک زندگی در آموزه های نهج البالغه   640    

محمدعلی رضایى سبک زندگی قرآنی: جلد1: مبانی و اصول عام سبک زندگی   641    
1170000اصفهانی

محمدعلی رضایى سبک زندگی قرآنی: جلد2: سبک زندگی علمی قرآنی   642    
1150000اصفهانی

680000محمدرضا جباریسیره اخالقی و سبک زندگی حضرت زهرا؟اهس؟   643    
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جامعه بهشتی: اصالح الگوی مصرف از منظر آیات،  روایات و    644    
بیانات امام خمینی؟حر؟ و رهبر معظم انقالب

دفتر فرهنگی
115000فخراالئمه

150000محمد جعفری نژادچرتکه؛ مباحثی درباره آیین میانه روی در اقتصاد خانواده   645    

مصرف در محدوده قرمز؛ نگاه برخی استادان دانشگاه به نقش    646    
آموزش در اصالح الگوی مصرف )*(

مرکز هم اندیشی 
استادان و نخبگان 

دانشگاهی
1-

10120000احمدحسین شریفیهمیشه بهار؛ سبک زندگی اسالمی   647    

2160000عباس پسندیدههنر رضایت از زندگی   648    

   زن و خانواده  

   حجاب و عفاف  

250000ابوالفضل اقبالیاز گشت ارشاد تا چادر المیرا   649    

419000رقیه رودسرایىانقالب ژاکت های دکمه دار   650    

825000یوسف غالمیبهای یک لباس   651    

378000حسین سوزنچیجنسیت و دوستی؛ مواجهه ای اسالمی با مسأله رابطه دختر و پسر   652    

832000مهدی مهریزیحجاب )چاپ مشترک با کانون اندیشه جوان(   653    

سید حمید حجاب   654    
132000میرخندان

سید حمید حجاب در فرهنگ اسالمی   655    
160000میرخندان

135000سید هاشم میرلوحیدلم میخواد به تو چه؟    656    

790000یوسف غالمیراز یک فریب   657    

525000علیرضا مستشاریسوز عشق؛ در توصیف عشق های آسمانی و زمینی   658    

450000زینب برخورداریعفاف گرایى در غرب   659    
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113000علی محمد آشنانیفلسفه حجاب و گستره آن )*(   660    

10480000نّیره قوینیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان   661    

250000یوسف غالمیهدیه مادر؛ : آشنایى والدین با دالیل حجاب دختران   662    

920000علیرضا مستشاریهفت سین حجاب    663    

   زن، خانواده و تربیت فرزند  

230000یوسف غالمیآموزش و هدایت کودک   664    

228000علی نصیری آیین همسرگزینی   665    

655000یوسف غالمی اخالق و رفتارهای جنسی    666    

122000فاطمه اسالمیبا هم ولی تنها   667    

165000شمس اهلل مریجیبررسی عوامل موثر بر کجروی و نقش خانواده در آن   668    

1170000امین کشوریحضور اجتماعی و نقش های زنانه   669    

587000حمید کریمیحقوق زن )مشترک با کانون اندیشه جوان(   670    

250000ابوالفضل اقبالیخانه سازی: بایسته های ساختن خانواده   671    

150000فرزانه حکیم زادهخانواده: از نگاه نبوی؟ص؟   672    

خانواده در اسالم   673    
آیت اهلل شهید سید 

محمد صدر، ترجمه 
نوری کیذقانی

130000

525000علیرضا مستشاریسوز عشق؛ در توصیف عشق های آسمانی و زمینی   674    

315000یوسف غالمیعقل متفاوت زنان   675    

کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران در مسائل زنان   676    
گروه مطالعات زنان 

پژوهشگاه فرهنگ و 
معارف

243000
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2180000نّیره قویدرآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسالمی در قلمرو زنان   677    

14000محمد دوست پرورگفتگوی پرستوهای عاقل   678    

420000علیرضا مستشاریمعمای یوزارسیف   679    

3120000زهرا آیت اللهی مهارت های زندگی خانوادگی در آینه آیات و روایات )ویرایش2(   680    

150000ابوالفضل اقبالیمیثاق غلیظ؛ در باب جایگاه و ضرورت های همسرگزینی   681    

مجموعه چکیده مقاالت همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده،    682    
19 دی ماه 1391

گروه مطالعات زنان 
پژوهشگاه فرهنگ و 

معارف
1 

    683   
مجموعه مقاالت همایش سراسری زنان، مسائل فرهنگی - 

کید بر  اجتماعی و جهانی سازی: تفکر سیستمی در مسائل زنان با تأ
دیدگاه های اسالمی )*(

گروه مطالعات زنان 
پژوهشگاه فرهنگ و 

معارف
118000

    684   
مجموعه مقاالت همایش سراسری زنان، مسائل فرهنگی - 

اجتماعی و جهانی سازی: وضعیت موجود مسائل زنان در ابعاد 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سالمت )*(

گروه مطالعات زنان 
پژوهشگاه فرهنگ و 

معارف
119000

مجموعه مقاالت همایش سراسری زنان، مسائل فرهنگی -    685    
اجتماعی و جهانی سازی: مقاالت خارجی)*(

گروه مطالعات زنان 
پژوهشگاه فرهنگ و 

معارف
113000

   فمنیسم و نقد سبک زندگی غربی  

رابرتسون، ترجمه آسیب مهدکودک )فمنیسم در ترازوی نقد(   686    
1110000نجمیه اللهیاری

آیا هیچ چیز خوبى هم درباره مردان وجود دارد؟!؛   687    
چگونه فرهنگ ها با بهره کشی از مردان شکوفا می شوند؟

روی بامیستر، ترجمه 
1160000امیر حافظی خواه

419000رقیه رودسرایىانقالب ژاکت های دکمه دار: موج حجاب خواهی در غرب   688    

استوارت رین، ترجمه تأثیر فمینیسم بر فرزندان )فمنیسم در ترازوی نقد(   689    
215000کتایون رجبی راد

بررسی مبانی فلسفی، اخالقی، کالمی و آثار عملی فمینیسم   690    
غزاله دولتی، هاله 
و حوریه حسینی 

اکبرنژاد
138000

ترجمه و تلخیص تأثیر فمنیسم بر دختران در غرب )فمنیسم در ترازوی نقد(   691    
4115000فاطمه سادات رضوی
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آن روی فمینیسم )فمنیسم در ترازوی نقد(   692    
فیلیس شالفلی و 

سوزان ونکر، ترجمه 
اللهیاری

182000

221000ترجمه آزاده وجدانیتأثیر فمینیسم بر فروپاشی حکومت ها )فمنیسم در ترازوی نقد(   693    

ترجمه معصومه جنگ علیه والدین )فمنیسم در ترازوی نقد(   694    
234000محمدی

337000ترجمه سمانه مدنیچه کسی گهواره را تکان خواهد داد؟ )فمنیسم در ترازوی نقد(   695    

تدوین سعیده باقری حقوق زنان برابری یا نابرابری؟ )جلد اول(   696    
735000فرد

1180000زهرا آیت اللهیحقوق زنان برابری یا نابرابری؟ )جلد دوم( پاسخ به شبهات مسائل زنان   697    

چه کسی خانواده آمریکایى را کشت؟ )فمنیسم در ترازوی نقد(   698    
فیلیس اشفلی، 

ترجمه آزاده وجدانی و 
سمانه مدنی

1150000

ترجمه پریسا  خیانت زنان به همنوعان خود )فمنیسم در ترازوی نقد(   699    
224000پورعلمداری

ترجمه سمانه مدنی و دختران به عفاف روی می  آورند )فمنیسم در ترازوی نقد(   700    
7100000پریسا پورعلمداری

دروغ هایى که زنان باور می کنند و حقایقی که آنها را آزاد می سازد    701    
)فمنیسم در ترازوی نقد(

نانسی لی دموس، 
ترجمه پریسا 
پورعلمداری

435000

130000ابوالفضل اقبالیدرباره زن؛ زن در سیره حضرت فاطمه؟اهس؟   702    

کالین آلن آر، ترجمه عریان کردن فمینیسم )فمنیسم در ترازوی نقد(   703    
219000طاهره توکلی

222000ترجمه آزاده وجدانیغریزه مادری )فمنیسم در ترازوی نقد(   704    

214000سید ابراهیم حسینیفمینیسم )قطع پالتویی(   705    

دبیرخانه همایش فمینیسم در آمریکا تا سال 2003   706    
542000سراسری زنان

دایانا پاستو، ترجمه فمینیسم؛ راه یا بى راه؟!؛ کشف دوباره خواست خدا برای آزادی زنان   707    
421000محمد رضا مجیدی

مجموعه مقاالت همایش اسالم و فمنیسم )جلد 1( )دانشگاه فردوسی    708    
مشهد( )*(

به کوشش هادی 
121000وکیلی

مجموعه مصاحبه ها و میزگردهای همایش اسالم و فمنیسم )جلد    709    
2( )دانشگاه فردوسی مشهد( )*(

به کوشش هادی 
120000وکیلی

ترجمه شهربانو مطالعات زنان )فمنیسم در ترازوی نقد(   710    
246000پاپى نژاد و...

ترجمه پریسا وای وای اروپا آمریکا )ج1( )فمنیسم در ترازوی نقد(   711    
119000پورعلمداری
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ترجمه پریسا وای وای اروپا آمریکا )ج2( )فمنیسم در ترازوی نقد(   712    
122000پورعلمداری

ترجمه نرگس سادات وضعیت اسف بار پسران )فمنیسم در ترازوی نقد(   713    
233000چاوشی

   سیاسی، فرهنگ و تمدن  

   سیاسی  

ذبیح اهلل اسماعیلی آن سوی سراب؛ نقد سخنان هاشم آغاجری )*(   714    
16500نوری

217000حسن قدوسی زادهاصطالحات سیاسی - فرهنگی   715    

گ نویسان شورش سبز در رفع    716     اعتراف سبز: گزیده ای از نوشتار وبال
ب

ّ
شبهه تقل

دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگی انقالب 

اسالمی
160000

1110000نجفعلی غالمیبنیادگرایى )چاپ مشترک با کانون اندیشه جوان(   717    

حماسه دهم 22 خرداد 1388: چکیده ای از مهم ترین فرازهای تلخ    718    
120000محمدعلی لیالیو شیرین انتخابات دهم

غالمرضا جریان شناسی سیاسی )*(   719    
15000خواجه سروی

در میدان انقالب: روایتی مختصر از سه انقالب بزرگ تاریخ   720    
)فرانسه، روسیه و ایران(

سعید زاهدی و 
2100000مهدی فاطمی

128000عبدالرضا حاجیلری روشنفکری در گذر اندیشه ها )*(   721    

15000امیرمحمد یوسفیروش تحلیل سیاسی )*(   722    

تأملی در سرچشمه های نظری نظام سیاسی جمهوری اسالمی    723    
135000خدایار مرتضی ایران )*(

کید بر تحوالت 50    724     تطور اندیشه سیاسی تشیع در دوره معاصر؛ با تأ
ساله اخیر مکتب های نجف و جبل عامل

محمدمهدی 
1110000اسماعیلی

ب سبز: طنز سیاسی در فتنه 88   725    
ّ
تقل

دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگی انقالب 

اسالمی
143000

سنا برق: گزیده گفتارها و گفت و گوهای روشنگرانه اساتید در    726    
تحلیل فتنه 1388 )جلد1(

گردآوری و تدوین 
1120000یاسر عسگری

سنا برق: گزیده گفتارها و گفت و گوهای روشنگرانه اساتید در    727    
تحلیل فتنه 1388 )جلد2(

گردآوری و تدوین 
1120000یاسر عسگری

197000مسعودرضایى شریف آبادیسیاست نامه: نامه های سیاسی - تاریخی   728    

سیاست و تاریخ معاصر ایران: مقاالت و گفتگوهای مسعود رضایى    729    
شریف آبادی

گردآوری و تدوین
1144000 یاسر عسگری
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محمدحسین دیپلماسی و رفتار سیاسی: از نگاه نبوی؟ص؟   730    
140000پورامینی

محمد طنطاوی غروب آفتاب در اندلس   731    
520000جوهری

1130000جواد منصوریفرهنگ و سیاست )مجموعه مقاالت(   732    

گ نویسان ارزشی   733     فتنه 88 به روایت وبال
دفتر مطالعات جبهه 

فرهنگی انقالب 
اسالمی

260000

1165000آیت اهلل محسن اراکیفقه نظام سیاسی اسالم )ج1(: جهان بینی سیاسی   734    

140000نصراهلل سلطانیرفتار با مخالفان: از نگاه نبوی؟ص؟   735    

114500رحیم رئوفمبانی اقتدار و سامان سیاسی در ایران معاصر )*(   736    

مجموعه سخنرانی های نشست علمی - تحلیلی مسائل سیاسی    737    
روز و آینده انقالب اسالمی - دانشگاه معارف اسالمی قم

به کوشش انجمن 
علمی انقالب 

اسالمی
122000

کید بر محیط    738     مسأله آزادی در اسالم و غرب با تأ
166000علی منتظریو شرایط دانشگاه

مدیریت بحران در جمهوری اسالمی ایران: بحران های سیاسی -    739    
2130000منوچهر محمدیاجتماعی

ترجمه حمیدرضا نگاه از بیرون )ج1(: فتنه 88 از نگاه روزنامه نگاران خاورمیانه    740    
160000غریب رضا

ترجمه علی نگاه از بیرون )ج2(: فتنه 88 از نگاه تحلیل گران آمریکایى   741    
220000فتحعلی آشتیانی

185000شهریار زرشناسواژه نامه فرهنگی - سیاسی   742    

   فرهنگ، مطالعات فرهنگی و تمدن  

عبدالحسین آسیب شناسی جامعه دینی   743    
431000خسروپناه

138000اکبر بهداروندآوازهای مومیایى   744    

225000عماد افروغاسالم و جهانی شدن    745    

از جنس دغدغه؛ مجموعه سخنرانی با موضوع تحول اندیشمندانه    746    
در دانشگاه ها

تدوین علی فالح 
2150000رفیع

ستاد ازدواج ازدواج دانشجویى در منظر روسای دانشگاه های کشور )*(   747    
-1دانشجویى

150000ابوالفضل اقبالیاوقات فراغت و گزینه های روی میز     748    

180000احسان بابایىبایسته های فرهنگ عمومی از منظر مقام معظم رهبری؟ظفح؟   749    
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سید محمدحسین بحران تمدنی ایران معاصر   750    
175000متولی امامی

به سفارش استاد؛ کتاب های پیشنهادی استاد مطهری برای    751    
125000حسین ثروتیمطالعه

محمدصادق تشّکل دهه پیشرفت   752    
232000شهبازی

130000احسان بابایىتلخ مثل فقر؛ یادآوری یک مسئولیت، یک آرمان   753    

محمود صادقی تمدن: از نگاه نبوی؟ص؟   754    
140000علوی

عبدالحسین جریان شناسی فکری ایران معاصر   755    
2190000خسروپناه

عبدالحسین جریان شناسی ضدفرهنگ ها   756    
2240000خسروپناه

15000مرتضی وفایىحدیث خدمتگزاری )*(   757    

212000رضا غالمیچهل ویژگی جوان مسلمان و انقالبى   758    

1266000داود رنجبرانگزیده حقوق دانشجویى   759    

بسیج دانشجویى جهاد علمی و نقش تشکل های دانشجویى در آن   760    
155000تهران

حسن مقدمی جستارهایى در باب تشکل دینی   761    
1100000شهیدانی

-1روابط عمومی نهاددانشگاه اسالمی؛ رسالت ها، اصول و راهبردها )*(   762    

17500نجف نجفی روحانیدانشگاه معرفت آفرین)*(   763    

120000احسان بابایىدلیل راه؛ چرایى و چگونگی مطالعه آثار شهید مطهری   764    

خانه فرهنگ و هنر روایت تفکر، فرهنگ و تمدن )ج1(: آسمان به زمین الصاق شد   765    
470000سافیا

خانه فرهنگ و هنر روایت تفکر، فرهنگ و تمدن )ج2(: دوباره به آسمان نگاه کن   766    
242000سافیا

خانه فرهنگ و هنر روایت تفکر، فرهنگ و تمدن )ج3(: من به قدرت رسید   767    
360000سافیا

خانه فرهنگ و هنر روایت تفکر، فرهنگ و تمدن )ج4(: این عصر قرمز است   768    
390000سافیا

خانه فرهنگ و هنر روایت تفکر، فرهنگ و تمدن )ج5(: در جهت عکس حرکت کن   769    
3110000سافیا

128000فاطمه اسالمیروشن، ولی خاموش   770    

1150000علی الهامیساختار قدرت سیاسی خالفت عباسیان و تأثیر آن بر تمدن اسالمی   771    

140000محمدکاظم ملبوبىسازمان وکالت امامیه و سازمان دعوت عباسیان   772    
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120000شهریار زرشناسسیری انتقادی در آراء داریوش شایگان   773    

اسماعیل نوده سه گفتار در اقتصاد مقاومتی   774    
160000فراهانی

1100000روح اهلل رشیدیشاه شهیدپرور؛ مقاالت فرهنگی و اجتماعی   775    

ک )ج1(: نقد کتابهای سازمان سمت در    776     غفلت تئوریک خطرنا
125000شهریار زرشناسحوزه ادبیات فارسی

علل انحطاط مسلمین: بررسی، مقایسه و نقد آرای استاد مطهری و    777    
278000علی الهی تباردکتر شریعتی درباره علل انحطاط مسلمین

125000احسان بابایىکاری باید کرد؛ مفاسد اقتصادی، خسارت ها و چالش ها   778    

265000هادی پناهیانفرهنگ مهم تر از سیاست: گزیده سخنان رهبر معظم انقالب؟ظفح؟   779    

مجموعه مقاالت هشتمین جشنواره حکمت مطهر   780    
تدوین پژوهشگاه 
فرهنگ و معارف 

اسالمی
1147000

150000سمیه اصالنی مثبت شهر: آداب شهروندی   781    

150000عباس بشیریمسجد: از نگاه نبوی؟ص؟   782    

140000فاطمه جان احمدیمدیریت فرهنگی: از نگاه نبوی؟ص؟   783    

129000آیت مظفریمناسبات روحانیت و دولت در ایران معاصر   784    

135000محمد جعفری نژادنابرده رنج؛ مباحثی درباره فرهنگ کار و اشتغال در ایران   785    

1110000علیرضا پیروزمندنظریه بنیادین در مناسبات دین و فرهنگ   786    

29000محمد اخگرینغمه محمد؟ص؟؛ تأثیرپذیری گوته از حضرت محمد؟ص؟   787    

اصغر منتظرالقائم و نقش پیامبران ابراهیمی در تمدن سازی    788    
195000زهرا سلیمانی

144000شهریار زرشناسنگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران )ج1(   789    

150000شهریار زرشناسنگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران )ج2(   790    

اسماعیل نوده یادداشت هایى درباره فرهنگ و مطالعات فرهنگی   791    
1100000فراهانی

   هویت شناسی  
2110000محمدجواد هراتیتوسعه گرایى و هویت فرهنگی در ایران معاصر   792    

راهبردهای اسالم: از حفظ هویت تمدنی ملت ها تا پایبندی   793    
 به ساختار اسالم

عالمه عبدالهادی 
الفضلی ترجمه اسماء 

خواجه زاده
125000

گسترش ارزشها در پرتو اسالم   794    

عالمه عبدالهادی 
الفضلی

ترجمه علیرضا 
اشرفی نسب

125000
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313000موسی نجفیساحت معنوی هویت ملی ایرانیان   795    

هویت و الگو: درنگی در هویت ایران امروز و الگوی اسالمی - بومی    796    
تمدن سازی

محمدصادق 
438000کوشکی

   صهیونیسم، حزب اهلل و جهان اسالم  

ترجمه اسماء آیت اهلل عیسی قاسم؛ مرد صلح و اصالح   797    
130000خواجه زاده

اسالم دین بیداری   798    
محمد العاصی 

)آمریکا(، تدوین یاسر 
عسگری

160000

اطلس رهبران؛ تصویری از صحنه رقابت داعیان مذهب در جهان    799    
اهل سنت

اندیشکده مرصاد 
و پژوهشکده تمدن 

توحیدی
5280000

انصاراهلل در یمن؛ از تأسیس تا تثبیت   800    
محمدصادق 

کوشکی
و روح اهلل نجابت

170000

اویس خمینی: جنبش الحوثی یمن و دیدگاه های    801    
255000حمیدرضا غریب رضاشهید حسین الحوثی

انقالب کرامت در بحرین: گفتگو با صاحب نظران و انقالبیون    802    
بحرینی

به کوشش ایمان 
160000نوروزی

انقالب اسالمی ایران؛ از انقالب تا حکومت   803    
علی ابوالخیر )مصر(، 

ترجمه احمد نادری و 
علیرضا طاقتی 

180000

انقالب اسالمی، بزرگترین چالش آمریکا   804    
ظفر بنگاش )کانادا(، 

ترجمه علی فتحعلی 
آشتیانی

130000

راشد الغنوشی، پدیدارشناسی انقالب تونس   805    
1300000ترجمه جّبار شجاعی

کید بر تحوالت 50    806     تطور اندیشه سیاسی تشیع در دوره معاصر؛ با تأ
ساله اخیر مکتب های نجف و جبل عامل

محمدمهدی 
1110000اسماعیلی

تغییر در راه خدا؛ سخنرانی های محرم الحرام 1436ق در زندان    807    
مرکزی جو در بحرین

شیخ زهیر عاشور 
)بحرین(، ترجمه 

اسماء خواجه زاده 
135000

حرکت اسالمی در عراق   808    
عالمه عبدالهادی 

الفضلی، ترجمه 
علیرضا اشرفی نسب

150000

مهدی فرهمند جستجوگران نور؛ روایتی از تازه مسلمانان آمریکای التین   809    
150000صدیق
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110000مجید صفاتاججنبش دانشجویى فلسطین   810    

ظفر بنگاش، تدوین جهان اسالم؛ چالش ها، فرصت ها و رسالت ها   811    
1140000عسگری

گاهی   812     مظفر اقبال )کانادا(، جهان اسالم و خیزش آ
160000تدوین یاسر عسگری

در آغوش قلبها؛ خاطرات و اشعار مردم افغانستان    813    
درباره انقالب اسالمی و امام خمینی؟حر؟

گردآوری و تدوین 
1120000محمد سرور رجایى

درنگی با  دکتر شیخ بّراک، استاد دانشگاه ام القرای مکه   814    
آیت اهلل محمدمهدی 
آصفی، ترجمه عرب 

بافرانی و حمادی
130000

سیدحسن نصراهلل؛ انقالبى جنوبى   815    
رفعت سید احمد 

)مصر(، ترجمه اسماء 
خواجه زاده

1130000

میراث عظیم و امت خفته   816    
مظفر اقبال )کانادا(، 

ترجمه علی فتحعلی 
آشتیانی

150000

نواخوان در غرب   817    
لورنزو ویدینو، ترجمه 

حمید عظیمی و 
محمدرضا مدرسی

1140000

نور حقیقت در آمریکای التین؛ سخنرانی های علمی و فرهنگی در    818    
150000علی عسگری یزدیدانشگاه ها و مراکز علمی آمریکای التین

55000علیرضا محمدیهولوکاست؛ دروغ مقدس غرب   819    

کراسی   820     7150000سید هاشم میرلوحییوسرائیل و صهیونا

یهودی کیست؟   821    
عبدالوهاب المسیری 

ترجمه اسماء 
خواجه زاده

270000

عادل الشعله، ترجمه ویژگی ها و عوامل جامعه پیشرفت از نگاه آیت اهلل عیسی قاسم   822    
1100000فسنقری و قزلسفلو
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   علم شناسی و علوم انسانی  

   علم شناسی  

اخالق علم   823    
دیوید بى. رسنیک، 

ترجمه مصطفی تقوی 
و مرشدیان

2105000

276000علی محمدیشبیه سازی انسان: مالحظات علمی، اخالقی، فقهی و حقوقی   824    

علم اسالمی؛ راهی برای رسیدن به تمدن اسالمی )مجموعه گفتارهای    825    
همایش آموزشی تبریز، 1383( )*(

تدوین جامعه 
110000اسالمی دانشجویان

به کوشش محمد معرفت شناسی اسالمی و علم دینی   826    
1130000محمدرضایى

   علوم انسانی  

اصل منع توسل به زور و موارد استثنای آن در اسالم و حقوق    827    
122000سید ابراهیم حسینیبین الملل)*(

130000زهیر صیامیان گرجیاقتصاد از نگاه نبوی؟ص؟   828    

1100000صالحه یزدانی فراتانازی از منظر فقه و حقوق   829    

1110000ماریه سیدقریشیاخالق عقلی و فلسفی: اخالق ارسطویى   830    

1115000مهرداد ویس کرمیبررسی تطبیقی آرامش روانی در قرآن و روان شناسی   831    

16000رضا دژاکامپیش درآمدی بر جامعه شناسی دین از منظر استاد مطهری )*(   832    

126000جابر دانشجامعه شناسی دین    833    

ترجمه منصور جستارهایى در روان شناسی اخالق   834    
111000نصیری

در جستجوی علوم انسانی اسالمی: تحلیل نظریه های علم دینی و    835    
آزمون الگوی حکمی- اجتهادی )ج1(

عبدالحسین 
1182000خسروپناه

در جستجوی علوم انسانی اسالمی ج2: تحلیل نظریه های علم    836    
دینی و آزمون الگوی حکمی - اجتهادی )ج2(

عبدالحسین 
2250000خسروپناه و همکاران

1135000حسین مطیعرابطه دین و فناوری   837    

1120000محسن ایزدیروان شناسی فلسفی و عرفانی   838    

130000شهریار زرشناسروان شناسی مدرن و حقیقت فراموش شده انسان   839    

عبدالحسین رویکرد استاد مطهری به علم و دین   840    
213000خسروپناه

130000حسن رحیم پورازغدیعقالنیت: بحثی در مبانی جامعه شناسی توسعه   841    

125000حسن رحیم پورازغدیعلوم اجتماعی و رودربایستی با عقالنیت   842    

142000حسن رحیم پورازغدیگفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی   843    
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مجموعه مقاالت اولین همایش نقش دین در بهداشت روان )دو    844    
جلد( )*(

تدوین پژوهشگاه 
فرهنگ و معارف 

اسالمی
1-

به کوشش علی نقی مجموعه مقاالت اولین همایش مشاوره از دیدگاه اسالمی )*(   845    
112500فقیهی

سید محمدمهدی نگاهی بنیادی به نسبت اخالق و فناوری اطالعات   846    
130000میرباقری

429000حمید پارسانیاهستی و هبوط انسان در اسالم )ویراست دوم(   847    

   فلسفه و عرفان  

   فلسفه  

از مسأله محوری تا فضیلت محوری )*(   848    
ادموند پینکافس، 

ترجمه حسنی و 
مهدی علی پور

125000

2140000عبدالرضا مسلمیبوف زرتشت؛ تأملی در زندگی و آثار صادق هدایت و نیچه   849    

453000عبداهلل نصری فلسفه آفرینش    850    

فلسفه اخالق: مقاالتی در باب اخالق هنجاری، اخالق کاربردی    851    
و فرااخالق

ترجمه محمود 
119000فتحعلی

فلسفه اخالق   852    
برنارد ویلیامز، ترجمه 

و تعلیقات زهرا 
جاللی

111000

110000علی فالح رفیعفلسفه تاریخ؛ دیدگاه شیعه با نگاهی به مکاتب دیگر   853    

عبدالحسین فلسفه شناخت   854    
1290000خسروپناه

-1عبداهلل نصریفلسفه خلقت انسان )*(   855    

115000محسن ایزدیفلسفه معاصر غرب )غلسفه ذهن(   856    

243000علی دژاکامتفکر فلسفی غرب از دیدگاه استاد شهید مطهری   857    

1120000نادعلی علی نیا خطیرحیات؛ حقیقتی شگرف   858    

365000حسینعلی رحمتیطهور در ساغر: سیری در اندیشه های فلسفی استاد مطهری )ج1(   859    

385000حسینعلی رحمتیطهور در ساغر: سیری در اندیشه های کالمی استاد مطهری )ج2(   860    

درآمدی بر معرفت شناسی   861    
چارلز  الندسمان،

141000
ترجمه مهدی مطهری

115000مرضیه صادقیعدالت فضیلت برتر )*(   862    

غایت شناسی اخالق فلسفی و اخالق عرفانی؛ مقایسه آراء ابن سینا    863    
1150000محمدرسول روزبهو ابن عربى
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فیلسوف چکمه پوش: نقد و بررسی مبانی هستی شناختی - معرفتی    864    
142000مهدی ایمانی مقدمنظریه جامعه باز پوپر

1100000نعمت اهلل سعیدیفیلم، فیگور، فلسفه: تأمالتی در زیبایى شناسی دینی سینما   865    

213000آیت اهلل جوادی آملیگزیده ای از »منزلت عقل در هندسه معرفت دینی«   866    

170000آیت اهلل محسن اراکینظریه شناخت   867    

   عرفان  

آداب باطنی و اسرار معنوی نماز؛ گزیده آداب الصلوة امام خمینی و    868    
اسرارالصلوه میرزا جوادآقا ملکی تبریزی

تلخیص علی 
840000شیروانی

230000آیت اهلل محسن اراکیاصول عرفان ناب اسالمی در معارف سجادی؟ع؟   869    

-1یحیى یثربىاز راه تا راز؛ سیر وسلوک )3جلد( )*(    870    

1330000حسن قدوسی زادهبوی باران: گزیده درس های اخالقی علما   871    

133000پرویز عباسی داکانیرازهای عارفانه حج   872    

232000حسین سروقامتجمیل بى بدیل   873    

سید حسین درآمدی بر عرفان عملی در اسالم   874    
337000سیدموسوی

18000محمدجواد رودگرمراحل عرفان   875    

سیدحسین سیری در سلوک عارفان   876    
18500ابراهیمیان

18000یحیى یثربىعرفان عملی در اسالم )*(   877    

17000جواد محدثیگفتم گفت...؛ روایتی نو درباره خودسازی و سلوک   878    

گوهر گمشده؛ درنگی در دیدگاه های عرفانی مولوی درباره انسان و    879    
19000ابراهیم کالنتریعشق )*(

332000علی محمدینامه های عرفانی )*(   880    

258000رحیم کارگرهفت گام عاشقی؛ برنامه های سیر و سلوک برای جوانان   881    
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   قرآن، دعا و احکام  

   تفسیر ترتیبی  
1100000علی فالح رفیعترنم باران در تفسیر قرآن: سوره حمد   882    

سید محمدرضا تفسیر سوره حمد   883    
220000صفوی

سید محمدرضا تفسیر سوره حجرات   884    
165000صفوی

سید محمدرضا تفسیر سوره تغابن   885    
144000صفوی

سید محمدرضا تفسیر سوره صف   886    
137000صفوی

سید محمدرضا تفسیر سوره جمعه؛ ندای جمعه   887    
135000صفوی

سید محمدرضا تفسیر سوره لقمان؛ صالی حکمت   888    
195000صفوی

سید محمدرضا تفسیر سوره های قدر، عصر، نصر، اخالص و حمد   889    
142000صفوی

سید محمدرضا تفسیر سوره یاسین   890    
1110000صفوی

تفسیر قرآن برای همه )جلد1(   891    
عالمه کمالی دزفولی، 
به کوشش مجاهدیان 

و میرمسیب
1280000

   تفسیر موضوعی  
9250000علیرضا مستشاری  تفسیر آیات برگزیده )دو جلدی( )گالینگور(   892    

2100000علی نصیریتفسیر موضوعی قرآن کریم   893    

1100000مصطفی کریمیتفسیر موضوعی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان   894    

160000امیرخادم علیزادهتفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی   895    

258000مجتبی جاویدیتفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد حقوقی   896    

4670000علیرضا کمالیتفسیر موضوعی قرآن کریم )برگرفته از تفسیر نمونه(   897    

سیدصمصام الدین تفسیر موضوعی قرآن کریم: دانش مدیریت در قرآن   898    
180000قوامی

محمدصادق جستاری در مبانی سیاست مطلوب قرآن کریم   899    
155000کوشکی
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   دعا و شرح دعا  

ترجمه محمدمهدی چهار فصل عاشقی : گزیده کتاب کامل الزیارات ابن قولویه   900    
130000رضایى

کتیک های جنگی دفاع از مرزهای اسالمی در دعای اهل ثغور    901     تا
)مرزداران( امام سجاد؟ع؟

عالمه جعفر 
مرتضی عاملی، 

ترجمه مجیدی و 
محسن بیگی

183000

نمی از یم رمضان؛ شرحی کوتاه بر دعاهای روزانه    902    
167000محمدامین پورامینیماه مبارک رمضان

   قرآن، معارف قرآنی و درباره قرآن  
2150000علی کاظمی آیات وحیانی، پندار شیطانی    903    

آیینه اجابت با زبور آل محمد؟ص؟)*(   904    
جشنواره دوساالنه 
صحیفه سجادیه 

دانشگاهیان
1-

اشارات علمی اعجازآمیز قرآن؛ کیهان شناسی، زیست شناخت و    905    
پزشکی )*(

محمدعلی رضایى 
113000اصفهانی

اعجاز علمی قرآن کریم )مجموعه مقاالت( )*(   906    
زغلول نجار، هارون 
یحیى و...، ترجمه 

عباسی و خزائی
121000

1120000محمد بزرگرانس و آشنایى با زبان وحی )جلد اول(: صرف و نحو   907    

محمد برزگر و احسان انس و آشنایى با زبان وحی )جلد دوم(: جمله شناسی   908    
1200000شریفیان

215000علی آل کاظمیامام علی؟ع؟ در قرآن    909    

255000آیت اهلل محسن اراکیامامت در قرآن: تبیین نظریه گزینش الهی امام   910    

3100000سیدفتاح مرتضویاشخاص و شاخص ها در قرآن کریم   911    

120000حسین ثروتیبا همه )برداشت های قرآنی(   912    

1100000محمدحسین مدبربررسی تطبیقی جرائم و مجازات ها در قرآن کریم و کتاب مقدس   913    

1100000عباس نیکزادبررسی تطبیقی قرآن و کتاب مقدس   914    

کید بر تفاسیر اهل سنت   915     433000رضا کهساریبر کرانه نور؛ آیات امامت با تأ

347000فتح اهلل نجارزادگانبه سمت خدا؛ آشنایى با منابع اسالمی   916    

عباس محمد تقی تشویق و تنبیه در آینه قرآن و حدیث   917    
14500صراف

135000صبوحی و نظریتدبر در قرآن؛ تدبر در سوره های مطففین، انشقاق، فجر و شمس   918    

1130000مجید صالحیتفسیر قصه آدم؟ع؟ در قرآن کریم   919    

140000راضیه مظفریحدیث آرزومندی در آیینه قرآن و روایات   920    
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محمداسحاق حریم خصوصی و نظارت اجتماعی از منظر قرآن و نهج البالغه   921    
1150000مسعودی

155000علیرضا مستشاریحیله های فرار از ربا )بررسی قرآنی و فقهی(   922    

محمدحسین جلوه هایى از زیبایى های دین )*(   923    
-1گیالن پور

118000عباسعلی شاملی چیستی و چگونگی آموزش و پرورش نبوی در قرآن    924    

محمدعلی رضایى سبک زندگی قرآنی: جلد1: مبانی و اصول عام سبک زندگی   925    
1170000اصفهانی

محمدعلی رضایى سبک زندگی قرآنی: جلد2: سبک زندگی علمی قرآنی   926    
1150000اصفهانی

محمد مصطفی سخن آشنا، یار آشنا   927    
1105000اسعدی

محمدعلی سکوالریسم از منظر قرآن )*(   928    
-1اسدی نسب

165000حسین ثروتیسالم خدای خوبم )دفتر دوم(   929    

122000محمدعلی رضایىشبهات جدید قرآنی: تأملی در مطالب دکتر سروش درباره قرآن   930    

سید محمدرضا راهنمای ترجمه قرآن )جلد 1(   931    
1130000صفوی

170000جمعی از نویسندگانصحیفه زندگی؛ در پرتو سیره و سخن امام سجاد؟ع؟   932    

سید محمدرضا قرآن کریم: ترجمه بر اساس المیزان )جیبی(    933    
10150000صفوی

سید محمدرضا قرآن کریم: ترجمه بر اساس المیزان )رحلی(   934    
5300000صفوی

سید محمدرضا قرآن کریم: ترجمه بر اساس المیزان )رقعی(    935    
265000صفوی

سید محمدرضا قرآن کریم: ترجمه بر اساس المیزان )نیم جیبی(    936    
135000صفوی

سید محمدرضا قرآن کریم: ترجمه بر اساس المیزان )وزیری(   937    
4360000صفوی

سید محمدرضا قرآن کریم؛ ترجمه بر اساس المیزان )پالتویی/ گنجینه(   938    
2100000صفوی

ترجمه حسین قرآن کریم: ترجمه انصاریان )نیم جیبی(    939    
180000انصاریان

229500ابراهیم کالنتری قرآن و چگونگی پاسخگویى به نیازهای زمان    940    

290000فرج اهلل میرعربقرآن و چالش اختالف در جامعه   941    

1135000حسین کامیابقرآن و مسأله اکراه در دین   942    
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عذاب های دنیوی الهی و انسان معاصر با رویکرد قرآنی، روایى و    943    
1130000سید سعید میریعقلی

محمدهادی یوسفی علوم قرآنی   944    
190000غروی

    945   

عالمه سیدعلی گزیده علوم قرآنی یا مقدمه تفسیر همراه با 
کمالی دزفولی، به 

کوشش مجتبی 
مجاهدیان

125000
زیست نامه قرآن پژوهی عالمه کمالی دزفولی

17000صالح قنادی گفتمان قرآنی )وسیله(   946    

گنجینه )مجموعه: قرآن، دیوان حافظ، نهج البالغه، رساله رهبر معظم    947    
4600000دفتر نشر معارفانقالب؟ظفح؟، رساله دانشجویی، صحیفه سجادیه، مفاتیح الجنان(    

گلواژه هایى از قرآن و احادیث معصومین؟ع؟: اخالقی - اجتماعی،    948    
تربیتی، هدایتی و موعظتی

موسی عالمی نژاد  
1170000مازندرانی

1180000علیرضا نوبریمعنویت قدسی از نگاه قرآن کریم   949    

حسین متون اسالمی )ویژه دانشجویان( )*(   950    
15000عبدالمحمدی

28500غالمرضا نورمحمدیمتون اسالمی )ویزه رشته های علوم پزشکی()*(   951    

110000بهروز یداهلل پور مثنوی بلند عشق    952    

135000حسین ثروتیمحمد قرآن در قرآن محمد )برداشت های قرآنی(   953    

محمدحسین نگاهی دیگر به تاریخ در قرآن: تشابه ها، تفاوت ها   954    
1160000دانش کیا

   کالم و دین پژوهی و احکام  

   احکام شرعی، فروع دین و حج  

آداب و احکام زیارت   955    
گروه اخالق و عرفان 
پژوهشگاه فرهنگ و 

معارف
111000

-1محمدرضا رجب نژاداحکام فقهی پزشکی نماز )*(   956    

623000محسن قرائتیاسرار نماز   957    

440000مصطفی خلیلیاعتکاف؛ آداب و آثار آن   958    

935000محسن قمیاز میقات تا عرفات: سفرنامه عرفانی حج )سیری در آداب معنوی حج(   959    

پیک آموزش نماز؛ همراه با آموزش خداشناسی، اصول و فروع دین    960    
و روزه )*(

سیدحسین آقایى 
120000گرکانی

122000رحیم کارگردر حریم نور: آداب، پاداش، اسرار، پرسش ها و داستان های عمره )*(   961    

111000رحیم کارگرراز زیارت؛ آداب، اسرار، پاداش ها و داستان های زیارت   962    

133000پرویز عباسی داکانیرازهای عارفانه حج   963    
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5100000سید مجتبی حسینیرساله دانشجویى )از مجموعه گنجینه( )قطع پالتویی نفیس(   964    

مجتبی نجفی سیر در حرمین؛ ویژه کاروان های حج   965    
150000روحانی

1130000علیرضا پناهیانشکوه امر خدا )اعتکاف(   966    

کرین حکمت احکام؛ برگرفته از آثار استاد شهید مطهری   967     445000حمیدرضا شا

133000محمدعلی اخویانعبودیت در حج )*(   968    

140000نجف نجفی روحانیُعمره: فرصت ها، سنت ها   969    

کن )ویژه دانشجویان(   970     -1نجف نجفی روحانیُعمره مفرده؛ مناسک، اسرار و اما

-1نجف نجفی روحانیفرصت های طالیى حج ُعمره   971    

143000حمید ملکی متهورلحظه های اجابت؛ نگرشی قرآنی به جایگاه نماز   972    

125000محسن شریعتمیعاد نور؛ راهنمای ُعمره مفرده؛ 15 درس در 15روز   973    

-1ستاد اقامه نماز نهادنخستین همایش نماز و کانون های دانشجویى )*(   974    

آیت اهلل حایری نماز   975    
180000شیرازی؟حر؟

15000مژگان ندایىنماز؛ پرواز به ملکوت   976    

185000علیرضا مستشاریهمسفر حج )راهنمای کاروان های حج(   977    

125000محمود محققیانهندسه حج   978    

   کالم اسالمی  
1170000حسن علی پور وحیداسالم رحمانی؛ تحلیلی بر مبانی و مولفه ها   979    

حسین خان صنمی انکار آفتاب؛ بازتاب مسأله امامت و خالفت در منابع اولیه)*(   980    
112000)صبوری(

امامت در اندیشه محقق طوسی: با رویکرد پاسخ به شبهات    981    
1100000محمد عظیمیقوشچی بر بخش امامت »تجرید االعتقاد«

112000خدابخش کرمیاوتانازی؛ مرگ آسان و راحت؟   982    

کید بر تفاسیر اهل سنت   983     433000رضا کهساریبر کرانه نور؛ آیات امامت با تأ

عباس نیکزاد و  خ. بررسی تقابل عقل و نفس در مثنوی موالنا    984    
1250000نیک پور

14000حسین ایمانیبهانه های بهادار بهشت )پاداش و عذاب( )*(   985    

علی اصغر رضوانی و حقیقت چیست؟؛ آشنایى با شیعه و اهل سنت   986    
185000عزیزی

112000رحیم کارگرحقیقت کدام است؟ )بررسی و نقد وهابیت(   987    

کرینچرا دین؟ چرا اسالم؟ چرا تشیع؟   988     655000حمیدرضا شا

112000آیت اهلل محسن اراکیداستان انسان نخستین   989    

245000محمدحسن نادمدر آستانه نهج البالغه   990    
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16000محمدرضا اسدیدرآمدی بر شناخت گستره شریعت   991    

علیرضا حسین زاده درآمدی بر منظومه تمدنی شیعه   992    
150000دیلمی

14500محسن جوادیدرآمدی بر خداشناسی فلسفی )*(   993    

درنگی با  دکتر شیخ بّراک، استاد دانشگاه ام القرای مکه مکرمه   994    
آیت اهلل محمدمهدی 
آصفی، ترجمه عرب 

بافرانی و حمادی
130000

دولت یار: نقد و بررسی کتاب »آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا«    995    
112000سید رسول حامدنیامهندس مهدی بازرگان )*(

5130000ابوالقاسم طاهریراهنمای آموزش و پژوهش در نهج البالغه   996    

329000حسین شهمیریرجعت؛ بازگشت بزرگ در هنگام ظهور   997    

18500علی شیروانیسرشت انسان   998    

آیت اهلل جعفر شفاعت و زیارت    999    
565000سبحانی

1170000مسلم محمدیفرهنگ اصطالحات علم کالم: کالم اسالمی، کالم جدید )و2( 1000   

190000حمید عطایى نظریفیاض الهیجی و اندیشه های کالمی او 1001   

430000آیت اهلل جوادی آملیقرآن در نهج البالغه )مشترک با کانون اندیشه جوان( 1002   

123000حسن علی پور وحیدقرائت رحمانی؛ اسالم رحمانی از نگاه محسن کدیور 1003   

131000علیرضا حیدرزادهقضا و قدر از نگاه اسالم 1004   

1115000مرضیه عبدلیکالم اجتماعی اسالم؛ چیستی، گستره و روش 1005   

کر زواردهیمعجزه در آیینه حکمت 1006    1120000روح اهلل شا

محمد حسن قدردان مدارا و خشونت: از نگاه نبوی؟ص؟ 1007   
140000قراملکی

نقش دین در زندگی بشر 1008   
آیت اهلل آصفی، 

ترجمه نوری کیذقانی 
و پورشجاعی

150000

165000عباس نیکزادبررسی دیدگاه ها و چالش ها در باب معاد 1009   

1110000عباس نیکزادتحلیلی درباره مسائل اساسی در باب خداشناسی 1010   

127000حسن کامرانتکّثر ادیان در بوته نقد؛ نگاهی جامع به بحث پلورالیسم دینی )*( 1011   

عبدالحسین گستره شریعت )*( 1012   
122000خسروپناه

   1013 
آیت اهلل محسن اراکی گفتگوی دو مذهب: گفتگوی دو اندیشمند شیعی و سلفی 

185000
و دکتر محمد مسعریدرباره امامت

1110000محسن جوادینظریه ایمان در عرصه کالم و قرآن 1014   
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مکتب در فرآیند نواندیشی؛ نقد دیدگاه های محسن کدیور در حوزه  1015   
2150000حسن علی پور وحیدشیعه شناسی

   کالم جدید  

از شک تا یقین؛ بر مبنای اصالت ایمان و استقالل معرفت شناسی  1016   
17500بهاءالدین خرمشاهیدین )*(

13000علی شهبازی زمانیانسان و پروای عقل و وحی 1017   

1100000عباس نیکزادبررسی تطبیقی قرآن و کتاب مقدس 1018   

16000رضا دژاکامپیش درآمدی بر جامعه شناسی دین از منظر استاد مطهری)*( 1019   

126000جابر دانشجامعه شناسی دین  1020   

124000هادی صادقیدرآمدی بر کالم جدید )مشترک با کتاب طه( )*( 1021   

1135000حسین مطیعرابطه دین و فناوری 1022   

سروش، دین و نواندیشی )چاپ مشترک با کانون اندیشه جوان( 1023   
عبدالحسین 

خسروپناه و حسن 
پناهی آزاد

170000

1100000عباس نیکزادکالم جدید 1024   

عبدالحسین کالم جدید با رویکرد اسالمی 1025   
5230000خسروپناه 

2180000محمد محمدرضایىکالم جدید با رویکرد تطبیقی  1026   

   هنر، رسانه و تاریخ شفاهی هنر انقالب  
1120000روح اهلل رشیدیآپاراتچی؛ خاطرات شفاهی جلیل طایفی اسدی )عکاس و فیلمساز ( 1027   

1130000حسین قرایىاز سناباد شعر: زمانه و زندگی مصطفی محدثی خراسانی 1028   

حسن سلطانی و انقالب نقش ها؛ خاطرات محمد ملتجی )هنرمند مشهدی( 1029   
1130000مرتضی انصاری زاده

1180000حسن سلطانیانقالب رنگ ها؛ خاطرات علیرضا خالقی )نقاش مشهدی( 1030   

تا نفس دارم می جنگم؛ تاریخ شفاهی محمد میرزاوندی 1031   
 )خواننده لرستانی(

تحقیق سامان 
سپهوند و تدوین 

محمدتقی عزیزیان
155000

به کوشش سید درآمدی بر چیستی هنر؛ مجموعه مقاالت )*( 1032   
-1عباس نبوی

2200000جواد مدرسیراز جعبه آینه؛ جستاری پیرامون جعبه آینه مزار شهدا 1033   

3125000تدوین یاسر عسگریراز رسانه؛ گفتارها و گفتگوهای نادر طالب زاده )دفتر اول( 1034   

1120000تدوین یاسر عسگریراز رسانه؛ گفتارها و گفتگوهای نادر طالب زاده )دفتر دوم( 1035   

1120000نعمت اهلل سعیدیدین در دام درام، نقدهای سینمایى و تلویزیونی 1036   

180000محسن صفایى فرددرآمدی بر هنر انقالب اسالمی 1037   
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145000موسسه اشراقجشنواره، مردم و سینمای ملی )گفتارهایی درباره جشنواره عمار( 1038   

318000حسین عبدیجنگ نرم 1039   

1180000سامان سپهوندجنگ جنگ تا پیروزی؛ تاریخ شفاهی گروه سرود خرم آباد 1040   

1100000نعمت اهلل سعیدیفیلم، فیگور، فلسفه؛ تأمالتی در زیبایى شناسی دینی سینما 1041   

19000مازیار بیژنیگزنه؛ مجموعه کاریکاتور )*( 1042   

1120000روح اهلل رشیدیمتولد بهمن؛ خاطرات اسفندیار قره باغی )خواننده تبریزی( 1043   

1104000حسین شایستهموسیقی در گستره حکمت اسالمی 1044   

نقش عشق؛ گزیده آثار تجسمی سومین جشنواره دوساالنه  1045   
نهج البالغه)*(

دبیرخانه جشنواره 
-1نهج البالغه 

150000محمد اصغرزادههشت میلیمتر از انقالب؛ خاطرات شفاهی علی میرقطبی 1046   

حسن رحیم پور هنر؛ دیالوگ با فرشته یا شیطان؟! 1047   
140000ازغدی

به کوشش سید هنر و ماوراءالطبیعه؛ مجموعه مقاالت )*( 1048   
113000عباس نبوی

اسماعیل نوده یادداشت هایى درباره فرهنگ و مطالعات فرهنگی 1049   
1100000فراهانی

    مجموعه از »سیره نبوی« مشترک با کانون اندیشه جوان  
140000مهدی قانعشادمانی  1050   

150000فرزانه حکیم زادهخانواده 1051   

150000عباس بشیریمسجد 1052   

130000زهیر صیامیان گرجیاقتصاد 1053   

140000حسن معلمیفلسفه اخالق 1054   

کریناخالص 1055    140000حمیدرضا شا

130000روح اهلل چاوشیپندهای عرفانی 1056   

150000محمدجواد رودگرعشق و محبت 1057   

محمدحسن رفاه گستری 1058   
150000شاهنگی

140000ریحانه شهربافیبیداری 1059   

140000علیرضا موفقمعنا و هدف زندگی 1060   

 نجفی ایوکی و شعر و شاعری 1061   
140000محسن سیفی

محمدحسن قدردان مدارا و خشونت 1062   
140000ملکی

140000عباس برومند اعلمحکومت 1063   
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سیده فهیمه اهل کتاب 1064   
150000ابراهیمی

140000حمیدرضا مطهریزنان 1065   

محمدحسن قدردان حقوق مردم در حکومت 1066   
140000ملکی

140000فاطمه جان احمدیمدیریت فرهنگی 1067   

140000سمیه باقریجنگ 1068   

محمود صادقی تمدن 1069   
140000علوی

130000حیدر همتیسیمای انسان 1070   

محمدحسین دیپلماسی و رفتار سیاسی 1071   
140000پورامینی

140000نصراهلل سلطانیرفتار با مخالفان 1072   

   مجموعه »چشم انداز امام علی؟ع؟« مشترک با کانون اندیشه جوان  
130000مقصود رنجبراخالق سیاسی - دفتر 39 1073   

132000مقصود رنجبراخالق کارگزاران - دفتر 30 1074   

125000سیدحسین هاشمیاصالحات - دفتر 21 1075   

115000محمدجواد رودگراصول گرایى - دفتر 22 1076   

132000علی کریمیاناصول مدیریت و وظایف مدیران - دفتر 27 1077   

120000علی کریمیاناعتدال - دفتر 15 1078   

120000روح اهلل شریعتیاقلیت های دینی - دفتر 16 1079   

120000جواد محدثیامام علی؟ع؟ و هنر - دفتر 3 1080   

125000ناصر جهانیانامنیت اقتصادی - دفتر 31 1081   

115000صادق محمودیاوصاف عارفان - دفتر 7  1082   

150000احمد جهان بزرگیآزادی سیاسی - دفتر 29 1083   

142000مرتضی شکراللهیآسیب شناسی حکومت دینی - دفتر 10 1084   

140000محمدصفر جبرئیلیآیین کشورداری - دفتر 37 1085   

142000محمد محمدیانبرادری داشتم که... - دفتر  6 1086   

120000حسین روحانی نژادپرستش - دفتر 25 1087   

عبدالحسین پلورالیزم دینی و سیاسی - دفتر 34 1088   
120000خسروپناه

130000محمدباقر پور امینیتصمیم های بزرگ جوانی - دفتر 14 1089   

125000محمدجواد رودگرجوان - دفتر 8 1090   
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سید فضل اهلل چالش های دین - دفتر 38 1091   
140000حسینی

1125000حسین سیدیحرف های فیروزه ای: آداب زندگی در سخن امیر سخن - دفتر 5 1092   

125000محمدحسن قدردان حقوق متقابل مردم و حکومت - دفتر 4 1093   

140000سجاد ایزدیحکومت و مشروعیت - دفتر 35 1094   

120000احمدحسین شریفیخردورزی - دفتر 24 1095   

125000اسماعیل علیخانیخودی و غیرخودی - دفتر 20  1096   

125000احمد رمضانیدوستی - دفتر28  1097   

120000حسن معلمیرابطه هست ها و بایدها - دفتر23 1098   

127000محمد محمدیانروایت دریا: حدیث غدیر از زبان امیرالمومنین؟ع؟ - دفتر1  1099   

125000حسین جوان آراستهرهبر و رهبری - دفتر19 1100   

160000محمدباقر پورامینیریزش ها و رویش ها - دفتر17 1101   

120000محمد حکیمیزمینه ها و موانع تحقق عدالت اقتصادی - دفتر33 1102   

120000علی ذوعلمسیاست - دفتر18 1103   

شرحه شرحه: گزارش کوتاه امیر المومنین؟ع؟ از زندگی خویش -  1104   
255000محمد محمدیاندفتر 2 

115000طوبى کرمانیشهید و شهادت - دفتر 36 1105   

140000سید محمد واسعیعلم و عالم - دفتر 40 1106   

کثین - دفتر 12 1107    محمدمهدی قاسطین، مارقین و نا
116000بهداروند

116000حسن نظریکار و تولید - دفتر 32 1108   

120000مهدی منصوریمخالفان سیاسی - دفتر 11 1109   

120000سیدیحیى یثربىمرگ - دفتر 26 1110   

محمدجواد طبسی نظارت بر دولت - دفتر 13 1111   
116000مروجی

125000حسن یوسفیاننیاز به دین - دفتر 9 1112   
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   کتاب های درسی دانشگاه ها  
8685000آذربایجانی، دیلمیاخالق اسالمی )ویراست دوم( 1113   

1485000مهدی علیزادهاخالق اسالمی، مبانی و مفاهیم 1114   

6370000محمد داوودیاخالق اسالمی، مبانی و مفاهیم 1115   

به کوشش زهرا اخالق خانواده 1116   
4380000آیت اللهی

آیت اهلل مظاهری و اخالق در خانواده 1117   
775000بانکی پور 

822000علی اکبر کالنتریاخالق و آداب دانشجویى 1118   

1175000جواد منصوریآشنایى با انقالب اسالمی ایران 1119   

2195000مهدی نظرپورآشنایى با قانون اساسی جمهوری اسالمی 1120   

15585000احمدحسین شریفیآیین زندگی: اخالق کاربردی )ویراست دوم(  1121   

280000امیراحمد شجاعیآیین زندگی )ویژه دانشجویان علوم پزشکی( 1122   

آیت اهلل سبحانی و اندیشه اسالمی )جلد 1( ویراست دوم همراه با اصالحات 1123   
6975000محمدرضایى

7575000عزیزی، غفارزادهاندیشه اسالمی )جلد 2( )ویراست دوم( 1124   

کید بر اندیشه سیاسی اسالم( 1125    190000احمد واعظیاندیشه اسالمی 2 )با تأ

آیت اهلل سبحانی و اندیشه اسالمی )جلد 2( )ویراست دوم( 1126   
5585000محمدرضایى

380000یحیى فوزیاندیشه سیاسی امام خمینی؟حر؟ )ویراست سوم( 1127   

کید بر آیات و روایات 1128    180000رضا فیروزیانسان در آموزه های وحیانی با تأ

280000مرتضی شجاریانسان در حکمت صدرایى : ویژه رشته های علوم انسانی 1129   

3475000غالمحسین گرامیانسان در اسالم 1130   

رضا برنجکار و انسان شناسی اسالمی  1131   
665000خدایاری

عبدالحسین انسان شناسی اسالمی )مقطع کارشناسی( 1132   
280000خسروپناه و... 

عبدالحسین انسان شناسی اسالمی )مقطع کارشناسی ارشد( )ویرایش2( 1133   
295000خسروپناه و...

1790000منوچهر محمدیانقالب اسالمی،  زمینه ها و پیامدها )ویراست دوم( 1134   

890000محسن نصریایران؛ دیروز، امروز، فردا )ویراست دوم( 1135   

تاریخ اسالم )جلد 1(: از عصر جاهلیت تا رحلت پیامبر ؟ص؟ 1136   
34مهدی پیشوایىتاریخ اسالم )جلد 2(: از سقیفه تا کربال

2
115000
220000

1180000حمید احمدیتاریخ امامان شیعه 1137   
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3295000اصغر منتظرالقائمتاریخ امامت ویراست دوم 1138   

56105000محمد نصیری رضیتاریخ تحلیلی صدر اسالم)ویراست دوم( 1139   

2120000میرابراهیم سیدعلویتاریخ توصیفی، تحلیلی صدر اسالم 1140   

1160000نیکو  دیالمهتاریخ صدر اسالم با رویکرد اخالق نبوی 1141   

44100000فاطمه جان احمدیتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 1142   

1580000زهرا اسالمی فرتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 1143   

شهاب الدین تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم )ویژه دانشجویان علوم پزشکی( 1144   
327000دمیرچی

9100000علی اکبر والیتیتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی )ویژه دانشجویان علوم پزشکی( 1145   

سید رضی موسوی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی )ویژه رشته های هنر و معماری( 1146   
1170000گیالنی

5265000محسن قرائتیتفسیر قرآن کریم، آیات برگزیده 1147   

77100000جمعی از نویسندگانتفسیر موضوعی قرآن کریم 1148   

3100000علی نصیریتفسیر موضوعی قرآن کریم 1149   

2100000مصطفی کریمیتفسیر موضوعی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان 1150   

160000امیرخادم علیزادهتفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی 1151   

عبداهلل موحدی تفسیر موضوعی قرآن کریم 1152   
1175000محب

380000مجتبی جاویدیتفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد حقوقی 1153   

5280000علیرضا کمالیتفسیر موضوعی قرآن کریم )برگرفته از تفسیر نمونه( 1154   

سیدصمصام الدین تفسیر موضوعی قرآن کریم: دانش مدیریت در قرآن 1155   
180000قوامی

375000مهدی ابراهیمیتفسیر موضوعی قرآن کریم )ویژه دانشجویان علوم پزشکی( 1156   

460000علی رهبرتفسیر موضوعی نهج البالغه 1157   

1170000علی نصیریتفسیر موضوعی نهج البالغه 1158   

مصطفی دلشاد تفسیر موضوعی نهج البالغه )ویراست دوم( 1159   
2480000تهرانی

1680000حسین جوان آراستهحقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 1160   

3185000زهرا  آیت اللهیدانش خانواده و جمعیت 1161   

455000علی فضلیدرآمدی بر عرفان عملی در اسالم 1162   

عباس زاده جهرمی درآمدی بر انسان شناسی اسالمی )ویژه دانشجویان فنی و مهندسی( 1163   
250000و دژکام

محمدرحیم عیوضی درآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران )و2( 1164   
8075000و هراتی
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محمد شفیعی درسهایى از وصیت نامه امام خمینی؟حر؟ )و2(  1165   
1470000مازندرانی

3110000عنایت اهلل شفیعیدرسنامه اخالق اسالمی: مبانی و مفاهیم 1166   

زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانی انقالب اسالمی ایران  1167   
880000مصطفی ملکوتیان )رهیافت فرهنگی(

7795000علی اکبر والیتیفرهنگ و تمدن اسالمی 1168   

1419000جمعی از نویسندگانفلسفه اخالق 1169   

360000احمد دبیریفلسفه اخالق با رویکرد تربیتی 1170   

8160000رسول جعفریانگزیده »حیات سیاسی و فکری امامان شیعه« 1171   

ابوالفضل مبانی اندیشه اسالمی 1 1172   
465000کیاشمشکی

1680000حسن یوسفیانمبانی اندیشه اسالمی 2 1173   

5110000محسن ملک افضلیمختصر حقوق اساسی و آشنایى با قانون اساسی جمهوری اسالمی  1174   

سعیدی مهرمعارف اسالمی )جلد 1( 1175   
11970000 امیر دیوانی

امیر دیوانیمعارف اسالمی )جلد 2( 1176   
7860000 محسن جوادی

2110000حامد پوررستمیسبک زندگی در آموزه های نهج البالغه 1177   
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   کتاب های چاپ اولی سال 1397 تاکنون  
150000اکبر شریفیمنشور انقالبى گری1

90000شمس اهلل مریجیحقوق اجتماعی از منظر اندیشمندان اسالمی2

110000سید مهدی نوری کیذقانیامت واحده3

40000محمود گالبدره یىگفتگوی دال با االغ4

130000 حسن قدوسی زادهکوله پشتی سال اولی ها5

140000حسن قدوسی زادهدعا در مکتب اهل بیت؟مهع؟6

400000حمید حبشیکتاب ازدواج7

135000حجة اهلل فسنقری بر آستان اهل بیت؟مهع؟8

50000سید مهدی نوری کیذقانیامام مهدی؟جع؟9

130000آیت اهلل عفیف نابلسیده گفتار 10      

60000سید مهدی نوری کیذقانیبانوی آسمان؛ نگاهی نو به زندگی و زمانه حضرت زهرا؟اهع؟ 11      

100000زارعیصعود و سقوط ادبیات سیاسی در عصر بنی امیه 12      

350000جمال صادقیآنسوی مرگ 13      

150000عبداهلل مریجیجامعه شناسی علم و تکنولوژی 14      

340000داود رنجبرانسیر مطالعات اسالمی در غرب 15      

200000مژده سلیمانیافسردگی روحی 16      

50000حسین سروقامتهفت جلوه حسن 17      

250000حسین سیدیهمنام گلهای بهاری 18      

250000 حسین سیدیامیر گلها 19      

250000حسین سیدیخاطر نازک گل 20      

300000آیت اهلل حائری شیرازیمربى و تربیت 21      

200000حسین سروقامتدردسر دوست داشتنی 22      

200000علی شعیبیبدان رحمک اهلل 23      

80000امین نوروزیبنده خوب خدا 24      

130000داود رنجبرانبررسی مطالعات سیره نبوی 25      

140000جمعی از نویسندگانپرسش ها و پاسخ ها دفتر هفتادوچهارم)امام رضا؟ع؟( 26      

250000علیرضا محمدیپرسش ها و پاسخ ها دفتر شصت و نهم)اندیشه های راهبردی امام( 27      

50000رضا انصاریشاخصهای جامعه دینی 28      

170000اصغریبنیادهای معرفتی خداشناسی 29      
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100000محمدعلی رضایى اصفهانیپرسش ها و پاسخ ها دفتر شصت و هفتم)شبهات قرآنی( 30      

150000قلعه بهمناندیشه1 مبدأ و معاد 31      

105000معصومه استودانگرایش به عرفانهای کاذب 32      

140000فالحانسان شناسی از منظر  عالمه طباطبایى 33      

240000مهدی پیشوایىپرسشها و پاسخهای تاریخی جلد1 34      

100000مصطفی ملکوتیانانقالب اسالمی وقوع پیامدهاراهکارها 35      

250000علی فالحمبانی آرمانگرایى قانون اساسی 36      

350000کریمیمعارفی از قرآن کریم براساس تفسیر المیزان 37      

150000محمد طاهریزبان قرآن در اندیشه عالمه طباطبایى 38      

150000جمعی از نویسندگانمجموعه مقاالت تاریخ  فرهنگ و تمدن جلد 3910      

350000محمدعلی اخویانمهدویت و ظهور40      

220000یعقوب جعفریآیات بینات تفسیر منتخب تاریخی در قرآن کریم41      

290000یعقوب جعفریآیات بینات گلچینی از معارف قرآن کریم42      

190000میریاز ژرفای دریا43      

290000 عیسی مسترحمیتفسیر آیات نجومی44      

120000بخشنده والیاندیشه1شناخت آغاز و انجام هستی45      

180000ورعاخالق اقتصادی 46      

160000بهااندیشه471

100000سکینه سارمیبانوی آسمانی48
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   برخی کتب در نوبت انتشار   
مولفعنوانمولفعنوان

محمدرضا عابدینیمجموعه آثار استاد محمدرضا عابدینیآیت اهلل حائری شیرازیمجموعه آثار آیت اهلل حائری شیرازی

دکتر یوسف الخباز استعمارزدایى از اندیشه مسلمانانسید هاشم میرلوحیشالق حقیقت در آمریکا

سید هاشم میرلوحیشالق حقیقت در آمریکاسید میثم موسویانچهار پر) رمان( 

احمدرضا مومنامام خمینی؟حر؟ در حافظه نجف اشرفمهرداد خالقیهشت بند) روایت تبلیغی( 

سید احمد بطحایىسی و ده ) روایت تبلیغی(  محمد رضا سرشارمجموعه ی از سرزمین نور

شهید دیالمهاسالم قدرت بزرگ فردا          وحید یامین پورماجرای فکر آوینی         

شهید دیالمهاسالم ومبارزات ضد امپریالیستی         داوود عرفانی فرسیمولوژی تحجر

شهید دیالمهانسان در قالب زمان        محمد میرزا محمدیبقیه النبوه فاطمه ؟اهع؟  

شهید دیالمهربوبیت            محمدرضا تراشیونوالد سوم )سواد رسانه ای(  

شهید دیالمهطراح هدایتی       محمد رضا وحیدزادهشام ملیتا )سفرنامه لبنان (  

شهید دیالمهمذهب در بوته تاریخ     مهدی فیروزجایىملداش )رمان(   

شهید دیالمهمرجعیت و روحانیت       محمدعلی جعفریجاده یوتیوب )سفرنامه سوریه( 

شهید دیالمهوالیت فقیه          شیخ عیسی قاسمقلمرو رهبری

محمدرضا عابدینیسیره تربیتی پیامبران- حضرت نوح ؟ع؟       زهرا آیت اللهیتربیت فضای مجازی و کودک 

محمدرضا عابدینیسیره تربیتی پیامبران- حضرت ابراهیم ؟ع؟زهرا آیت اللهیتربیت جنسی کودک 

محمدرضا عابدینیسیره تربیتی پیامبران- حضرت هود؟ع؟زهرا آیت اللهیتربیت اقتصادی کودک

محمدرضا عابدینیسیره تربیتی پیامبران- حضرت صالح ؟ع؟حسین سروقامتشرح اسم ماه     

محمدرضا عابدینیادب عاشقی   محمد محمدیانحسین از زبان حسین       

محمدعلی جابریمهارت های دعوت به نماز محمد قائم خانیکافه پیپ  )رمان(  

محمدرضا تراشیونآرامش در خانواده   محمدرضا تراشیونراه های تشویق به نماز 

سیدهاشم میرلوحیداعشی های کراواتی     سیدهاشم میرلوحیشورای نگهبان در امریکا   
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پاتوق کتاب بجنورد خیابان 17شهریور جنوبى 30 - نبش کوچه شهید یزدانی مقدم، تلفن: 058-32243278 

پاتوق کتاب بندرعباس خیابان دانشگاه، جنب مؤسسه اعتباری عسکریه، پاساژ کاکتوس، تلفن: 076-33617557 

پاتوق کتاب بیرجند خیابان مدرس- بین مدرس 25 و فلکه سوم مدرس،  تلفن: 056-32423512 

ک 715، تلفن: 021-88911212  پاتوق کتاب تهران خیابان انقالب، چهارراه کالج، پال

پاتوق کتاب خرم آباد خیابان شهید مطهری، سه راه اول، روبروی بانک صادرات، تلفن: 066-33222371 

پاتوق کتاب رشت خیابان امام خمینی، روبروی اداره برق، تلفن: 013-33334569 

پاتوق کتاب زنجان خیابان امام، جنب امامزاده سیدابراهیم، تلفن: 024-33366425 

پاتوق کتاب ساری میدان شهدا، خیابان 18 دی، روبروی مسجد امام حسین، تلفن 011-33242230 

پاتوق کتاب سمنان شهرك گلستان، میدان بوستان، ضلع شمال غربى، جنب پاچاپ، ساختمان اشراق، تلفن: 023-33453211 

پاتوق کتاب شهرکرد خیابان سعدی، نبش کوچه 63، تلفن: 038-32250004 

پاتوق کتاب شیراز خیابان شهید فقیهی)صورتگر(، نبش خیابان معدل، تلفن: 071-32344614 

پاتوق کتاب قزوین خیابان نادری جنوبى، نبش کوچه کانون)بانك ملی(، تلفن: 028-33240076 

پاتوق کتاب قم خیابان شهدا، روبه روی دفتر مقام معظم رهبری، تلفن: 025-37742757 

پاتوق کتاب کرمان خیابان شهید مطهری، بین کوچه 54 و 56، تلفن: 034-32231466 

پاتوق کتاب کرمانشاه چهارراه مدرس، خیابان پزشکان، پالك22، تلفن: 083-37238411 

پاتوق کتاب گرگان مقابل پارک شهر، کوچه بوعلی، تلفن: 017-32237880 

پاتوق کتاب مشهد چهارراه شهدا،  خیابان آیت اهلل بهجت، نبش کوچه هفتم، تلفن: 051-32220119 

پاتوق کتاب یاسوج خیابان فردوسی، هجرت 1، جنب طالسازی رئیسی، تلفن: 074-33223403 

پاتوق کتاب یزد بلوار منتظر قائم، چهار راه فاطمی- کوچه گلشن، تلفن: 035-36230331
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