
همراه با انتشارات( 69تابستان و پاییز) سیر مطالعاتی سومینلیست کتب   

 

 .می باشد  69کتابهای ستاره دار ویژه سومین دوره از سیر مطالعاتی تابستان و پاییز 

فایل پی 

 دی اف

قیمت با تخفیف 

(تومان)  
 ردیف نام کتاب نویسنده موضوع انتشارات تلفن تماس تخفیف

0253774232 %01 00811 موجود
6 

موسسه آموزشی و 
 پژوهشی امام خمینی

 (ره)
 تاریخ اسالم

محمد تقی مصباح 
 یزدی

آذرخشی از آسمان *

 کربال
0  

0253773152 %01 0111 موجود
2 

  0 آزادی معنوی* مرتضی مطهری شهید مطهری صدرا

 %01 0111 ندارد
17000181100 

0253783688
8 

 معرفت طریق مؤسسه

 ثقلین
زندگی سبک

  
 

 خانی  حسین هادی

الگوهای خانواده *

 اخالقی
3  

 %31 3001 موجود
0253774000

4 
 00 داخلی

  1 احکام نگاه و پوشش مجتبی حسینی اخالق و تربیت نشر معارف

 %05 3011 موجود
0253773152

2 
  0 اخالق اسالمی* مرتضی مطهری شهید مطهری صدرا

 موجود
31111 

قیمت بدون 
 تخفیف

تعدادباال
 011 ی

 عدد
 زیر% 30

011 
 عدد

30% 

0213311210
0 

0213311428
8 

دفتر نشر فرهنگ 
 اسالمی

 اخالق و تربیت
مهدوی ... آیت ا

 کنی
  6 اخالق عملی

 %30 0811 ندارد
0253773570

0  
17000000837 

 محمد رضا ملک اقتصادی نشر وثوق 

اقتصاد مقاومتی و *

نقش روحانیت در 

 پیشبرد آن
0  

0253773152 %01 3011 موجود
2 

  8 امامت و رهبری مرتضی مطهری شهید مطهری صدرا

 %20 7011 موجود
0253720986

5 
 تاریخ اسالم موسسه جهادی صهبا

مقام معظم 
 ...(حفظه ا)یرهبر

  7 ساله 005انسان 

 اخالق و تربیت حاذق کتاب موجود نیست - - موجود

 نصیر الدین طوسی
ترجمه محمد جواد 

 ذهنی
  01 انیس الطالبین

 %50 4500 ندارد
10030018383 
10030738610 

معاونت تهذیب حوزه  
 های علمیه 

 اخالق و تربیت
مهدی اسماعیلی 

 سادیانی

بر بال فرشتگان *

باید ها و نبایدهای )

 (طلبگی
00  

 اخالق و تربیت غدیر پیام کتاب موجود نیست - - موجود 
 شیخ صدوق

ویرایش رضا 
 شیرازی

  00 پاداش و مجازات

 موجود
 

 
 
 

0701 05% 
0912690051

2 
  03 پرتوی از اسرار نماز محسن قرائتی اخالق و تربیت نماز اقامه ستاد
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 دی اف

قیمت با تخفیف 

(تومان)  
 ردیف نام کتاب نویسنده موضوع انتشارات تلفن تماس تخفیف

 
 موجود

 
0011 

11% 
 

10030010306 

 
و  آموزشی موسسه

 (ره)خمینی امام پژوهشی

 
 اخالق وتربیت

 
مصباح  ...آیت ا

 یزدی

 

پندهای امام صادق 

به علیه السالم 

 (ع)صادقرهجویان 

01  

 %05 00111 موجود
0912748259

9 
10030011010 

 فرهنگی علمی مؤسسه

 دارالحدیث
 قرآن و سنت

محمد محمدی ری 
 شهری

تبلیغ بر پایه 

 قرآن،حدیث
00  

 ندارد

فارسی و 
:عربی

00011 
:فارسی
00011 

31% 
10030011010 
17000180077 

 فرهنگی علمی مؤسسه

 دارالحدیث
 سبک زندگی 

محمد محمدی ری 
 شهری

تحکیم خانواده از *

 نگاه قرآن و حدیث
06  

 3111 موجود
بدون 
 تخفیف

 حمید محمدقاسمی اخالق و تربیت چاپ و نشر 10088700781
قرآن و تمثیالت *

 جلوه های تربیتی
00  

 0111 موجود

با 

تخفیف 

0555 

0253784113
0 

 مرکزتخصصی

 مهدویت
 رحیم کارگر عقاید کالم و

جستارهایی در 

 مهدویت
08  

 قطب راوندی قرآن و سنت دفتر انتشارات اسالمی 10030731608 %30 03111 موجود
جلوه های اعجاز 

 معصومین
07  

 03111 ندارد
 بدون تخفیف

 سبک زندگی بوستان کتاب  10030037011 توافقی
ابراهیمی ... آیت ا

 امینی

جوان و همسر *

 گزینی
01  

 50% 0011 موجود
0253657187

3 
 طب اسالمی ابتکاردانش

محمدعلی محمدی 
 یکتا

  00 تچهل منزل تا طباب

 30% 00011 موجود
10030010000 

 0010داخلی
  00 پنهانحقایق * احمد زمانی تاریخ اسالم دفتر تبلیغات اسالمی

 50% 7011 موجود
0253773152

2 
  03 (1) حماسه حسینی* مرتضی مطهری شهید مطهری صدرا

 03811 موجود
05% 

 

0912748259
9 

10030011010 

 فرهنگی علمی مؤسسه

 دارالحدیث
 طب اسالمی

محمد محمدی ری 
 شهری

دانشنامه احادیث 

 شکیپز
01  

 %00 00111 ندارد
10033001088 
10033000011 

دفتر نشر فرهنگ  
 اسالمی

 قرآن وسنت
غالم علی حداد 

 عادل
  00 درس هایی از قرآن*

 موجود
 
 

 

 کتاب موجود نیست - -

 وزارت انتشارات

 ارشاد و فرهنگ

 اسالمی
  06 دمع السجوم یقم شیخ عباس  تاریخ اسالم

 کالم و عقاید مشعر کتاب موجود نیست - - موجود
جعفر  ...آیت ا

 سبحانی
  00 راهنمای حقیقت*

 اخالق و تربیت اسراء نشر 10030060300 %31 01011 ندارد
جوادی  ...آیت ا

 آملی

زن در آئینه جالل و 

 جمال
08  
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 اخالق و تربیت سرور 10030036801 %05 0111 موجود
مکارم  ...آیت ا

 شیرازی
  07 زندگی در پرتو اخالق

 10030031030 %31 0811 داردن 
 تحقیقات پژوهشکده

 سپاه
 سیاسی

 فقیهی نفیسه

 مقدس
  31 درصلح زندگی*

0917893321 %30 03111 موجود
5 

  30 سنن النبی عالمه طباطبایی قرآن و سنت موالنا اندیشه

0915315109 %00 001 موجود
7 

 نشرآستان به شرکت
 رضوی قدس

  30 سیره حسنی جواد محدثی تاریخ اسالم

 خامنه ای ...آیت ا تاریخ اسالم مؤسسه قدر والیت 10030011300 %31 3011 ندارد
شخصیت و سیره *

 معصومین
33  

 %05 1001 موجود
0912690051

2 
  31 شیوه های دعوت محسن قرائتی تربیت اخالق و نماز اقامه ستاد

0253773152 %01 8111 موجود
2 

  30 عدل الهی مرتضی مطهری شهید مطهری صدرا

 موجود

7111 
بدون 

 تحخفیف

 

  
 توافقی

0912690051
2 

  36 قرآن و تبیلغ قرائتی محسن قرآن و سنت نماز اقامه ستاد

 موجود
 6001جلدیک
 0001جلددو

  30 گفتار معصومین مکارم شیرازی... آیت ا قرآن وسنت (ع)علی بن ابی طالب 10030030108 00%

  38 مزاج انواع* حسین خیر اندیش طب اسالمی ابتکار دانش  10030016060 %31 0011 موجود

  37 مسئله حجاب* شهید مرتضی مطهری مطهریشهید  صدرا 10030030000 %01 0111 موجود

 سبک زندگی حدیث راه عشق 17033060013 %30 6011 موجود
امیر حسین بانکی 

 پور
  11 مطلع مهر

 ندارد

قطع 
 01111کوچک

قطع 
 03111بزرگ

  10 مفاتیح الحیات جوادی آملی...آیت ا سنتقرآن و  اسراء 10030060300 % 31

0253773152 %01 7111 موجود
2 

 شهید مطهری صدرا
شهید مرتضی 

 مطهری

نظام حقوق زن در 

 اسالم
10  

 موجودنیست کتاب - - موجود
بنیاد بعثت کتابخانه 

 بزرگ اسالمی
 تاریخ اسالم

سید مرتضی 
 عسکری

نقش ائمه دراحیای *

 دین
13  

 10030738610 %01 6111 ندارد
مرکز مدیریت حوزه 

 های علمیه
 هادی حسین خانی اخالق و تربیت

مدیران نقش تربیتی *

 در مدارس علمیه
11  

 موجود
 
 
 

1011 
 بدون تخفیف

 10030700000 توافقی
های مرکز پژوهش

 اسالمی صدا و سیما
 حسین بافکار طب اسالمی

نقش و کارکرد *

خانواده در جهاد 

 اقتصادی

10  

 10030010306 %11 01011 ندارد

 و آموزشی موسسه
 امام پژوهشی

 (ره)خمینی

  16 همسران سازگار علی حسین زاده سبک زندگی 
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 .می باشد  69کتابهای ستاره دار ویژه سومین دوره از سیر مطالعاتی تابستان و پاییز 

فایل پی 

 دی اف

قیمت با تخفیف 

(تومان)  
 ردیف نام کتاب نویسنده موضوع انتشارات تلفن تماس تخفیف

 10030738610 %01 6111 ندارد
مرکز مدیریت حوزه  

 های علمیه
 سبک زندگی

کاظم علی 
 محمدی و دیگران

  10 همسران همراه*

 %31 1011 موجود
1003001111 

 00داخلی
  18 هنر رضایت از زندگی عباس پسندیده سبک زندگی  نشر معارف 

 خمینیامام  سیاسی عروج 10066111803 %00 6111 موجود
والیت فقیه امام 

 (ره)خمینی
17  

 محمد رضا اکبری سیاسی جمکران  17000008017 %31 0001 موجود
والیت فقیه ویژه 

 جوانان
01  

 17001001107 %11 1811 موجود

موسسه تحقیقاتی 
حضرت ولی عصر 

 (عج)

 کالم وعقاید
حسینی .. آیت ا

 قزوینی

وهابیت از منظر عقل و 

 شرع
00  

 

 


