
منتخبی از ادعیه و اذکار و نمازهای 
امیرالمؤمنین علیه السالم

صحیفه علویه علیه السالم

حسین مختاری،  فاطمه هنزایی زاده

صحیفه علویه علیه السالم

منتخبی از ادعیه و اذکار و نمازهای 
امیرالمؤمنین علیه السالم

صحیفه فاطمیه علیها السالم

مجموعه ادعیه و اذکار و نمازهای 
حضرت صدیقه سالم اهلل علیها

صحیفه فاطمیه علیها السالم
شهربانو کندی،  احمدرضا اخوت

مجموعه ادعیه و اذکار و نمازهای 
حضرت صدیقه سالم اهلل علیها

صحیفه فاطمیه علیها السالم

مجموعه ادعیه و اذکار و نمازهای 
حضرت صدیقه سالم اهلل علیها

الصحیفه الفاطمیه علیها السالم

شهربانو کندی، احمدرضا اخوتحسین مختاری،  فاطمه هنزایی زاده

تدبر در قرآن صاعد

تدبر در قرآن صاعد به شرط انس با آنها 
به ما قدرت فهم عمیق آیات و سوره های 

قرآن را عطا می کند و خواندن سوره ها و 
آیات نیز امکان فهم ادعیه اهل بیت علیهم 

السالم را برای ما فراهم می سازد

مجموعه ادعیه و اذکار و نمازهای 
حضرت صدیقه سالم اهلل علیها

شهربانو کندی،  احمدرضا اخوتشهربانو کندی،  احمدرضا اخوت

تدبر در ساختار دعا
احمدرضا اخوت

پیش درآمدی بر کتاب های روشی در حوزه 
تفکر و تدبر در ادعیه اهل بیت علیهم السالم 
که با معرفی مفاهیم پایه در این زمینه نقشه 

این کتب را همراه با چیستی، چرایی و 
چگونگی تدبر در دعا تبیین می نماید 

معرفی روش های تدبر در قرآن 
مبتنی بر شناخت کلمات سوره و تبیین 
رابطه و زنجیره واژگان در یک سوره

روش های تدبر سوره های مکیروش های تدبر کلمه ای قرآن

معرفی روش های تدبر در سوره ها 
و استخراج ساختارها و منشورهای 
جامع از سوره )این روش ها بیشتر 
در سوره های مکی مورد بحث قرار 

می گیرد(

روش های تدبر سوره های مدنی

معرفی روش های تدبر در سوره ها به 
قصد شناخت ساختارهای آسیب شناسی 

و ارائه راهکارهای تفصیلی و جامع 
)این روش ها بیشتر در سوره های مدنی 

مورد بحث قرار می گیرد(

معرفی اصول کلی کالم و ادبیات با توجه 
به نقش و کاربرد هر یک در قرآن

معرفی اصول کلی بالغت و تبیین معانی 
حروف به همراه مشخص نمودن نقش و 

کاربردهای هر یک در قرآن

معرفی روش های تدبر در قرآن به همراه 
بیان اصول کلی مراجعه به  قرآن و مقدمات 

الزم برای بهره مند شدن از تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن- تصویریمقدمات تدبر در قرآن

معرفی روش های تدبر در قرآن به 
همراه بیان اصول کلی مراجعه به  
قرآن و مقدمات الزم برای بهره مند 
شدن از تدبر در قرآن- آموزش 

مجازی

روش های تفکر در قرآن

معرفی روش های تفکر در قرآن 
)شناخت اصول و روش های کلی تفکر و 
گزاره نویسی و رسم نمودار از سوره های 

قرآن(

روش های تفکر در قرآن- تصویری

معرفی روش های تفکر در قرآن 
)شناخت اصول و روش های کلی تفکر و 
گزاره نویسی و رسم نمودار از سوره های 

قرآن( - آموزش مجازی

روش های تدبر کلمه ای قرآن- تصویری

معرفی روش های تدبر در قرآن مبتنی 
بر شناخت کلمات سوره و تبیین رابطه و 
زنجیره واژگان در یک سوره - آموزش 

مجازی

روش های تدبر سوره ای قرآن

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

معرفی روش های استخراج غرض در 
یک سوره و چگونگی شناسایی  ارتباط 
آیات سوره با غرض آن سوره به همراه 

شناخت مبانی و روش های شناخت 
ِاحکام و تفصیل در سوره ها

روش های تدبر قرآن به قرآن- تصویری

معرفی روش های تدبر قرآن به قرآن 
)چگونگی شناخت ارتباط میان سوره ها، 

آیات و واژگان در کل قرآن و نحوه 
بهره مندی از آن در فهم یک سوره، آیه 

یا واژه( - آموزش مجازی

شیوه پیاده سازی بر پایه قرآن- عملاز پرسش تا پاسخشیوه دستیابی به گزاره های یقینیتدبر در قالب های ادبی کالم
احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت

روش های تدبر سوره ای قرآن- تصویری

معرفی روش های استخراج غرض در یک 
سوره و چگونگی شناسایی  ارتباط آیات 

سوره با غرض آن سوره به همراه شناخت 
مبانی و روش های شناخت ِاحکام و 
تفصیل در سوره ها- آموزش مجازی

روش های تدبر قرآن به قرآن

معرفی روش های تدبر قرآن به قرآن 
)چگونگی شناخت ارتباط میان سوره ها، 

آیات و واژگان در کل قرآن و نحوه 
بهره مندی از آن در فهم یک سوره، آیه 

یا واژه(

احمدرضا اخوتاحمد رضا اخوتاحمد رضا اخوت

روش های تدبر ادبی- کالم و اجزای آن

روش های تدبر ادبی- توسعه و بالغت کالم

احمدرضا اخوت
مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

احمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت، مریم قاسمیاحمدرضا اخوت، مریم قاسمیاحمدرضا اخوت، مریم قاسمی

شیوه پیاده سازی بر پایه قرآن- عملیات سازی

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

شیوه پیاده سازی بر پایه قرآن- عرصه سازی

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

کتابی برای همه معلمین دبستان و دبیرستان 
به منظور گسترش فهم تدبری قرآن برای 

جاری سازی حقایق وحی در زندگی خود و 
دانش آموزان در حد وسع و با استفاده از 

شیوه های جذاب

فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

کتابی برای همه معلمین دبستان و دبیرستان 
به منظور گسترش فهم تدبری قرآن برای 

جاری سازی حقایق وحی در زندگی خود و 
دانش آموزان در حد وسع و با استفاده از 

شیوه های جذاب- کتاب صوتی

کتابی برای همه معلمین دبستان و دبیرستان 
به منظور گسترش فهم تدبری قرآن برای 

جاری سازی حقایق وحی در زندگی خود و 
دانش آموزان در حد وسع و با استفاده از 
شیوه های جذاب- آموزش غیر حضوری

فهم قرآن 1- شادی و نشاط

با توجه به عنوان کتاب «شادی و نشاط» 
آموزش دهنده به فعال کردن انواع ابراز 

نشاط است 

فهم قرآن 3-کشف رابطه ها

سومین کتاب آموزش قرآن در دوره 
دبستان کتاب «کشف رابطه ها» است که 

جداسازی و کشف ارتباطات در این کتاب 
آموزش داده می شود

فهم قرآن 5-میل به خوبی هافهم قرآن 4-کشف اولویت ها

در این مرحله که پنجمین مرحله آموزش به 
بچه های دوره دبستان است. کتاب «میل به 
خوبی ها» آموزش داده می شود که هدف 
آموزشی آن ساده نمودن انجام کارهای 

خوب برای افراد در این سنین است

مرحله چهارم آموزش قرآن به دوره 
دبستان در این کتاب بیان شده است که 
اولویت بندی در برنامه ها را برای ایشان 

تبیین می نماید

فهم قرآن 6-گسترش خوبی ها

در آخرین مرحله آموزشی دوره دبستان، هم 
اندیشی برای گسترش خیر در کتابی با عنوان 

«گسترش خوبی ها» آموزش داده می شود

فرد آموزش دهنده کتاب «جداسازی» 
در جهت ایجاد تمایز خوب و بد تالش 
می کند و تحقق این هدف غرض کتاب 

است

مهارت های پانزده ساله بودنمهارت های چهارده ساله بودنمهارت های سیزده ساله بودنفهم قرآن 2-جداسازی
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مهارت های هجده ساله بودنمهارت های هفده ساله بودنمهارت های شانزده ساله بودن
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تبیین عناصر ساختار وجودی انسان

احمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت

تعریف انسان و تبیین مؤلفه های آن به 
همراه معرفی ارتباط میان مؤلفه ها به 

صورت ساختاری 

کارگاه آموزشی ساختار وجودی انسان

تعریف انسان و تبیین مؤلفه های آن به 
همراه معرفی ارتباط میان مؤلفه ها به 
صورت ساختاری -  آموزش مجازی

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

ساختار وجودی انسان از منظر عقل

معرفی ساختاری عقل و مولفه های آن به 
همراه تبیین نظام مند چگونگی بهره مندی 

انسان از عقل به عنوان رسول باطن 

احمدرضا اخوت، هانی چیت چیان

معرفی ساختاری ذکر و مولفه های آن به 
همراه تبیین نظام مند چگونگی بهره مندی 

انسان از ذکر 

ساختار وجودی انسان از منظر ذکر

احمدرضا اخوت، هانی چیت چیان

سند تعلیم و تزکیه

احمدرضا اخوت

سندی در حوزه تعلیم و تزکیه که به 
معرفی مجموعه تولیدات و پژوهش 

های نظام مند انجام شده می پردازد که 
تفصیل آن در منظومه 28 جلدی رشد 

بیان شده است 

معناشناسی رشد
احمدرضا اخوت

تعریف رشد از دیدگاه قرآن و معرفی 
ساختار و مؤلفه های آن 

فرایندشناسی رشد

احمدرضا اخوت

معرفی اجمالی دوره های ششگانه رشد 
تفکر اجتماعی که به معرفی مقتضیات 
رشد در هفت سال های اول تا ششم 

می پردازد 

نگاه اجمالی به دوره های رشد تقکر اجتماعی

مریم قاسمی

عفاف؛ جاودانه خواهی لذت
هانی چیت چیان، احمدرضا اخوت

معرفی عفاف و راهبردهای تحقق آن 
با محوریت سوره مبارکه نور، به همراه 

بایدها و نبایدهای آموزش مسائل جنسی 
به کودکان و نوجوانان

صفت
احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

بررسی خاستکاه، منشأ  تولید و سیر نهایی 
صفات در وجود انسان و چگونگی روابط 
و مدیریت آنها مبتنی بر قرآن و روایات 

شاکله )معنا و فرایند(
احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

بررسی سیر و انواع تشخصی که انسان 
از بدو خلقت و در جریان زندگی اش 
بواسطه آثار و صفاتش پیدا می کند که 

نقش مهمی در استعدادها و فعالیت های 
بعدی او دارد 

شاکله نفس
احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

شاکله جمع

بیان ویژگی ها و اقتضائات جمعی انسان 
که قابلیت ها و محدودیت هایی برای آن 
ایجاد می کند و نحوه مدیریت آن جهت 

ارتقاء هدایت در جامعه 

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

شاکله جریان

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

ذکر، توجه نفس

تبیین جایگاه توجه نفسانی و ذکر در 
ساختار وجودی انسان و اصول الزم جهت 

مدیریت و بهره مندی درست از آن 

احمدرضا اخوت

فلق، طلوع اثر

تحلیل هستی شناسانه مفهوم فلق از منظر 
قرآن است که به ظهور وساطت اسماء 
اهلل در پیدایش هر اثری اشاره دارد 

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

ناس؛ مواجهه انسان با لقاء و القاء
احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

تبیین مواجهه و رویارویی انسان با مسائل 
متعدد در بسترهای اجتماعی که بواسطه 
مدیریت اثر در انسان شکل گرفته و در 
نهایت حیثیت فردی و اجتماعی او را 

می سازد

استعاذه، طلوع اثر عبودیت

تبیین ساختاری موضوع استعاذه که تنها 
راه رهایی از انواع آسیب ها و اختالالت 
بوده و زمینه ساز تحقق عبودیت در انسان 

است

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

معرفی علم از منظر قرآن، بعنوان عامل 
فهم اسرار حقایق و بیان جایگاه علم به 
اسماء و علم به کتاب در بین علوم که 

موجب جانشینی در زمین و قدرت یافتن 
در هستی است 

علم و تعلیم

احمدرضا اخوت

فضل شناسی و استعدادیابی

تبیین فضل بعنوان همه آن چیزهایی که 
به عنوان قابلیت و استعداد شکوفا یافته به 
انسان عطا شده است و در قرآن مترادف 

مفهوم هدایت بوده و با شناخت گرایشات هر 
انسانی، استعدادهای نهفته او کشف می شود 

احمدرضا اخوت

یقین و شک

یقین به معنای اتصال به حقیقت و زندگی 
بر پایه آن است که انسان را به ثبات در 
زندگی داللت می دهد و بدین ترتیب 

انسان ها را از بی ثباتی می رهاند

احمدرضا اخوت

فعل در ساختار انسان

فعل در ساختار انسان، مشاهده فعل 
الهی و جاری کردن آن است تا جایی 

که انسان به انطباق کامل با فعل خداوند 
برسد

احمدرضا اخوت

عمل در ساختار انسان

عمل، مصنوع انسان و مخلوق خداست، 
که به همراه باورها و افعال انسان، 

سرنوشت او را رقم زده، او را الیق جرا 
ساخته و حیات ابدی او را می سازد

احمدرضا اخوت

راه هایی برای خوب زیستن

گزیده ای از حکمت های نهج البالغه 
که با طرح سواالتی از هر حکمت، 

مهارت استفاده از کالم حضرت امیر ع را 
آموزش می دهد 

تربیت دینی کودک و نوجوانبخل و شّحمهارت های استحکام درونیکنترل استرس رزم

اصول و مهارت های شادکامیدرمانگری افسردگی مبتنی بر قرآندرمان افسردگی از منظر قرآن

پرورش تفکر شنیداریپرورش تفکرمشاهده ایپرورش تفکر قرآنیتفکر نفس

پرورش تفکر پرسشیپرورش تفکر بنیادی

لحظه ای درنگفلق؛ طلوع اثرموانع خوب زیستن با دیگرانهنر خوب زیستن با دیگران

نکاتی برای تفکر با امیرالمؤمنین علیه السالم

راز و نیازهای برنامه ریزانهتقدیر و تدبیرساختار برنامه ریزیمبانی و مهارت های برنامه ریزی

کاپیتانملوان

تعقل اجتماعیموانع خوب زیستن با دیگرانهنر خوب زیستن با دیگران

سند فعالیت های مسجدسند خانوادهناس؛ لقاء و القای اثرتدبر در ساحت بیت

سند احیای شهرهاتدبر در ساحت جامعهساختار وجودی جامعه
نگاهی اجمالی

به دوره های رشد تفکر اجتماعی
احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

تبیین ساختار و مؤلفه های جامعه از 
دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین 
چگونگی ارتباط این مؤلفه ها با یکدیگر

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

تعریف جامعه و تبیین مبانی و مؤلفه های 
تأسیس جامعه ایده ال از منظر قرآن و 

روایات 

احمدرضا اخوت

سندی که برای احیای شهرها براساس 
مبانی توحیدی نظام و روشی منطبق با 

قرآن و روایات ارائه می نماید 

مریم قاسمی

معرفی اجمالی دوره های ششگانه رشد 
تفکر اجتماعی که به معرفی مقتضیات 
رشد در هفت سال های اول تا ششم 

می پردازد 

احمدرضا اخوت

تعریف روابط، انواع و مراتب آن به 
همراه شناخت جایگاه آن در ساخت 

جامعه ایده ال از دیدگاه قرآن )معرفی 
اصول و مبانی ایجاد و ارتقاء روابط( 

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

بررسی اصلی ترین آسیب های وارد بر 
روابط در جامعه و راه های مقابله با آن 

احمدرضا اخوت، هانی چیت چیان، کاظم رجبعلی

تبیین جایگاه رسول و ولّی در شکل گیری 
جامعه ایده آل و نحوه تحقق این جایگاه 

از منظر قرآن و روایات 

سحر و روش های مقابله با آن

احمدرضا اخوت

بررسی عوامل دوری انسان و جامعه از 
تعقل )ایجاد سحر( و راه های مقابله با آن 

احمدرضا اخوت

شناخت بیت و جایگاه آن در هستی، 
زندگی انسان و جامعه از دیدگاه قرآن 

به همراه معرفی مبانی و مهارت های 
تأسیس بیت نورانی )خانواده آسمانی( 

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

تبیین مواجهه و رویارویی انسان با مسائل 
متعدد در بسترهای اجتماعی که بواسطه 
مدیریت اثر در انسان شکل گرفته و در 
نهایت حیثیت فردی و اجتماعی او را 

می سازد

احمدرضا اخوت

سندی که به بیان اصول و مبانی خانواده توحیدی 
و نقش آن در نظام سازی و جریان سازی توحید 
می پردازد و محورهای اصلی موضوع خانواده را 

پیش روی ما قرار می دهد

احمدرضا اخوت

سندی که برای احیای مساجد و  فعالیت 
های آن،  براساس مبانی توحیدی نظام 
و روشی منطبق با قرآن و روایات ارائه 

می نماید 

خانه ای متصل به خانه رسول- دفتر اول

مریم کوچک زاده، سمیه افشار

بیان مبانی، اصول و راهبردهای تشکیل 
بیت نورانی از میان آیات قرآن کریم و 

روایات معتبر ائمه اطهار علیهم السالم

تبیین مهارت های اتصال به بیت رسول 
گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله که 
قواعد و چهارچوب آن در جلد اول از 

این کتاب بیان شد

خانه ای متصل به خانه رسول- دفتر دوم

مریم کوچک زاده، سمیه افشار

نماز؛ شاکله ذکر
مریم کوچک زاده، سمیه افشار، احمدرضا اخوت

تدبر در کتابتدبر در اسماء

تقدیر و تدبیرتسبیح، بروز برائت و ظهور حسنحمد بروز حسنتدبر در کلمه

حجت و حجیتآشنایی با ساختار هستی

تعریف تدبر از دیدگاه قرآن به همراه 
معرفی مؤلفه های آن در ساختار انسان 
)به نوعی می توان آن را تعریف بنیادی 

انسان نیز تلقی کرد(

معرفی مؤلفه های هستی و تبیین ارتباط 
میان آنها به صورت ساختاری 

فرآیند شناخت حق و چگونگی طی 
کردن راه های حق که حکم و حکمت را 
در سراسر زندگی انسان جاری می سازد 

فرآیند دستیابی به حکمت که حکم الهی را در 
هر موقعیتی به انسان شناسانده و با عمل به آن 
حکم، انسان را به محکمات عالم هستی متصل 

نموده و به نهایت بلوغ می رساند 

معرفی اسماء الهی، کارکرد آنها و 
نحوه بهره مندی از اسماء در زندگی 

جهت اتصال مخلوق به هست بی نهایت و 
بهره مندی از حقیقت توحید 

تعریف بنیادی کتاب و مؤلفه های آن از منظر 
قرآن و روایات به همراه تبیین نقش و جایگاه 
آن در نظام هستی و زندگی انسان و اصول 

بهره مندی از کتاب در زندگی 

تعریف بنیادی آیه و مؤلفه های آن از منظر 
قرآن و روایات به همراه تبیین نقش و جایگاه 
آن در نظام هستی و زندگی انسان و اصول 

بهره مندی از آیات در زندگی 

تدبر در کالم

تعریف بنیادی کالم )جریان حق( و مؤلفه های 
آن از منظر قرآن و روایات و تبیین نقش و 

جایگاه آن در نظام هستی و زندگی انسان و 
اصول برخورداری از کالم 

معرفی حقیقت کلمه به عنوان جلوه الهی 
و جاری کننده حق در عالم هستی و 

همچنین نگاه به پدیده های عالم هستی از 
منظر کلمه بودنشان 

تعریف حمد و مؤلفه های آن از دیدگاه 
قرآن و تبیین نقش و جایگاه آن در نظام 

هستی و زندگی انسان )از مجموعه 
مبانی دعا و هنر از دیدگاه قرآن( 

تعریف تسبیح و مؤلفه های آن از دیدگاه قرآن و 
تبیین نقش و جایگاه آن در نظام هستی و زندگی 

انسان )از مجموعه مبانی دعا و هنر از دیدگاه 
قرآن( 

چگونگی بهره گیری از تدّبر در گذشته 
و آینده، جهت شناخت بهترین عمل در 
زمان حال و انجام برنامه ریزی صحیح 

در زندگی 

فلق، طلوع اثر

تحلیل هستی شناسانه مفهوم فلق از منظر 
قرآن است که به ظهور وساطت اسماء 
اهلل در پیدایش هر اثری اشاره دارد 

تبیین نظام ربوبی در خلقت انسان و سایر 
مخلوقات، غایت خلقت و امکانات قرار 

گرفته برای آن از دیدگاه قرآن مبتنی بر 
تفسیر المیزان

جلوه های حسن در آفرینشاز خلقت تا بعثت

تدبر چیستی، چرایی، چگونگی

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت، مریم قاسمی

فرایندشناسی حکمت
احمدرضا اخوت، هانی چیت چیان، کاظم رجبعلی

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت

تدبر در آیات
احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت، مهناز احتشامی، عاطفه پورصالحیاحمدرضا اخوت

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالماحمدرضا اخوت، مریم قاسمی

تبیین جریان ُحسن در هستی به عنوان 
انعکاس وجود و مبنای هر تسبیح،  

سجده و حمدی در عالم، مبتنی بر تفسیر 
المیزان

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

کتابت رحمت در هستی
مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

بیان مفهوم رحمت و کتاب در عالم هستی 
و جریان خلقت و فیض در هستی از منظر 

قرآن مبتنی بر تفسیر شریف المیزان 

تعریف توحید و مراتب آن و معرفی 
اصلی ترین معیارها و مؤلفه های آن از 
دیدگاه قرآن مبتنی بر تفسیر شریف 

المیزان 

توحید ذات و تجلی اسماء
مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

مجموعه صوتی زره هزارگره

شرح مختصری بر دعای جوشن کبیر 
جهت تبیین نحوه مطالعه و بهره مندی از 

اسماأ الهی در 25 قسمت 10 دقیقه ای

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

معناشناسی طیب و خبیث

معرفی اجمالی دوره های ششگانه رشد 
تفکر اجتماعی که به معرفی مقتضیات 
رشد در هفت سال های اول تا ششم 

می پردازد 

ویژگی های دوره ی اول رشد انسان و 
تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت 
در این دوره )دوره تعلیم کالم و تأدیب 

نطق( 

صوت ویژگی های دوره ی اول رشد 
انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و 
تربیت در این دوره )دوره تعلیم کالم و 

تأدیب نطق( 

ویژگی های دوره ی دوم رشد انسان و تبیین 
مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره 

)دوره ظهور مشورت و ادب( 

صوت ویژگی های دوره ی دوم رشد 
انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و 
تربیت در این دوره )دوره ظهور مشورت 

و ادب( 

ویژگی های دوره ی سوم رشد انسان و تبیین 
مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره 
)دوره آراستگی آداب و احسان، بلوغ عقلی( 

صوت ویژگی های دوره ی سوم رشد انسان 
و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در 
این دوره )دوره آراستگی آداب و احسان، 

بلوغ عقلی( 

ویژگی های دوره ی چهارم رشد انسان و تبیین 
مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره 

)دوره اکرام و تألیف، بلوغ عاطفی( 

صوت ویژگی های دوره ی چهارم رشد 
انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و 
تربیت در این دوره )دوره اکرام و تألیف، 

بلوغ عاطفی( 

ویژگی های دوره ی پنجم رشد انسان و 
تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت 
در این دوره )دوره مدیریت و تعهد، 

بلوغ لّبی( 

ویژگی های دوره ی ششم رشد انسان و تبیین 
مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره 

)دوره بندگی و رهبری، بلوغ عبودیتی( 

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم طّیب و 
خبیث از منظر قرآن و روایات به همراه 

تبیین مؤلفه های آن 

فرایندشناسی طیب

تبیین فرآیند تحقق طّیب در جریان 
زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و 

بروزات آن در دوره های مختلف رشد 

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب طّیب 
در فرایند حیات انسان و جامعه 

معناشناسی خیر و شرنظام سازی طیب

احمدرضا اخوت

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم خیر و 
شر از دیدگاه قرآن و روایات به همراه 

تبیین مؤلفه های آن 

فرایندشناسی خیر

تبیین فرآیند تحقق خیر در جریان 
زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و 

بروزات آن در دوره های مختلف رشد 

فرایندشناسی ایمانمعناشناسی ایمان و کفر

فرایندشناسی والیتمعناشناسی والیتنظام سازی صدقفرایندشناسی صدق

فرایندشناسی حسنمعناشناسی حسن و سوء

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب خیر 
در فرایند حیات انسان و جامعه 

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم ُحسن و 
سوء از دیدگاه قرآن و روایات به همراه 

تبیین مؤلفه های آن 

تبیین فرآیند تحقق ُحسن در جریان 
زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و 

بروزات آن در دوره های مختلف رشد 

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب ُحسن در 
فرایند حیات انسان و جامعه 

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم ایمان و 
کفر از دیدگاه قرآن و روایات به همراه 

تبیین مؤلفه های آن 

تبیین فرآیند تحقق ایمان در جریان زندگی 
انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزات آن در 

دوره های مختلف رشد 

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب ایمان در 
فرایند حیات انسان و جامعه 

معناشناسی صدق و کذب

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم صدق و کذب 
از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین 

مؤلفه های آن 

تبیین فرآیند تحقق صدق در جریان 
زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و 

بروزات آن در دوره های مختلف رشد 

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب صدق 
در فرایند حیات انسان و جامعه 

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم والیت از دیدگاه 
قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن 

تبیین فرآیند تحقق والیت در جریان 
زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و 

بروزات آن در دوره های مختلف رشد 

نظام سازی حسننظام سازی خیر

نظام سازی ایمان

نگاهی اجمالی
به دوره های رشد تفکر اجتماعی

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

دوره های رشد تفکر اجتماعی
پیش از تولد تا آغاز تکلم- جلد 1

احمدرضا اخوت

صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی
پیش از تولد تا آغاز تکلم- جلد 1

دوره های رشد تفکر اجتماعی
از تکلم تا بلوغ- جلد 2

احمدرضا اخوتمدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی
ازتکلم تا بلوغ- جلد 2

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ عقلی- جلد 3

احمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت

کتاب صوتی- فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

سی دی آموزشی فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

احمدرضا اخوت، مریم قاسمیاحمدرضا اخوت

حفظ آیات کلیدی قرآن- دفتر سومحفظ آیات کلیدی قرآن- دفتر دوم

حفظ آیات کلیدی قرآن- دفتراولسوره مبارکه مؤمنونسوره مبارکه صسوره مبارکه عنکبوت

تبیین فرآیند رشد در انسان به همراه 
معرفی دوره های مختلف رشد 

تبیین جایگاه شاکله هر انسان در 
شکل گیری اعمال و افعال او که 

می بایست در هر برنامه ریزی ای برای 
انسان مورد توجه قرار گیرد 

سبک زندگی با هدف بقا و دوام زندگی و  
رهایی از زوال و ابتری که با دستیابی به 
خیر کثیر و منفعت حقیقی میسر می شود 
و الزمه آن فهم معنای کوثر و اتصال به 

آن است 

سارا شهیدزاده

این کتاب بر پایه تبیین جهاد از منظر 
قرآن، استرس قبل، حین و بعد از رزم را 
معرفی نموده و نحوه مقابله با آن را به 

مجاهدان نشان می دهد

احمدرضا اخوت

برنامه ریزی جامعی بر پایه ایمان و عمل صالح 
که سطح استحکام درونی رزمندگان را ارتقا 
داده و قدرت غلبه ایشان بر انواع اختالل، 

استرس و اضطراب را فراهم می نماید 

مدرسه دانشجویی علوم انسانیاحمدرضا اخوت

دو صفت بخل و شح منشأ همه صفات منفی و 
ناشایست و ریشه همه اختالالت در زندگی 

توحیدی و موحدانه است 

مریم ادیب

مبانی و مهارت های تربیت کودک و نوجوان 
از نگاه دین به همراه بیان برخی مهارت های 

آموزش دین به کودکان 

اولین پژوهش مشترک مدیریت گروه 
روانشناسی دانشگاه تهران و گروه پژوهش 

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت ع در 
تعریف و تشخیص افسردگی 

معناشناسی افسردگی در قرآن

احمدرضا اخوت، فاطمه فیاض

دومین پژوهش مشترک مدیریت گروه 
روانشناسی دانشگاه تهران و گروه پژوهش 

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت ع در 
درمان افسردگی از منظر قرآن کریم 

احمدرضا اخوت، فاطمه فیاض

در این کتاب تالش بر این است تا به شکلی ساده، 
کاربردی و همراه با ارائه مثال های متعدد از جلسه 

درمان، روشی نو در درمان افسردگی از منظر 
قرآن را در اختیار متخصصان و مشاوران قرار دهد 

احمدرضا اخوت، فاطمه فیاض

معناشناسی اضطراب غیربالینی

احمدرضا اخوت، فاطمه فیاض

دستیابی به معنای شادکامی و تبیین مبانی و 
اصول و راهکارها و مهارت های دستیابی به 

آن با بهره گیری از کالم وحی و روایات ائمه 
معصومین علیهم السالم

شاکله سرزنش؛ شاکله سیئات
سمیرا فوالد چنگ، احمدرضا اخوت

در پژوهش حاضر، ایمان به منزله فقدان نگرانی منفی 

و رشدیافتگی در نظر گرفته شده و رشد یافتگی نیز در 

5 محور ادراک و تفکر، انگیزش و گرایشات، هشیاری، 

رفتار و توجه مانعی برای ابتال به اضطراب و موجب 

»احساس امنیت« فرد می  شود 

احمدرضا اخوت، مریم کوچک زاده

بیان مسیر ساخته شدن ادبیات ایمان در 
وجود انسان با کنار گذاشتن ادبیات ناامن و 
تحقیرکننده همز و لمز، ادبیاتی که انعکاس 
دهنده رفتارهای زشت و باورهای غلط و 

خالف حق است

احمدرضا اخوت

تبیین تفکر بعنوان شأنی از هدایت انسان و 
سیری که نفس در رجوع به حق و دستیابی 
به حقایق طی می کند و با نیازها و سوال ها 

و مسائل روبرو می شود 

احمدرضا اخوت

تعریف تفکر از دیدگاه قرآن و روایات به 
همراه معرفی مهارت های فعال سازی آن 

احمدرضا اخوت، شهربانو کندی

معرفی مشاهده و مراتب آن در ساختار 
انسان به همراه تبیین مبانی و مهارت های 

تزکیه و طهارت در مشاهده جهت بهره مندی 
از تفکر صحیح 

احمدرضا اخوت، شهربانو کندی

معرفی شنیدن صحیح و مراتب آن در 
ساختار انسان به همراه تبیین مبانی و 

مهارت های تزکیه و طهارت در شنیدن جهت 
بهره مندی از تفکر صحیح 

سوال از یکسو به نیاز و از سوی دیگر به 
مسئله مربوط می شود و وسیله ای برای علم 
یافتن و نیرویی برای تفکر کردن است. در 
این کتاب از سواالت قرآن برای پرورش 

توان پرسش بهره گرفته شده است

سؤال؛ نقش پرسش در برانگیختن تفکر

احمدرضا اخوت، هانی چیت چیاناحمدرضا اخوت

معرفی رابطه  تفکر و تعقل از دیدگاه 
قرآن و روایات و تبیین راهبرد های فعال 

ساختن آن

احمدرضا اخوت، هانی چیت چیان

تبیین جایگاه تفکر در نظام ساختار 
وجودی انسان و چگونگی فعال نمودن 
آن با ابزار پرسش مبتنی بر مدخل های 

مختلف ساختار انسان 

تحلیل هستی شناسانه مفهوم فلق از منظر 
قرآن است که به ظهور وساطت اسماء 
اهلل در پیدایش هر اثری اشاره دارد 

تدبر چیستی و چرایی و چگونگی

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

تعریف تدبر از دیدگاه قرآن به همراه 
معرفی مؤلفه های آن در ساختار انسان 
)به نوعی می توان آن را تعریف بنیادی 

انسان نیز تلقی کرد(

بررسی اصلی ترین آسیب های وارد بر 
روابط در جامعه و راه های مقابله با آن 

تعریف روابط، انواع و مراتب آن به همراه 
شناخت جایگاه آن در ساخت جامعه ایده ال 

از دیدگاه قرآن )معرفی اصول و مبانی 
ایجاد و ارتقاء روابط( 

احمدرضا اخوت، مریم قاسمیاحمدرضا اخوت، مریم قاسمیاحمدرضا اخوت

مهارت های پرورش تفکر در انسان با 
بهره گیری از کالم نورانی امیرالمؤمنین 

علی علیه السالم

مهارت های برنامه ریزی ویژه سال اول 
دبیرستان - ترم 1 

مریم ادیب

نکات مهارتی و کاربردی جهت فعال 
شدن تفکر در انسان با بهره گیری از کالم 

نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السالم

مریم ادیب

تبیین مبانی و مهارت های برنامه ریزی از 
دیدگاه قرآن و روایات 

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت، سارا شهیدزاده

تبیین چیستی، چرایی و چگونگی برنامه 
ریزی در زندگی براساس آموزه های 

قرآن به منظور پیاده سازی عقالنیت در 
زندگی در ذیل توحید 

چگونگی بهره گیری از تدّبر در گذشته 
و آینده، جهت شناخت بهترین عمل در 
زمان حال و انجام برنامه ریزی صحیح 

در زندگی 

احمدرضا اخوت

جمالت کوتاه و کاربردی جهت فعال 
شدن قدرت برنامه ریزی در انسان از 

دیدگاه قرآن و روایات 

سارا شهیدزاده

مهارت های برنامه ریزی ویژه سال اول 
دبیرستان - ترم 2 

رضا دژبخش

التحقیق

چکیده ترجمه کتاب التحقیق عالمه 
مصطفوی حاوی ترجمه اصل الواحد 

همه واژه ها با قید مثال آیه برای 
هریک از واژه ها 

خاطرات ما و سوره حمد

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه 
حمد را در قالب داستان و خاطره به 
صورت کاربردی و عینی ارائه دهد 

خاطرات ما و سوره ملک

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه 
ملک را در قالب داستان و خاطره به 
صورت کاربردی و عینی ارائه دهد 

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه یس 

را در قالب داستان و خاطره به صورت 
کاربردی و عینی ارائه دهد 

خاطرات ما و سوره یس

خاطرات ما و سوره های ناس و فلق

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه ناس 

و فلق را در قالب داستان و خاطره به 
صورت کاربردی و عینی ارائه دهد 

خاطرات ما و سوره های فیل و قریش

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه فیل 
و قریش را در قالب داستان و خاطره به 

صورت کاربردی و عینی ارائه دهد 

خاطرات ما و سوره واقعه

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه 
حدید را در قالب داستان و خاطره به 

صورت کاربردی و عینی ارائه دهد 

خاطرات ما و سوره حدید

خاطرات ما و سوره توحید

 مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه 

توحید را در قالب داستان و خاطره به 
صورت کاربردی و عینی ارائه دهد 

خاطرات ما و سوره الرحمن

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه 

الرحمن را در قالب داستان و خاطره به 
صورت کاربردی و عینی ارائه دهد 

خاطرات ما و سوره مدثر

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه 
تکاثر را در قالب داستان و خاطره به 
صورت کاربردی و عینی ارائه دهد 

خاطرات ما و سوره تکاثر

خاطرات ما و سوره ماعون

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه 

ماعون را در قالب داستان و خاطره به 
صورت کاربردی و عینی ارائه دهد 

خاطرات ما و سوره مزملخاطرات ما و سوره قمر

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه 
مزمل را در قالب داستان و خاطره به 
صورت کاربردی و عینی ارائه دهد 

خاطرات ما و سوره نبأ

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه نبأ 
را در قالب داستان و خاطره به صورت 

کاربردی و عینی ارائه دهد 

خاطرات ما و سوره علق

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه علق 

را در قالب داستان و خاطره به صورت 
کاربردی و عینی ارائه دهد 

خاطرات ما و حدیث شریف کساء

مجموعه راه هایی برای افزایش کیفیت 
نماز مبتنی بر کالم معصومین علیهم 

السالم 

نمازم را ببینراه هایی برای حضور قلب

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند مفاهیم سوره مبارکه ماعون را در 
قالب داستان به صورت کاربردی و عینی 

ارائه دهد 

زندگی به سبک رزمندگی

 مجموعه متون ادبی، تدبری در تبیین غرض 
سوره مبارکه فجر و تبیین رابطه آیات سوره 

با این غرض )به همراه راهنمای تدبری، 
فرهنگی برای اردوهای راهیان نور( 

این سرزمین قسم خوردنی

مجموعه متون ادبی - تدبری در تبیین 
غرض سوره مبارکه بلد )این سرزمین 

قسم خوردنی( و تبیین رابطه آیات سوره 
با این غرض 

زندگی به سبک زیارت

مجموعه متون ادبی - تدبری در تبیین 
غرض سوره مبارکه حجرات )زندگی به 
سبک زیارت( و تبیین رابطه آیات سوره 

با این غرض 

طریقی برای سیر در آسمان

روایت قرآن از چهره های کربالحکایت خرد شدن آینه هاپرواز در ابعاد هستیزلزله ای برای دیدن عمل

ایده پردازی از سوره عادیاتروایت قرآن از بانوان- کتاب صوتیروایت قرآن از بانوان

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه 
واقعه را در قالب داستان و خاطره به 
صورت کاربردی و عینی ارائه دهد 

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه 
مدثر را در قالب داستان و خاطره به 
صورت کاربردی و عینی ارائه دهد 

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی 
می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه قمر 
را در قالب داستان و خاطره به صورت 

کاربردی و عینی ارائه دهد 

مجموعه متون ادبی - تدبری در تبیین 
غرض سوره مبارکه زلزال )زلزله ای 
برای دیدن عمل( و تبیین رابطه آیات 

سوره با این غرض 

مجموعه متون ادبی - تدبری در تبیین غرض 
سوره مبارکه ملک )پرواز در ابعاد هستی( و 

تبیین رابطه آیات سوره با این غرض 

مجموعه متون ادبی - تدبری در تبیین غرض 
سوره مبارکه همزه )حکایت خرد شدن آینه ها( 

و تبیین رابطه آیات سوره با این غرض 

معرفی برخی چهره های شاخص کربال از منظر 
قرآن کریم و با رویکردی تدبری 

معرفی برخی چهره های شاخص کربال از منظر 
قرآن کریم و با رویکردی تدبری-کتاب صوتی

روایت قرآن از چهره های کربال- کتاب صوتی

معرفی چهره های شاخص بانوان از منظر قرآن 
کریم و با رویکردی تدبری 

معرفی چهره های شاخص بانوان از منظر قرآن 
کریم و با رویکردی تدبری-کتاب صوتی 

تالش برای ارائه روشی برای شناساندن قرآن 
به اهالی رسانه، هنر و ادبیات به نحوی که به 

راحتی و البته با دقت و درستی، پیام های این 
کتاب آسمانی را در آثارشان انعکاس دهند 

حکومتی که ارزشش را دارد- کتاب صوتیحکومتی که ارزشش را داردقطره قطره- هر 50 آیه یک نکتهقطره قطره- هر سوره یک نکته

همایش سوره قلممصطفی صلی اهلل علیه و آلهراه هایی برای خوب زیستن

114جمله کوتاه و کاربردی از 114 سوره 
قرآن 

فراهم شدن امکان تدبر در آیات قرآن از 
طریق مطابقت دادن دسته آیات 50 تایی با 

نکته استخراج شده 

یکی از بهترین راه ها برای اشراف کلی 
برنامه های نهج البالغه و ارتقای فهم سیاسی و 

درک اهمیت حکومت اسالمی 

یکی از بهترین راه ها برای اشراف کلی بر نامه 
های نهج البالغه و ارتقای فهم سیاسی و درک 

اهمیت حکومت اسالمی -کتاب صوتی 

ترجمه کتاب قطره قطره از دریای بیکران 
قرآن به زبان انگلیسی 

قطره قطره انگلیسی

فاطمه هنزایی زاده

گزیده ای از حکمت های نهج البالغه که با 
طرح سواالتی از هر حکمت، مهارت استفاده از 

کالم حضرت امیر ع را آموزش می دهد 

دی وی دی تصویری همایش سوره نصر

دی وی دی تصویری همایش سوره قلم

مجموعه صوتی سوره هاچهره های قرآنی

مرور سریع و بررسی مفهومی همه 
سوره های قرآن در قطعات 5 دقیقه ای 

در کاور نایلونی

مرور سریع و بررسی مفهومی همه سوره های 
قرآن در قطعات 5 دقیقه ای در کاور نایلونی

سمیه افشار، احمدرضا اخوتسمیه افشار، احمدرضا اخوتسمیه افشار، احمدرضا اخوتترجمه: صادق عباسی

سمیه افشار، احمدرضا اخوتسمیه افشار، احمدرضا اخوتسمیه افشار، احمدرضا اخوتسمیه افشار، احمدرضا اخوت

سمیه افشار، احمدرضا اخوتسمیه افشار، احمدرضا اخوتسمیه افشار، احمدرضا اخوتسمیه افشار، احمدرضا اخوت

سمیه افشار، احمدرضا اخوتسمیه افشار، احمدرضا اخوتسمیه افشار، احمدرضا اخوتسمیه افشار، احمدرضا اخوت

سمیه افشار، احمدرضا اخوتسمیه افشار، احمدرضا اخوت

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی می کند 
با بیان ویژگی هایی از حدیث کساء در قالب 

داستان و خاطره به صورت کاربردی و عینی، 
منجر به ایجاد انگیزه برای بهره مندی بیشتر 

از این حدیث شریف شود

فاطمه قنربیاناحمدرضا اخوت، شهربانو کندی

فاطمه قنربیان، زهرا معظمیفاطمه قنربیان، کاظم رجبعلیفاطمه قنربیانکاظم رجبعلی، ابوالفضل رفیع ها

مجموعه متون ادبی - تدبری در تبیین غرض سوره 
مبارکه طارق )طریقی برای سیر در آسمان( و تبیین 

رابطه آیات سوره با این غرض و گامی در جهت 
ترسیم صورت ملکوتی حضرت امیر ع به انضمام 

خطبه غدیر 

کاظم رجبعلینعیمه پورصالحیکاظم رجبعلیکاظم رجبعلی، نعیمه پورصالحی

کاظم رجبعلیکاظم رجبعلی، قدسیه پایینیکاظم رجبعلی، قدسیه پایینیکاظم رجبعلی

کاظم رجبعلی- لیال خانزادهکاظم رجبعلی- لیال خانزادهفاطمه هنزایی زادهفاطمه هنزایی زاده

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالمسارا شهیدزاده

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

سند تولید محتوا برای رسانه

سندی که نظام تولید محتوا برای رسانه 
ملی را بر اساس مبانی توحیدی پیشنهاد 

داده است

سند احیای شهرها

سندی که برای احیای شهرها براساس 
مبانی توحیدی نظام و روشی منطبق با 

قرآن و روایات ارائه می نماید 

سند تولید و ارائه اثر هنریسند تعلیم و تزکیه

مبانی لباس و بایسته های پوششسند فعالیت های مسجدسند خانواده

شکل گیری امت

تبیین مفهوم امت و امامت و نقش آن در 
زندگی انسان، به همراه بیان چگونگی 
شکل گیری امت با تأکید بر نقش نماز 

جماعت 

استقرار امت

بیان نحوه استقرار امت با بهره گیری از مناسک، 
میقاتها، اعیاد و یوم اهلل تا تحقق نظام امامت 
و وراثت در دنیا و آخرت، به همراه معرفی 

موانع و آسیب های آن با بهره گیری از اسناد به 
جامانده از امیرالمومنین علیه السالم

شکوفایی امت- جلد دومشکوفایی امت- جلد اول

نظام سازی خیرنظام سازی طیبشکوفایی امت- جلد سوم

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب خیر 
در فرایند حیات انسان و جامعه 

نظام سازی حسن

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب ُحسن 
در فرایند حیات انسان و جامعه 

نظام سازی ایمان

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب ایمان 
در فرایند حیات انسان و جامعه 

نظام سازی صدق

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم والیت 
از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین 

مؤلفه های آن 

فرایندشناسی والیتمعناشناسی والیت

تبیین فرآیند تحقق والیت در جریان زندگی 
انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزات آن در 

دوره های مختلف رشد 

کنترل استرس رزمفرایندشناسی حکمتحجت و حجیتتقدیر و تدبیر

حکومتی که ارزشش را دارد- کتاب صوتیحکومتی که ارزشش را داردزیرکی در میدان انتخابمهارت های استحکام درونی

آداب میهمانینماز؛ شاکله ذکر

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب طّیب 
در فرایند حیات انسان و جامعه 

برنامه ریزی جامعی بر پایه ایمان و عمل صالح 
که سطح استحکام درونی رزمندگان را ارتقا 
داده و قدرت غلبه ایشان بر انواع اختالل، 

استرس و اضطراب را فراهم می نماید 

در این کتاب مخاطب می تواند هنر زندگی 
متعادل در بین تضادها و مهارت تصمیم گیری به 
موقع در محل های انتخاب را به دور از افراط 

و تفریط بیاموزد 

مجموعه راه هایی برای افزایش کیفیت نماز 
مبتنی بر کالم معصومین علیهم السالم 

راه هایی برای حضور قلب

یکی از بهترین راه ها برای اشراف کلی 
برنامه های نهج البالغه و ارتقای فهم سیاسی و 

درک اهمیت حکومت اسالمی 

یکی از بهترین راه ها برای اشراف کلی بر نامه 
های نهج البالغه و ارتقای فهم سیاسی و درک 

اهمیت حکومت اسالمی -کتاب صوتی 

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب صدق در 
فرایند حیات انسان و جامعه 

این کتاب بر پایه تبیین جهاد از منظر قرآن، استرس 
قبل، حین و بعد از رزم را معرفی نموده و نحوه 

مقابله با آن را به مجاهدان نشان می دهد

کاظم رجبعلی- لیال خانزادهکاظم رجبعلی- لیال خانزاده

احمدرضا اخوت احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت

سندی در حوزه تعلیم و تزکیه که به 
معرفی مجموعه تولیدات و پژوهش 

های نظام مند انجام شده می پردازد که 
تفصیل آن در منظومه 28 جلدی رشد 

بیان شده است 

احمدرضا اخوت

این سند در صدد است برای صیانت از هنر خطوط 
اصلی و محوری برخورداری از هنری که مورد نظر 
قرآن است را در اختیار هنرمندان و اندیشمندان 

قرار دهد و برای رهایی از تولیدات هنری اغوا کننده 
یا بی خاصیت بسیار مفید و موثر است

احمدرضا اخوت

سندی که به بیان اصول و مبانی خانواده 
توحیدی و نقش آن در نظام سازی 
و جریان سازی توحید می پردازد و 

محورهای اصلی موضوع خانواده را پیش 
روی ما قرار می دهد

احمدرضا اخوت

سندی که برای احیای مساجد و  فعالیت 
های آن،  براساس مبانی توحیدی نظام 
و روشی منطبق با قرآن و روایات ارائه 

می نماید 

سندی که به مالحظات و بایدها و نبایدهای 
آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان 
براساس احکام الهی پرداخته و با هرج و مرج 

در این مساله حیاتی که می تواند دستاویز 
شیطان برای اشاعه فحشا باشد مقابله می کند 

بایسته های مسائل جنسی براساس احکام الهی

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت، هانی چیت چیان

تبیین مفهوم لباس در زندگی انسان به عنوان 
عامل اظهار حیا، حسن، عفاف و تشخص های 

اجتماعی که نشناختن قدر و منزلت این موهبت 
بزرگ الهی منجر می شود حیات مادی و معنوی 

او مختل شده و در مسیر انحراف قرار گیرد.

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت

سیر شکوفایی امت، به گسترش فهم و توان امت 
در اثر اطاعت از خدا، رسول و امام می پردازد 
و نیازی که در اثر هم راستایی با اوامر و نواهی 

الهی به تدریج برای امت شکل می گیرد را 
بررسی می کند

احمدرضا اخوت

در این سیر، نیاز به ائمه مختلف که هر یک در 
شرایط متفاوت، امت را هدایت می نمایند، 

مطرح شده و به تدریج و در گذر زمان، مفهوم 
دوازده امام را معنا و قابل درک می نماید 

فرآیند دستیابی به حکمت که حکم الهی را در 
هر موقعیتی به انسان شناسانده و با عمل به آن 
حکم، انسان را به محکمات عالم هستی متصل 

نموده و به نهایت بلوغ می رساند 

احمدرضا اخوت، هانی چیت چیان، کاظم رجبعلی

فرآیند شناخت حق و چگونگی طی 
کردن راه های حق که حکم و حکمت را 
در سراسر زندگی انسان جاری می سازد 

احمدرضا اخوت

چگونگی بهره گیری از تدّبر در گذشته 
و آینده، جهت شناخت بهترین عمل در 
زمان حال و انجام برنامه ریزی صحیح 

در زندگی 

احمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت

در این کتاب، که به دلیل حجم باال به 
سه مجلد تفکیک شده، به راز دوازده 

امامی بودن که با راز اوقات شب و روز 
و نیز ایام هفته و ماه و ماه های سال گره 

خورده، پرداخته می شود 

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت

مریم کوچک زاده، سمیه افشار احمدرضا اخوتشهربانو کندی، احمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت

سبک زندگی مؤمنانه

بیان حقیقت ایمان و مولفه های عملی 
و عینی آن در جریان زندگی و تبیین 

حقیقت سبک زندگی مومنانه از دیدگاه 
تفسیر المیزان

از خلقت تا بعثت

تبیین نظام ربوبی در خلقت انسان و سایر 
مخلوقات، غایت خلقت و امکانات قرار 

گرفته برای آن از دیدگاه قرآن مبتنی بر 
تفسیر المیزان

کتابت رحمت در هستیجلوه های حسن در آفرینش

اخالق و معنویت در زندگیجاهلیتکلمات المیزان

عبودیت حقیقی

بیان معنای حقیقی عبودیت )خارج شدن 
از انواع شرک و رسیدن به توحید( به 

همراه معرفی غایت تحقق عبودیت مبتنی 
بر تفسیر المیزان 

خودشناسی

مباحث خودشناسی و معرفی هویت انسان و 
مراتب مختلف آن از منظر قرآن، برگرفته از 

تفسیر شریف المیزان 

از تفکر تا علماز نبوت تا امامت

مالئکهزندگی حقیقی انساناز علم تا عمل

معرفی مالئکه، ویژگی آنها و نقش آنها 
در هستی و حیات انسانی از دیدگاه 
قرآن مبتنی بر تفسیر شریف المیزان 

شیطان

معرفی شیطان، ویژگی های آن و تبیین 
نقش آن در هستی به همراه معرفی 

نسبت آن با زندگی انسان مبتنی بر تفسیر 
شریف المیزان و پاسخ به شبهات رایج 

حقایقی از هستی

بیان مهم ترین حقایق و اصول جاری در 
عالم هستی از منظر تفسیر شریف المیزان 

که الزم است هر انسانی به آنها توجه 
داشته باشد 

توحید ذات و تجلی صفات

بیان غرض و دسته بندی هر یک از 
سوره های قرآن از دیدگاه عالمه 

طباطبایی ره در تفسیر شریف المیزان 

مهارت های فهم قرآننظام هماهنگ سوره های قرآن

تبیین اصلی ترین اصول در شناخت قرآن 
و معرفی مبانی مراجعه به قرآن از منظر 

تفسیر شریف المیزان 

یوسف پیامبر علیه السالمساختار وجودی جامعه از منظر دین

معرفی اصلی ترین مؤلفه های زندگی و 
حیات انسان از دیدگاه قرآن مبتنی بر 

تفسیر شریف المیزان 

تعریف توحید و مراتب آن و معرفی 
اصلی ترین معیارها و مؤلفه های آن از 

دیدگاه قرآن مبتنی بر تفسیر شریف المیزان 

تبیین جریان ُحسن در هستی به عنوان 
انعکاس وجود و مبنای هر تسبیح،  

سجده و حمدی در عالم، مبتنی بر تفسیر 
المیزان

بیان مفهوم رحمت و کتاب در عالم هستی 
و جریان خلقت و فیض در هستی از منظر 

قرآن مبتنی بر تفسیر شریف المیزان 

منتخبی از واژه های تبیین شده توسط 
عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان 

معرفی جاهلیت و ویژگی ها و 
رویکردهای ظالمانه آن مبتنی بر تفسیر 

شریف المیزان 

آشنایی با گوشه ای از جریانات و وقایع زندگی 
پیامبر اسالم مبتنی بر تفسیر المیزان، جهت 
شناخت شخصیت پیامبر و بستر نزول آیات 

قرآن  

مهمترین وقایع زمان پیامبر اسالم ص

تبیین مفهوم اخالق و معنویت، ارتباط 
تنگاتنگ میان آنها و معرفی راه های 

دستیابی به اخالق و معنویت در زندگی 
از منظر تقسیر المیزان 

تعریف نبوت و امامت از دیدگاه قرآن و تبیین 
ضرورت و نقش آن در حیات انسان از منظر 

تفسیر شریف المیزان 

معرفی مؤلفه  های علم و ادراک و همچنین 
مسیر از حواس و تفکر تا علم از دیدگاه عالمه 

طباطبایی ره در تفسیر شریف المیزان 

گردآوری بیانات حضرت عالمه 
طباطبایی درباره حضرت یوسف علیه 

السالم در تفسیر المیزان 

تعریف جامعه و معرفی مولفه های 
اصلی آن از منظر قرآن به بیان عالمه 

طباطبایی در تفسیر شریف المیزان 

معرفی مؤلفه های فعل و همچنین سیر 
از علم تا عمل در انسان از دیدگاه عالمه 
طباطبایی ره در تفسیر شریف المیزان 

گوهرستان- باورهایی برای پایداریقرائت و قیام- کتاب صوتی

گوهرستان- زندگی توحیدیذکر و ملکوت- کتاب صوتیگوهرستان- ذکر و ملکوتواسطه های هدایت- کتاب صوتی

جلوه های قداست در هستی و زندگیدینداری هنرمندانه- کتاب صوتی

گزاره های کلیدی تفسیر المیزان در خصوص 
سوره های طه، مؤمنون، عنکبوت، روم، 

سجده و لقمان که می توان آنها را ذیل عنوان 
دینداری هنرمندانه قرار داد 

گزاره های کلیدی تفسیر المیزان در خصوص 
سوره های طه، مؤمنون، عنکبوت، روم، 

سجده و لقمان که می توان آنها را ذیل عنوان 
دینداری هنرمندانه قرار داد -کتاب صوتی

گزاره های کلیدی سوره های مسبحات از 
تفسیر المیزان که به جلوه های قداست در 

هستی و زندگی اشاره دارند

بیان گزاره های کلیدی تفسیر المیزان در 
خصوص سوره های اسراء و کهف که می توان 

آن را ذیل عنوان قرائت و قیام قرار داد 

بیان گزاره های کلیدی تفسیر المیزان 
در خصوص سوره های اسراء و کهف که 
می توان آن را ذیل عنوان قرائت و قیام 

قرار داد  - کتاب صوتی

گزاره های کلیدی سوره آل عمران از تفسیر 
المیزان که در جهت تقویت باورهایی برای 

پایداری گام بر می دارند 

گزاره های کلیدی سوره آل عمران از تفسیر 
المیزان که در جهت تقویت باورهایی برای 

پایداری گام بر می دارند - کتاب صوتی

گوهرستان- واسطه های هدایت

گزاره های کلیدی سوره های صافات، ذاریات، 
 طور، نجم، قمر، ق و الرحمن از تفسیر المیزان 

که می توان آنها را ذیل عنوان اسطه های 
هدایت دانست 

گزاره های کلیدی سوره های صافات، 
ذاریات،  طور، نجم، قمر، ق و الرحمن از 

تفسیر المیزان که می توان آنها را ذیل 
عنوان اسطه های هدایت دانست - کتاب 

صوتی

گزاره های کلیدی سوره های اعراف،  ص 
و مریم از تفسیر المیزان که می توان آنها 

را ذیل عنوان ذکر و ملکوت قرار داد 

فعل در ساختار انسان، مشاهده فعل الهی و جاری 
کردن آن است تا جایی که انسان به انطباق کامل 

با فعل خداوند برسد- کتاب صوتی

گزاره های کلیدی سوره های یوسف، 
هود و یونس از تفسیر المیزان که زندگی 
توحیدی بیان مشترک همه آنها می باشد 

زندگی توحیدی- کتاب صوتی

گزاره های کلیدی سوره های یوسف، 
هود و یونس از تفسیر المیزان که زندگی 
توحیدی بیان مشترک همه آنها می باشد 

- کتاب صوتی 

گزاره های کلیدی سوره بقره از تفسیر 
المیزان که مبین آنند که علم ثمره 

تقواست

گوهرستان- خانواده جهانیگوهرستان- علم ثمره تقوا

گوهرستان- قرائت و قیامگوهرستان- دینداری هنرمندانه

باورهایی برای پایداری- کتاب صوتی

گزاره های کلیدی از سوره های نساء و 
حج از تفسیر المیزان که بیان می دارند 

تشکیل خانواده جهانی دست یافتنی است 

گوهرستان- جلوه های والیت

گزاره های کلیدی از سوره های مائده، 
حجرات، ممتحنه از تفسیر المیزان که 

می توان آنها را جلوه ای از جلوه های 
والیت دانست

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم
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جلوه های والیت- کتاب صوتی

گزاره های کلیدی از سوره های مائده، 
حجرات، ممتحنه از تفسیر المیزان که می 
توان آنها را جلوه ای از جلوه های والیت 

دانست - کتاب صوتی 

گزاره های کلیدی از سوره های شعراء، 
نمل، قصص از تفسیر المیزان که تقویت 
اعتماد به خدای یگانه محصول آنهاست

اعتماد به خدای یگانه- کتاب صوتیگوهرستان- اعتماد به خدای یگانه

گزاره های کلیدی از سوره های شعراء، 
نمل، قصص از تفسیر المیزان که تقویت 
اعتماد به خدای یگانه محصول آنهاست 

- کتاب صوتی 

گوهرستان- جریان هدایت

گزاره های کلیدی از سوره های رعد، 
ابراهیم، حجر از تفسیر المیزان که به 

جریان هدایت در زندگی اشاره دارند 
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زندگی توحیدی- کتاب صوتی

گزاره های کلیدی سوره های حامدات از 
تفسیر المیزان که به جلوه های حسن در 

هستی و زندگی اشاره دارد

گزاره های کلیدی سوره های جزء 29 و 
30 از تفسیر المیزان که تفصیل هدایت در 

زندگی بیان مشترک همه آنها می باشد

گوهرستان- بهره مندی از بهترین نعمت هاگوهرستان- تفصیل هدایت در زندگی

گزاره های کلیدی سوره های نحل و انبیا 
و فرقان و زمر و یس و اقعه از تفسیر 

المیزان که بهره مندی از بهترین نعمت ها 
بیان مشترک همه آنها می باشد 

گوهرستان- استحکام درونی

گزاره های کلیدی سوره های انفال و توبه 
و فتح و احزاب و نور از تفسیر المیزان 
که استحکام درونی بیان مشترک همه 

آنها می باشد 

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتمدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالممدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

همایش سوره نصر
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شناخت مبانی ابالغ و تبلیغ و معرفی 
اصلی ترین راهبرد های آن 

سحر و روش های مقابله با آن

بررسی عوامل دوری انسان و جامعه از تعقل 
)ایجاد سحر( و راه های مقابله با آن 

مبانی و روش های جهاد نرم

زندگی به سبک رزمندگی

 مجموعه متون ادبی، تدبری در تبیین غرض 
سوره مبارکه فجر و تبیین رابطه آیات سوره 

با این غرض )به همراه راهنمای تدبری، 
فرهنگی برای اردوهای راهیان نور( 

این سرزمین قسم خوردنی

مجموعه متون ادبی - تدبری در تبیین 
غرض سوره مبارکه بلد )این سرزمین 

قسم خوردنی( و تبیین رابطه آیات سوره 
با این غرض 

زندگی به سبک زیارت

مجموعه متون ادبی - تدبری در تبیین 
غرض سوره مبارکه حجرات )زندگی به 
سبک زیارت( و تبیین رابطه آیات سوره 

با این غرض 

طریقی برای سیر در آسمان

روایت قرآن از چهره های کربالحکایت خرد شدن آینه هاپرواز در ابعاد هستیزلزله ای برای دیدن عمل

ایده پردازی از سوره عادیاتروایت قرآن از بانوان- کتاب صوتیروایت قرآن از بانوان

مجموعه متون ادبی - تدبری در تبیین 
غرض سوره مبارکه زلزال )زلزله ای 
برای دیدن عمل( و تبیین رابطه آیات 

سوره با این غرض 

مجموعه متون ادبی - تدبری در تبیین غرض 
سوره مبارکه ملک )پرواز در ابعاد هستی( و 

تبیین رابطه آیات سوره با این غرض 

مجموعه متون ادبی - تدبری در تبیین غرض 
سوره مبارکه همزه )حکایت خرد شدن آینه ها( 

و تبیین رابطه آیات سوره با این غرض 

معرفی برخی چهره های شاخص کربال از منظر 
قرآن کریم و با رویکردی تدبری 

معرفی برخی چهره های شاخص کربال از منظر 
قرآن کریم و با رویکردی تدبری-کتاب صوتی

روایت قرآن از چهره های کربال- کتاب صوتی

معرفی چهره های شاخص بانوان از منظر قرآن 
کریم و با رویکردی تدبری 

معرفی چهره های شاخص بانوان از منظر قرآن 
کریم و با رویکردی تدبری-کتاب صوتی 

تالش برای ارائه روشی برای شناساندن قرآن 
به اهالی رسانه، هنر و ادبیات به نحوی که به 

راحتی و البته با دقت و درستی، پیام های این 
کتاب آسمانی را در آثارشان انعکاس دهند 

مصطفی صلی اهلل علیه و آله چهره های قرآنی

مرور سریع و بررسی مفهومی همه 
سوره های قرآن در قطعات 5 دقیقه ای 

در کاور نایلونی

فاطمه قنربیان، زهرا معظمیفاطمه قنربیان، کاظم رجبعلیفاطمه قنربیانکاظم رجبعلی، ابوالفضل رفیع ها

مجموعه متون ادبی - تدبری در تبیین غرض سوره 
مبارکه طارق )طریقی برای سیر در آسمان( و تبیین 

رابطه آیات سوره با این غرض و گامی در جهت 
ترسیم صورت ملکوتی حضرت امیر ع به انضمام 

خطبه غدیر 

کاظم رجبعلینعیمه پورصالحیکاظم رجبعلیکاظم رجبعلی، نعیمه پورصالحی

کاظم رجبعلیکاظم رجبعلی، قدسیه پایینیکاظم رجبعلی، قدسیه پایینیکاظم رجبعلی
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سند تولید محتوا برای رسانه

سندی که نظام تولید محتوا برای رسانه 
ملی را بر اساس مبانی توحیدی پیشنهاد 

داده است

سند تعلیم و تزکیه سند تولید و ارائه اثر هنری

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت

سندی در حوزه تعلیم و تزکیه که به 
معرفی مجموعه تولیدات و پژوهش 

های نظام مند انجام شده می پردازد که 
تفصیل آن در منظومه 28 جلدی رشد 

بیان شده است 

احمدرضا اخوت

این سند در صدد است برای صیانت از هنر خطوط 
اصلی و محوری برخورداری از هنری که مورد نظر 
قرآن است را در اختیار هنرمندان و اندیشمندان 

قرار دهد و برای رهایی از تولیدات هنری اغوا کننده 
یا بی خاصیت بسیار مفید و موثر است

احمدرضا اخوت، کاظم رجبعلی

تسبیح، بروز برائت و ظهور حسنحمد بروز حسن

تعریف حمد و مؤلفه های آن از دیدگاه 
قرآن و تبیین نقش و جایگاه آن در نظام 

هستی و زندگی انسان )از مجموعه 
مبانی دعا و هنر از دیدگاه قرآن( 

تعریف تسبیح و مؤلفه های آن از دیدگاه قرآن و 
تبیین نقش و جایگاه آن در نظام هستی و زندگی 

انسان )از مجموعه مبانی دعا و هنر از دیدگاه 
قرآن( 

جلوه های حسن در آفرینش

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت، مهناز احتشامی، عاطفه پورصالحی

تبیین جریان ُحسن در هستی به عنوان 
انعکاس وجود و مبنای هر تسبیح،  

سجده و حمدی در عالم، مبتنی بر تفسیر 
المیزان
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صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ عقلی- جلد 3

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ عاطفی- جلد 4

احمدرضا اخوت

صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ عاطفی- جلد 4
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دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ لّبی- جلد 5
احمدرضا اخوت

دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ لّبی- جلد 5
احمدرضا اخوت، هانی چیت چیاناحمدرضا اخوت

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت، مریم قاسمی

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت، مریم قاسمیاحمدرضا اخوت، مریم قاسمیاحمدرضا اخوت

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت

سند بایسته های تربیت کودک طیب

کتاب صوتی- اصول و مهارت های طیب گزینیاصول و مهارت های طیب گزینیبا کودکان خود طیب سخن بگوییمسند تعلیم و تزکیه

نور خدا جاری در پاکی هازیرکی در میدان انتخاب

در این کتاب مخاطب می تواند هنر زندگی 
متعادل در بین تضادها و مهارت تصمیم گیری به 
موقع در محل های انتخاب را به دور از افراط 

و تفریط بیاموزد 

معرفی عفاف و راهبردهای تحقق آن با 
محوریت سوره مبارکه نور )این کتاب برای 

گروه مخاطب نوجوان و جوان نیز قابل استفاده 
می باشد(

احمدرضا اخوت

سندی در حوزه تعلیم و تزکیه که به 
معرفی مجموعه تولیدات و پژوهش 

های نظام مند انجام شده می پردازد که 
تفصیل آن در منظومه 28 جلدی رشد 

بیان شده است 

بهره گیری از کالم وحی در جهت صالح 
نمودن اعمال )کتابی مناسب برای ایام 

اعتکاف( 

چهل اقدام در صالح سازی اعمال

تبیین اصول و مهارت هایی که قدرت شناخت 
و انتخاب طیب را در دوره اول رشد فعال 

می سازد - کتاب صوتی

تبیین اصول و مهارت هایی که قدرت 
شناخت و انتخاب طیب را در دوره اول 

رشد فعال می سازد 

کتابی کاربردی در جهت تبیین اهمیت 
کالم طیب در رشد کودک مبتنی بر آیات 

قرآن و کالم معصومین 

احمدرضا اخوت
سند بایسته های تربیت کودک طیب

تبیین مهارت هایی که قدرت شناخت و 
انتخاب خیر را در دوره دوم رشد )دوره 

فعال شدن اختیار( فعال می سازد 

خیرگزینی

تبیین مهارت هایی که قدرت شناخت و 
انتخاب حسن را در دوره سوم رشد فعال 

می سازد 

اصول و مهارت های حسن گزینی

تبیین مهارت های مومنین جهت هم 
کالمی، هم فکری، هم دلی، هم راهی و 

پیوند با محمد و آل محمد 

بلوغ با هم بودن

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت،  فاطمه فیاض

احمدرضا اخوت

ارائه مجموعه سواالت از جانب مادرانی که 
با ادای شایسته وظیفه مادری برای سعادتمند 
شدن فرزندان خود سعی ای زیبا در راستای 

یافتن پاسخ های خود انجام داده اند

پرسش و پاسخ 1

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوتفاطمه فیاض

تبیین نماز و اهمیت آن با محوریت سوره 
مبارکه معارج  )این کتاب برای گروه 

مخاطب نوجوان و جوان نیز قابل استفاده 
می باشد(

خاص تر شدن برای خدا

سندی که به مالحظات و بایدها و نبایدهای 
آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان 
براساس احکام الهی پرداخته و با هرج و مرج 

در این مساله حیاتی که می تواند دستاویز 
شیطان برای اشاعه فحشا باشد مقابله می کند 

بایسته های مسائل جنسی براساس احکام الهی

احمدرضا اخوت، هانی چیت چیان

احمدرضا اخوت
موانع خوب زیستن با دیگرانهنر خوب زیستن با دیگران

بررسی اصلی ترین آسیب های وارد بر 
روابط در جامعه و راه های مقابله با آن 

تعریف روابط، انواع و مراتب آن به همراه 
شناخت جایگاه آن در ساخت جامعه ایده ال 

از دیدگاه قرآن )معرفی اصول و مبانی 
ایجاد و ارتقاء روابط( 

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت، مریم قاسمیاحمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت

تبیین عناصر ساختار وجودی انسان

احمدرضا اخوت

تعریف انسان و تبیین مؤلفه های آن به 
همراه معرفی ارتباط میان مؤلفه ها به 

صورت ساختاری 

کارگاه آموزشی ساختار وجودی انسان

تعریف انسان و تبیین مؤلفه های آن به 
همراه معرفی ارتباط میان مؤلفه ها به 
صورت ساختاری -  آموزش مجازی
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سند تعلیم و تزکیه

احمدرضا اخوت

سندی در حوزه تعلیم و تزکیه که به 
معرفی مجموعه تولیدات و پژوهش 

های نظام مند انجام شده می پردازد که 
تفصیل آن در منظومه 28 جلدی رشد 

بیان شده است 

معرفی اجمالی دوره های ششگانه رشد 
تفکر اجتماعی که به معرفی مقتضیات 
رشد در هفت سال های اول تا ششم 

می پردازد 

نگاه اجمالی به دوره های رشد تقکر اجتماعی

مریم قاسمی

صفت
احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

بررسی خاستکاه، منشأ  تولید و سیر نهایی 
صفات در وجود انسان و چگونگی روابط 
و مدیریت آنها مبتنی بر قرآن و روایات 

شاکله )معنا و فرایند(
احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

بررسی سیر و انواع تشخصی که انسان 
از بدو خلقت و در جریان زندگی اش 
بواسطه آثار و صفاتش پیدا می کند که 

نقش مهمی در استعدادها و فعالیت های 
بعدی او دارد 

شاکله نفس
احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

شاکله جمع

بیان ویژگی ها و اقتضائات جمعی انسان 
که قابلیت ها و محدودیت هایی برای آن 
ایجاد می کند و نحوه مدیریت آن جهت 

ارتقاء هدایت در جامعه 

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

شاکله جریان

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

ذکر، توجه نفس

تبیین جایگاه توجه نفسانی و ذکر در 
ساختار وجودی انسان و اصول الزم جهت 

مدیریت و بهره مندی درست از آن 

احمدرضا اخوت

فلق، طلوع اثر

تحلیل هستی شناسانه مفهوم فلق از منظر 
قرآن است که به ظهور وساطت اسماء 
اهلل در پیدایش هر اثری اشاره دارد 

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

ناس؛ مواجهه انسان با لقاء و القاء
احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

تبیین مواجهه و رویارویی انسان با مسائل 
متعدد در بسترهای اجتماعی که بواسطه 
مدیریت اثر در انسان شکل گرفته و در 
نهایت حیثیت فردی و اجتماعی او را 

می سازد

استعاذه، طلوع اثر عبودیت

تبیین ساختاری موضوع استعاذه که تنها 
راه رهایی از انواع آسیب ها و اختالالت 
بوده و زمینه ساز تحقق عبودیت در انسان 

است

احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

فضل شناسی و استعدادیابی

تبیین فضل بعنوان همه آن چیزهایی که 
به عنوان قابلیت و استعداد شکوفا یافته به 
انسان عطا شده است و در قرآن مترادف 

مفهوم هدایت بوده و با شناخت گرایشات هر 
انسانی، استعدادهای نهفته او کشف می شود 

احمدرضا اخوت

تبیین جایگاه شاکله هر انسان در 
شکل گیری اعمال و افعال او که 

می بایست در هر برنامه ریزی ای برای 
انسان مورد توجه قرار گیرد 

سبک زندگی با هدف بقا و دوام زندگی و  
رهایی از زوال و ابتری که با دستیابی به 
خیر کثیر و منفعت حقیقی میسر می شود 
و الزمه آن فهم معنای کوثر و اتصال به 

آن است 

خودشناسی

مباحث خودشناسی و معرفی هویت انسان و 
مراتب مختلف آن از منظر قرآن، برگرفته از 

تفسیر شریف المیزان 

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

ویژگی های دوره ی اول رشد انسان و 
تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت 
در این دوره )دوره تعلیم کالم و تأدیب 

نطق( 

صوت ویژگی های دوره ی اول رشد 
انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و 
تربیت در این دوره )دوره تعلیم کالم و 

تأدیب نطق( 

ویژگی های دوره ی دوم رشد انسان و تبیین 
مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره 

)دوره ظهور مشورت و ادب( 

صوت ویژگی های دوره ی دوم رشد 
انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و 
تربیت در این دوره )دوره ظهور مشورت 

و ادب( 

دوره های رشد تفکر اجتماعی
پیش از تولد تا آغاز تکلم- جلد 1

احمدرضا اخوت

صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی
پیش از تولد تا آغاز تکلم- جلد 1

دوره های رشد تفکر اجتماعی
از تکلم تا بلوغ- جلد 2

احمدرضا اخوتمدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی
ازتکلم تا بلوغ- جلد 2

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

کتاب صوتی- اصول و مهارت های طیب گزینیاصول و مهارت های طیب گزینیبا کودکان خود طیب سخن بگوییم

تبیین اصول و مهارت هایی که قدرت شناخت 
و انتخاب طیب را در دوره اول رشد فعال 

می سازد - کتاب صوتی

تبیین اصول و مهارت هایی که قدرت 
شناخت و انتخاب طیب را در دوره اول 

رشد فعال می سازد 

کتابی کاربردی در جهت تبیین اهمیت 
کالم طیب در رشد کودک مبتنی بر آیات 

قرآن و کالم معصومین 

تبیین مهارت هایی که قدرت شناخت و 
انتخاب خیر را در دوره دوم رشد )دوره 

فعال شدن اختیار( فعال می سازد 

خیرگزینی

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت،  فاطمه فیاض

احمدرضا اخوت

ارائه مجموعه سواالت از جانب مادرانی که 
با ادای شایسته وظیفه مادری برای سعادتمند 
شدن فرزندان خود سعی ای زیبا در راستای 

یافتن پاسخ های خود انجام داده اند

پرسش و پاسخ 1

فاطمه فیاض

کتابی برای همه معلمین دبستان و دبیرستان 
به منظور گسترش فهم تدبری قرآن برای 

جاری سازی حقایق وحی در زندگی خود و 
دانش آموزان در حد وسع و با استفاده از 

شیوه های جذاب

فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

کتابی برای همه معلمین دبستان و دبیرستان 
به منظور گسترش فهم تدبری قرآن برای 

جاری سازی حقایق وحی در زندگی خود و 
دانش آموزان در حد وسع و با استفاده از 

شیوه های جذاب- کتاب صوتی

کتابی برای همه معلمین دبستان و دبیرستان 
به منظور گسترش فهم تدبری قرآن برای 

جاری سازی حقایق وحی در زندگی خود و 
دانش آموزان در حد وسع و با استفاده از 
شیوه های جذاب- آموزش غیر حضوری

احمدرضا اخوت

کتاب صوتی- فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

سی دی آموزشی فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

کودک و فهم قرآنکودک و ادب

تبیین موضوع رشد و مرحله ای بودن 
آن در جهت آشکار سازی توان ها و 

نیازها و تنظیم نقش و وظایف والدین در 
قبال خود و فرزندان در جهت تعدیل 

انتظارات و حل ناسازگاری های رفتاری 

از سیادت تا وزارت

کتابی دوست داشتنی در قطع پالتویی حاوی نکات 
قابل استفاده برای والدین و مربیان در ارتباط 

با کودکان دوره اول رشد و مالحظات سنی آنها 
برگرفته از مطالب آقای دکتر غفرانی 

کودک و خانواده

آموزش نقاشی و کاردستی برای ایجاد 
مسیری شاد برای بروز خالقیت و ارتقاء 

سطح تفکر و تقویت انس و ارتباطات بیشتر 
والدین و فرزندان 

نقاشی و کاردستی

مجموعه ای از فعالیت ها و بازی ها ویژه کودکان 
زیر 7 سال از مجموعه کتب پر مخاطب عسل 

من کودکم .... گاهی می خواهم تجربه کنم 
ولی خراب می کنم و گاهی خراب می کنم 
چون نیازمند توجهم؛ توجه و تجربه را باهم 
بدست خواهم آورد اگر «با من بازی کنید»

با من بازی کنیدبازی ها و فعالیت های بچه های خوشبخت

داستانی زیبا برای آشنایی کودکان زیر 
7 سال با موضوع غدیر 

برکه ستاره

داستانی زیبا برای آشنایی کودکان زیر 
7 سال با امیرالمؤمنین علیه السالم

مامان و بابای قصه گوآثایی که او را نشناختم

تربیت دینی کودک و نوجوان
مریم ادیب

مبانی و مهارت های تربیت کودک و نوجوان 
از نگاه دین به همراه بیان برخی مهارت های 

آموزش دین به کودکان 

ویژگی های دوره ی سوم رشد انسان و تبیین 
مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره 
)دوره آراستگی آداب و احسان، بلوغ عقلی( 

صوت ویژگی های دوره ی سوم رشد انسان 
و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در 
این دوره )دوره آراستگی آداب و احسان، 

بلوغ عقلی( 

ویژگی های دوره ی چهارم رشد انسان و تبیین 
مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره 

)دوره اکرام و تألیف، بلوغ عاطفی( 

دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ عقلی- جلد 3

احمدرضا اخوت

صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ عقلی- جلد 3
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دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ عاطفی- جلد 4

احمدرضا اخوت

تبیین مهارت هایی که قدرت شناخت و 
انتخاب حسن را در دوره سوم رشد فعال 

می سازد 

اصول و مهارت های حسن گزینی

احمدرضا اخوت

کتابی برای همه معلمین دبستان و دبیرستان 
به منظور گسترش فهم تدبری قرآن برای 

جاری سازی حقایق وحی در زندگی خود و 
دانش آموزان در حد وسع و با استفاده از 

شیوه های جذاب

فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

کتابی برای همه معلمین دبستان و دبیرستان 
به منظور گسترش فهم تدبری قرآن برای 

جاری سازی حقایق وحی در زندگی خود و 
دانش آموزان در حد وسع و با استفاده از 

شیوه های جذاب- کتاب صوتی

کتابی برای همه معلمین دبستان و دبیرستان 
به منظور گسترش فهم تدبری قرآن برای 

جاری سازی حقایق وحی در زندگی خود و 
دانش آموزان در حد وسع و با استفاده از 
شیوه های جذاب- آموزش غیر حضوری

احمدرضا اخوت

کتاب صوتی- فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

سی دی آموزشی فهم قرآن در دبستان و دبیرستان
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تربیت دینی کودک و نوجوان
مریم ادیب

مبانی و مهارت های تربیت کودک و نوجوان 
از نگاه دین به همراه بیان برخی مهارت های 

آموزش دین به کودکان 

کاپیتانملوان

مهارت های برنامه ریزی ویژه سال اول 
دبیرستان - ترم 1 

مهارت های برنامه ریزی ویژه سال اول 
دبیرستان - ترم 2 

رضا دژبخش

قطره قطره- هر 50 آیه یک نکتهقطره قطره- هر سوره یک نکته

114جمله کوتاه و کاربردی از 114 سوره 
قرآن 

فراهم شدن امکان تدبر در آیات قرآن از 
طریق مطابقت دادن دسته آیات 50 تایی با 

نکته استخراج شده 

فاطمه هنزایی زادهفاطمه هنزایی زاده

از سیادت تا وزارت

تبیین موضوع رشد و مرحله ای بودن 
آن در جهت آشکار سازی توان ها و 

نیازها و تنظیم نقش و وظایف والدین در 
قبال خود و فرزندان در جهت تعدیل 

انتظارات و حل ناسازگاری های رفتاری 

ویژگی های دوره ی چهارم رشد انسان و تبیین 
مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره 

)دوره اکرام و تألیف، بلوغ عاطفی( 

صوت ویژگی های دوره ی چهارم رشد 
انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و 
تربیت در این دوره )دوره اکرام و تألیف، 

بلوغ عاطفی( 

دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ عاطفی- جلد 4

احمدرضا اخوت

صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ عاطفی- جلد 4

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

تبیین مهارت های مومنین جهت هم 
کالمی، هم فکری، هم دلی، هم راهی و 

پیوند با محمد و آل محمد 

بلوغ با هم بودن

احمدرضا اخوت

محمد جعفر غفرانی، یارس رضازاده محمد جعفر غفرانی، یارس رضازاده

مجموعه نکات قابل استفاده برای والدین و 
مربیان در ارتباط با دوره دوم شد کودکان و 
مالحظات سنی این دوره برگرفته از مطالب 

آقای دکتر غفرانی 

محمد جعفر غفرانی، یارس رضازاده
انسیه برومند، هدی کاویانیمریم ادیب، آزاده حکیمی

آزاده حکیمیفاطمه فیاضمریم پسیان، فاطمه غیاثوند

محمد جعفر غفرانی، یارس رضازاده

روایت قرآن از چهره های کربال

سبک زندگی مؤمنانهعفاف؛ جاودانه خواهی لذت

معرفی برخی چهره های شاخص کربال از منظر 
قرآن کریم و با رویکردی تدبری 

معرفی برخی چهره های شاخص کربال از منظر 
قرآن کریم و با رویکردی تدبری-کتاب صوتی

روایت قرآن از چهره های کربال- کتاب صوتی

بیان حقیقت ایمان و مولفه های عملی و عینی 
آن در جریان زندگی و تبیین حقیقت سبک 

زندگی مومنانه از دیدگاه تفسیر المیزان

خودشناسی

مباحث خودشناسی و معرفی هویت انسان و 
مراتب مختلف آن از منظر قرآن، برگرفته از 

تفسیر شریف المیزان 

کاظم رجبعلی
کاظم رجبعلی

گامی ارزنده در جهت آموزش مهارت 
های برنامه ریزی 

روایت قرآن از بانوان- کتاب صوتیروایت قرآن از بانوانپله پله زندگی

معرفی چهره های شاخص بانوان از منظر قرآن 
کریم و با رویکردی تدبری 

معرفی چهره های شاخص بانوان از منظر قرآن 
کریم و با رویکردی تدبری-کتاب صوتی 

راه هایی برای خوب زیستن

گزیده ای از حکمت های نهج البالغه که با 
طرح سواالتی از هر حکمت، مهارت استفاده از 

کالم حضرت امیر ع را آموزش می دهد 

سارا شهیدزادهکاظم رجبعلی، قدسیه پایینیکاظم رجبعلی، قدسیه پایینی

تبیین شیعه بودن با ارتقای عطف با 
دیگران و بروز دادن صفت ایمان با هدف 

برپایی حکومت الهی 

نکاتی برای تفکر با امیرالمؤمنینلحظه ای درنگمی خواهم شیعه شوم

مهارت های پرورش تفکر در انسان با بهره گیری 
از کالم نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السالم

نکات مهارتی و کاربردی جهت فعال شدن 
تفکر در انسان با بهره گیری از کالم نورانی 

امیرالمؤمنین علی علیه السالم

ازدواج چرا

تعریف خانواده و ازدواج از دیدگاه قرآن 
و بیان مباحث چرایی آن )مجموعه مباحث 

جناب آقای دکتر غفرانی(  

تعریف خانواده و ازدواج از دیدگاه 
قرآن و بیان مباحث چگونگی تحقق 

آن )مجموعه مباحث جناب آقای دکتر 
غفرانی( 

ازدواج چگونه

مجموعه راه هایی برای افزایش کیفیت 
نماز مبتنی بر کالم معصومین علیهم 

السالم 

احمدرضا اخوت، هانی چیت چیان

معرفی عفاف و راهبردهای تحقق آن با 
محوریت سوره مبارکه نور، به همراه بایدها و 
نبایدهای آموزش مسائل جنسی به کودکان 

و نوجوانان
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ناهید دومان بیگلو

محمد جعفر غفرانی، یارس رضازادهمریم ادیبمریم ادیبمریم سها، احمدرضا اخوت

محمد جعفر غفرانی، یارس رضازاده

راه هایی برای حضور قلب در نماز

احمدرضا اخوت، شهربانو کندی

سند خانواده

تدبر در ساحت بیت

مبانی لباس و بایسته های پوشش
احمدرضا اخوت

سندی که به بیان اصول و مبانی خانواده 
توحیدی و نقش آن در نظام سازی 
و جریان سازی توحید می پردازد و 

محورهای اصلی موضوع خانواده را پیش 
روی ما قرار می دهد

سندی که به مالحظات و بایدها و نبایدهای 
آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان 
براساس احکام الهی پرداخته و با هرج و مرج 

در این مساله حیاتی که می تواند دستاویز 
شیطان برای اشاعه فحشا باشد مقابله می کند 

بایسته های مسائل جنسی براساس احکام الهی

احمدرضا اخوتاحمدرضا اخوت، هانی چیت چیان

تبیین مفهوم لباس در زندگی انسان به عنوان 
عامل اظهار حیا، حسن، عفاف و تشخص های 

اجتماعی که نشناختن قدر و منزلت این موهبت 
بزرگ الهی منجر می شود حیات مادی و معنوی 

او مختل شده و در مسیر انحراف قرار گیرد.

ویژگی های دوره ی چهارم رشد انسان و تبیین 
مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره 

)دوره اکرام و تألیف، بلوغ عاطفی( 

صوت ویژگی های دوره ی چهارم رشد 
انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و 
تربیت در این دوره )دوره اکرام و تألیف، 

بلوغ عاطفی( 

دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ عاطفی- جلد 4

احمدرضا اخوت

صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی
بلوغ عاطفی- جلد 4
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تبیین مهارت های مومنین جهت هم 
کالمی، هم فکری، هم دلی، هم راهی و 

پیوند با محمد و آل محمد 

بلوغ با هم بودن

احمدرضا اخوت

سند بایسته های تربیت کودک طیب
احمدرضا اخوت، مریم ادیب

کتابی دوست داشتنی در قطع پالتویی حاوی نکات 
قابل استفاده برای والدین و مربیان در ارتباط 

با کودکان دوره اول رشد و مالحظات سنی آنها 
برگرفته از مطالب آقای دکتر غفرانی 

کودک و خانواده

تربیت دینی کودک و نوجوان
مریم ادیب

مبانی و مهارت های تربیت کودک و نوجوان 
از نگاه دین به همراه بیان برخی مهارت های 

آموزش دین به کودکان 

محمد جعفر غفرانی، یارس رضازاده

مبانی و مهارت های دستیابی به بیت آسمانی 
براساس آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم 

السالم مبتنی بر کتاب تدبر در ساحت بیت

کتابی در جهت پاسخ به این سوال که 
چگونه به اصول اخالقی مان پایبند باشیم 

و در زندگی به آنها عمل نمائیم 
کتابی در جهت پاسخ به این سوال که 

چگونه به اصول اخالقی مان پایبند باشیم 
و در زندگی به آنها عمل نمائیم 

فردای ازدواج مهارت های زندگیبیت آسمانی

کتابی در جهت پاسخ به این سوال که چگونه به 
اصول اخالقی مان پایبند باشیم و در زندگی به 

آنها عمل نمائیم 

عشق و اختالف

احمدرضا اخوت

شناخت بیت و جایگاه آن در هستی، 
زندگی انسان و جامعه از دیدگاه قرآن 

به همراه معرفی مبانی و مهارت های 
تأسیس بیت نورانی )خانواده آسمانی( 

محمد جعفر غفرانی، یارس رضازادهمحمد جعفر غفرانیهانی چیت چیان

محمد جعفر غفرانی، یارس رضازاده

ویژگی های دوره ی اول رشد انسان و 
تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت 
در این دوره )دوره تعلیم کالم و تأدیب 

نطق( 

صوت ویژگی های دوره ی اول رشد 
انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و 
تربیت در این دوره )دوره تعلیم کالم و 

تأدیب نطق( 

دوره های رشد تفکر اجتماعی
پیش از تولد تا آغاز تکلم- جلد 1

احمدرضا اخوت

صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی
پیش از تولد تا آغاز تکلم- جلد 1

مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت علیهم السالم

شامل 4 دی وی دی تصویری دوره 
آموزش مهارت های پرورش نسل 

توحیدی به همراه کاور توضیحات هر یک 
از آنها + پاکت

مجموعه تصویری پرورش نسل توحیدی
- با کاور
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مهارت هایی برای تغییر

احمدرضا اخوت، مریم ادیب

این کتاب با بهره گیری از سوره های عصر، تین، 
فجر و طارق تالش می کند تا مهمترین معیارهای 

زندگی را به یک نوجوان سیزده ساله نشانه داده و 
او را در مسیر شناخت خوبی ها و انتخاب آگاهانه و 

شجاعانه آنها را یاری کند.

این کتاب تالش می کند  تا با بهره گیری از 
سوره های مبارکه غاشیه، بلد، ماعون و مطففین، 
مهارت هایی برای ارتقای علم و عمل ارائه داده 

و نوجوان را در مسیر بهتر شدن در زندگی 
یاری کند.

این کتاب با بهره گیری از سوره مبارکه ملک به 
تبیین مهارت های 18 سالگی می پردازد و برای آن 

مهارت ها و تمرین های عملی و جمعی پیشنهاد می دهد 
تا کارامدی در جمع در جوان تثبیت شود و او را به 

انجام خوبی های ماندگار در جامعه برساند.

این کتاب تالش می کند تا با بهره گیری از سوره های 

مبارکه علق، عبس و همزه در مواجهه با افکار و رفتارهای 

دیگران با اندیشه های پاک و فکرهای مثبت، زیباترین 

برخوردها و سازنده ترین رفتارها را از خود بروز داده و در 

مسیر بندگی خداوند به استحکام و استقامت برشد.

این کتاب تالش می کند تا با بهره گیری از 
سوره یس توان رجوع به قرآن و معنویت و 

هشیاری را در نوجوان ارتقا داده تا بتواند در 
مسیر هدایت جامعه نقش آفرینی کند.

کتاب حفظ تدبری سوره عنکبوت می کوشد 
تا مخاطب از ذکر و بصیرتی که به برکت این 
سوره نازل می شود، بهره مند شود و در برابر 
فتنه هایی که دینداری او را تهدید می کند، 

ضد ضربه گردد.
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کاظم رجبعلی

هانی چیت چیان

احمدرضا اخوت، مریم ادیب

احمدرضا اخوت، مریم ادیب

احمدرضا اخوت، یارس رضازاده

کاظم رجبعلی، شهربانو کندی

حسین مختاری، آمنه بگامز، مرضیه شیخ

حسین مختاری، آمنه بگامز، مرضیه شیخحسین مختاری، آمنه بگامز، مرضیه شیخ

آمنه بگامز، حسین مختاری،مریم خوش اخالق


