
موضوع%10تخفیف قیمتنام آثارردیف

ارائه دهنده 

نسخه 

الکترونیک

توضیحات

علیه السالممنتخبی از ادعیه، اذکار و نمازهای حضرت امیر المومنین - مجلد شومیز قطع پالتویی طاقچهقرآن و امام       200,000         220,000مجلد شومیز- صحیفه علویه علیه السالم 1

منتخبی از ادعیه، اذکار و نمازهای حضرت امیر المومنین علیه السالم- مجلد نفیس قطع پالتویی قرآن و امام       410,000         450,000مجلد نفیس- صحیفه علویه علیه السالم 2

 مجموعه  ادعیه، اذکار و نمازهای حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل  علیها11×19ابعاد - مجلد شومیز قطع پالتویی طاقچهقرآن و امام       240,000         300,000پالتویی- مجلد شومیز - صحیفه فاطمیه سالم اهلل علیها 3

 مجموعه ادعیه، اذکار و نمازهای حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل  علیها14.5×20.5ابعاد  - A5مجلد شومیز قطع قرآن و امام       A5300,000         270,000قطع - مجلد شومیز - صحیفه فاطمیه سالم اهلل علیها 4

مجموعه ادعیه، اذکار و نمازهای حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل  علیها- مجلد نفیس قطع پالتویی قرآن و امام       410,000         450,000پالتویی- مجلد نفیس - صحیفه فاطمیه سالم اهلل علیها 5

مجموعه ادعیه، اذکار و نمازهای حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل  علیها- نسخه عربی بدون ترجمه فارسی قرآن و امام       180,000         200,000پالتویی- مجلد شومیز - نسخه عربی - الصحیفه الفاطمیه سالم اهلل علیها 6

.این کتاب در پی کشف این نظام به بررسی ابعاد موضوعی دعا در سطوح مختلف پرداخته است. دعای حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها برای خالصی از زندان، بیان کننده نظامی جامع برای رهایی از تنگناها در زندگی استقرآن و امام       110,000         120,000خوشه چینی از صحیفه فاطمیه؛ شکوفایی در تنگناهای زندگی7

معرفی عفاف و راهبردهای تحقق آن با محوریت سوره مبارکه نور، به همراه بایدها و نبایدهای آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانانپاتوق کتاب- طاقچهجامعه       410,000         460,000عفاف؛ جاودانه خواهی لذت8

(این کتاب برای گروه مخاطب نوجوان و جوان نیز قابل استفاده می باشد)معرفی عفاف و راهبردهای تحقق آن با محوریت سوره مبارکه نور  طاقچهجامعه       290,000         320,000نورخدا جاری در پاکی ها9

(این کتاب برای گروه مخاطب نوجوان و جوان نیز قابل استفاده می باشد)تبیین نماز و اهمیت آن با محوریت سوره مبارکه معارج طاقچهجامعه       380,000         420,000خاص تر شدن برای خدا10

.این کتاب با بررسی نماز به عنوان صورت بندی و شاکله ذکر به بررسی رابطه عمیق میان نماز و صلوات و نیز اسرار نماز پرداخته استپاتوق کتاب- طاقچهانسان       470,000         520,000نماز شاکله ذکر11

.در این کتاب به بررسی زندگی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله از تولد تا رحلت ایشان و نیز اندکی بعد از رحلت با رویکرد امت گرایانه پرداخته استپاتوق کتابقرآن و امام       300,000         330,000مصطفی؛ خواستنی ترین پیام آور12

پاتوق کتابجامعه       270,000         300,000ذکر سلیمانی13

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 پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       690,000         770,000فهم قرآن در دبستان و دبیرستان14

آموزش غیر حضوری- 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 طاقچهقرآن و امام         50,000            50,000سی دی - آموزش فهم قرآن در دبستان و دبیرستان 15

آموزش دهنده به فعال کردن انواع ابراز نشاط می پردازد "شادی و نشاط"با توجه به عنوان کتابپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       610,000         680,000شادی و نشاط - 1فهم قرآن 16

در جهت ایجاد تمایز خوب و بد تالش می کند و تحقق این هدف غرض کتاب است "جداسازی"فرد آموزش دهنده کتاب پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       540,000         600,000جداسازی - 2فهم قرآن 17

است که جداسازی و کشف ارتباطات در این کتاب آموزش داده می شود "کشف رابطه ها"سومین کتاب آموزش قرآن در دوره دبستان کتاب پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       530,000         590,000کشف رابطه ها - 3فهم قرآن 18

مرحله چهارم آموزش قرآن به دوره دبستان در این کتاب بیان شده است که اولویت بندی در برنامه ها را برای ایشان تبیین می نمایدپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       470,000         520,000کشف اولویت ها - 4فهم قرآن 19

آموزش داده می شود که هدف آموزشی آن ساده نمودن انجام کارهای خوب برای افراد این سن است "میل به خوبی ها"در این مرحله که پنجمیم مرحله آموزش به بچه های دوره دبستان است، کتاب پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       290,000         320,000میل به خوبی ها - 5فهم قرآن 20

آموزش داده می شود  "گسترش خوبی ها"در آخرین مرحله آموزشی دوره دبستان، هم اندیشی برای گسترش خیر در کتابی با عنوان پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       300,000         330,000گسترش خوبی ها - 6فهم قرآن 21

 ساله نشان داده و او را در مسیر شناخت خوبی ها و انتخاب آگاهانه و شجاعانه آنها یاری کند13تالش میکند تا مهمترین معیارهای زندگی را به یک نوجوان  ((طارق))و  ((فجر))،  ((تین))،  ((عصر))این کتاب با بهره گیری از سوره های مبارکه پاتوق کتاب- طاقچهقرآن امام       370,000         410,000پایه هفتم- مهارت هایی برای سیزده ساله بودن 22

.، مهارتهایی برای ارتقای علم و عمل ارائه داده و نوجوان را در مسیر بهتر شدن در زندگی یاری کند((مطففین))و  ((ماعون))،  ((بلد))،  ((غاشیه))این کتاب تالش میکند تا با بهره گیری از سوره های مبارکه پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       400,000         440,000پایه هشتم- مهارت هایی برای چهارده ساله بودن23

.پانزده سالگی دوران هنرمندی زندگی انسان است،وقتی که انسان کارهای خوبش را میتواند به خوبترین صورت ممکن انجام دهد.مهارتهایی برای پانزده ساله بوده ارائه داده است ((اعلی))، و ((لیل))،((شمس))کتاب حاضر با بهره گیری از تدبر در سوره های مبارکه پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       390,000         430,000پایه نهم- مهارت هایی برای پانزده ساله بودن24

.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 برسد ((همزه))و  ((عبس))،  ((علق))این کتاب تالش میکند تا با بهره گیری از سوره های مبارکه پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       320,000         360,000پایه دهم- مهارت هایی برای شانزده ساله بودن25

.توان رجوع به قرآن و معنویت و هشیاری را در نوجوان ارتقا داده تا بتواند در مسیر هدایت جامعه نقش آفرینی کند ((یس))این کتاب تالش میکند تا با بهره گیری از سوره مبارکه پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       320,000         360,000پایه یازدهم- مهارت هایی برای هفده ساله بودن26

. سالگی میپردازد و برای آن مهارت ها و تمرین های عملی و جمعی پیشنهاد میدهد تا کارامدی در جمع در جوان تثبیت شود و او را به انجام خوبی های ماندگار در جامعه برساند18این کتاب با بهره گیری از سوره مبارکه ملک به تبیین مهارتهای پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       320,000         360,000پایه دوازدهم- مهارت هایی برای هجده ساله بودن 27

.این کتاب درصدد است تا مفاهیم سوره نصر را به دانش آموزان پایه دبستان انتقال ذهدپاتوق کتابقرآن و امام       470,000         520,000دین و افتخار یاری؛ سوره نصر28

پاتوق کتابقرآن و امام       380,000         420,000آموزش مفاهیم سوره مبارکه حمد29

معرفی روش های تدبر در قرآن به همراه بیان اصول کلی مراجعه به قرآن و مقدمات الزم برای بهره مند شدن از تدبر در قرآنپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       610,000         1680,000جلد - مقدمات تدبر در قرآن 30

آموزش مجازی- 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 قرآن و امام         50,000            50,000تصویری - 1جلد - مقدمات تدبر در قرآن 31

(شناخت اصول و روش های کلی تفکر و گزاره نویسی و رسم نمودار در سوره های قرآن)معرفی روش های تفکر در قرآن پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       710,000         2790,000جلد - روش های تفکر در قرآن 32

آموزش مجازی  - (شناخت اصول و روش های کلی تفکر و گزاره نویسی و رسم نمودار در سوره های قرآن)معرفی روش های تفکر در قرآن قرآن و امام         50,000            50,000تصویری - 2جلد - روش های تفکر در قرآن 33

معرفی روش های تدبر در قرآن مبتنی بر شناخت کلمات سوره و تبیین رابطه و زنجیره واژگان در یک سورهپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       600,000         3670,000جلد - روش های تدبر کلمه ای 34

آموزش مجازی- معرفی روش های تدبر در قرآن مبتنی بر شناخت کلمات سوره و تبیین رابطه و زنجیره واژگان در یک سوره قرآن و امام         50,000            50,000تصویری - 3جلد - روش های تدبر کلمه ای 35

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 اِحکام و تفصیل در سوره هاپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       610,000         4680,000جلد - روش های تدبر سوره ای 36

آموزش مجازی- 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 اِحکام و تفصیل در سوره ها قرآن و امام         50,000            50,000تصویری - 4جلد - روش های تدبر سوره ای 37

(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)معرفی روش های تدبر قرآن به قرآن پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       540,000         5600,000جلد - روش های تدبر قرآن به قرآن 38

آموزش مجازی - (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)معرفی روش های تدبر قرآن به قرآن قرآن و امام         50,000            50,000تصویری - 5جلد - روش های تدبر قرآن به قرآن 39

(این روش ها بیشتر در سوره های مکی مورد بحث قرار می گیرد)معرفی روش های تدبر در سوره ها و استخراج ساختارها و منشورهای جامع از سوره  پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       770,000         6850,000جلد - روش های تدبر سوره های مکی40

علیهم السالممجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت 

 به فعالیت های پژوهشی، آموزشی و اجرایی می پردازد؛ ترویج فرهنگ تدبّر در قرآن، آموزش روش های آن و هم چنین انجام پژوهش های مبتنی بر قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم در حوزه های مختلف، اهدافی ایست که این مجمع و 1383به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران از سال 

کارگروه های تخصصی تشکیل شده، در صدد تحقق آن می باشند؛

تولیدات و آموزش های این مجموعه تالشی در راستای وظیفه دینی و انقالبی است همانطور که رهبر فرزانه انقالب در بیانات خود، تولید علم مبتنی بر قرآن را تنها راه برون رفت بشر امروز از چالش های فرارو دانسته و بر لزوم گسترش فرهنگ تدبّر در قرآن در جامعه بسیار تاکید دارند و همواره قرآن را 

.به عنوان کتاب انقالب اسالمی معرفی می کنند و امید است این تالش ها مورد رضایت خداوند و امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف قرار گیرد

.  انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالم را تاسیس نمود که در این راستا آثار متعدد بنیادی و کاربردی منطبق بر نقشه پژوهشی خود منتشر نموده است1392این مجمع به توفیق الهی در سال 

.برای استفاده از نسخه الکترونیک آثار می توانید از طریق سایت انتشارات و گزینه کتاب الکترونیک اقدام بفرمائید. برای تهیه این مجموعه آثار به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه و سفارش و آدرس مورد نظر برای ارسال را ثبت نمائید

هو الغفّار
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(این روش ها بیشتر در سوره های مدنی مورد بحث قرار می گیرد)معرفی روش های تدبر در سوره ها به قصد شناخت ساختارهای آسیب شناسی و ارائه راهکارهای تفصیلی و جامع پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       500,000         7550,000جلد - روش های تدبر بین سوره های مدنی41

معرفی اصول کلی کالم و ادبیات با توجه به نقش و کاربرد هر یک در قرآنپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       610,000         8680,000جلد - کالم و اجزای آن - 1روش های تدبر ادبی 42

معرفی اصول کلی بالغت و تبیین معانی حروف به همراه مشخص نمودن نقش و کاربردهای هر یک در قرآنپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       710,000         9790,000جلد - توسعه و بالغت کالم  - 2روش های تدبر ادبی 43

معرفی اصول کلی مراجعه به روایات و چگونگی بهره مندی از آنها در تدبر در سوره هاپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       550,000         10610,000جلد - روش های تدبربا ادعیه و روایات44

.ساختار ادبی سوره ها و دستیابی به الگوی کالمی آن سوره که بیان کننده نوع القا و اثرگذاری در مخاطب و بستر باشدمعرفی روش های تدبر در سوره ها، به منظور شناسایی پاتوق کتابقرآن و امام       240,000         11270,000جلد - روش های تدبر در قالب های ادبی کالم45

معرفی روش های تدبر در سوره ها، به قصد دستیابی به گزاره های یقینی از البه الی رخدادها و حقایق قرآن و امامتماس بگیرید         12500,000جلد - شیوه دستیابی به گزاره های یقینی 46

معرفی روش های تدبر در سوره ها، به منظور رجوع به کتاب برای دستیابی به علم و یافتن پاسخ های سواالت و مسائل مورد پژوهشقرآن و امام       610,000         13680,000جلد - شیوه های رجوع به کتاب برای دستیابی به علم47

. اولین دفتر از مجموعه کتاب های شیوه های پیاده سازی که در آن به چگونگی مطالعه سوره ها براساس طرح ریزی برای عمل به آنها می پردازدپاتوق کتابقرآن و امام       180,000         14200,000جلد - عمل: شیوه های پیاده سازی بر پایه قرآن؛ دفتر اول48

.دومین دفتر از مجموعه کتاب های شیوه های پیاده سازی که در آن چگونگی انجام مجموعه و منظومه ای از عمل با مقاصد مشخص و طرح ریزی برای آن تبیین شده است تا فرد بتواند قدرت تاثیرگذاریش در جامعه را تقویت کندپاتوق کتابقرآن و امام       670,000         15740,000جلد - عملیات سازی: شیوه های پیاده سازی بر پایه قرآن؛ دفتر دوم49

.سومین دفتر از مجموعه کتاب های شیوه های پیاده سازی که در آن به شناخت بایدها و نبایدهای الهی که به عنوان محرک اعمال انسان است می پردازد و در صدد است امرخواهی فطری انسان را به گونه ای طرح کندپاتوق کتابقرآن و امام       320,000         16350,000جلد - عرصه سازی : شیوه های پیاده سازی بر پایه قرآن؛ دفتر سوم50

.چهارمین دفتر از مجموعه کتاب های شیوه های پیاده سازی که در آن به ایجاد نظام برای تسهیل پیاده سازی و اجرای بایدها و نبایدهای الهی می پردازد و چگونگی ایجاد نظام، ساختار، جریان را براساس آیات نورانی قرآن تبیین می کندپاتوق کتابقرآن و امام       210,000         17230,000جلد - نظام سازی : شیوه های پیاده سازی بر پایه قرآن؛ دفتر چهارم51

.این کتاب گزیده ای از روش های جلد اول تا دهم روش های تدبر در قرآن می باشدپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       580,000         640,000گزیده روش های تدبر در قرآن52

پاتوق کتابقرآن و امام       450,000         500,000اصالح رویکرد در زمینه رجوع به قرآن53

.کتاب حفظ تدبری سوره مبارکه عنکبوت می کوشد تا مخاطب از ذکر و بصیرتی که به برکت این سوره نازل میشود، بهره مند شده و در برابر فتنه هایی که دین داری او را تهدید میکند ، ضد ضربه گرددپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       440,000         490,000سوره مبارکه عنکبوت- حفط تدبری سوره های قرآن54

تا در نتیجه آن، حرکت مخاطب با نظام آفرینش همراستا و در اتصال با حقایق قرار گیرد« جریان ذکرِ قرآن»کتاب حفظ تدبری سوره مبارکه ص تالشی است در جهت بهره مندی از پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       410,000         450,000سوره مبارکه ص- حفط تدبری سوره های قرآن55

.کتاب حفظ تدبری سوره مبارکه مومنون می کوشد تا مخاطب به واسطه ذکر و بصیرتی که به واسطه این سوره نازل می شود و به برکت روح ایمانی که آیات این سوره در کالبد مخاطب می دمد، در راستای تشکیل، تثبیت و توسعه جامعه ایمانی و تحقق امت واحده توحیدی گام برداشته و در مسیر شکوفایی قرار گیردپاتوق کتابقرآن و امام       600,000         670,000سوره مبارکه مؤمنون- حفط تدبری سوره های قرآن56

.اختصاص دارد« احقاف»تا « حمد»دفتر اول این کتاب به سوره های . ضمن فراهم کردن حفظ آیات کلیدی، به بررسی سوره ها از منظر آیات کلیدی نیز پرداخته است« یک سوره، یک سوال، یک مقصد»مجموعه سه جلدی پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       860,000      1,080,000جلد اول- حفط آیات کلیدی57

.اختصاص دارد« مرسالت»تا « محمد صلی اهلل علیه و آله»دفتر دوم این کتاب به سوره های . ضمن فراهم کردن حفظ آیات کلیدی، به بررسی سوره ها از منظر آیات کلیدی نیز پرداخته است« یک سوره، یک سوال، یک مقصد»مجموعه سه جلدی پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       440,000         490,000جلد دوم- حفط آیات کلیدی58

.اختصاص دارد« ناس»تا « نبأ»دفتر سوم این کتاب به سوره های . ضمن فراهم کردن حفظ آیات کلیدی، به بررسی سوره ها از منظر آیات کلیدی نیز پرداخته است« یک سوره، یک سوال، یک مقصد»مجموعه سه جلدی پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       490,000         540,000جلد سوم- حفط آیات کلیدی59

تدبر در قرآن صاعد به شرط انس با آنها به ما قدرت فهم عمیق آیات و سور 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 سازدپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       480,000         530,000تدبر در قرآن صاعد  - 1آموزش روش های تدبر در دعا 60

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 نمایدپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       520,000         580,000تدبر در ساختار دعا - 2آموزش روش های تدبر در دعا 61

پاتوق کتابهستی       410,000         450,000تعیین گام های تدبر در پدیده ها: دفتر اول- روش شناسی تدبر در پدیده ها62

پاتوق کتابهستی       410,000         450,000تعیین ویژگی های عمومی پدیده: دفتر دوم- روش شناسی تدبر در پدیده ها63

تبیین چیستی، چرایی و چگونگی برنامه ریزی در زندگی براساس آموزه های قرآن به منظور پیاده سازی عقالنیت در زندگی در ذیل توحیدطاقچهانسان       470,000         520,000ساختار برنامه ریزی 64

تعریف انسان و تبیین مؤلفه های آن به همراه معرفی ارتباط میان مؤلفه ها به صورت ساختاریپاتوق کتاب- طاقچهانسان       360,000         400,000تبیین عناصر ساختار وجودی انسان65

شامل صوت و تصویر کارگاه یک روزه آموزش مباحث کتاب ساختار وجودی انسانانسان         50,000            50,000صوتی و تصویری- کارگاه آموزشی تبیین عناصر ساختار وجودی انسان66

تبیین ساختار و مؤلفه های جامعه از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین چگونگی ارتباط این مؤلفه ها با یکدیگرپاتوق کتاب- طاقچهجامعه       500,000         550,000ساختار وجودی جامعه67

معرفی مؤلفه های هستی و تبیین ارتباط میان آنها به صورت ساختاریپاتوق کتاب- طاقچههستی       400,000         440,000آشنایی با ساختار هستی68

معرفی ساختاری عقل و مولفه های آن به همراه تبیین نظام مند چگونگی بهره مندی انسان از عقل به عنوان رسول باطنپاتوق کتابانسان       840,000         930,000ساختار وجودی انسان از منظر عقل69

معرفی ساختاری ذکر و مولفه های آن به همراه تبیین نظام مند چگونگی بهره مندی انسان از ذکرپاتوق کتابانسان       330,000         370,000ساختار وجودی انسان از منظر ذکر70

کتابی کاربردی در جهت تبیین اهمیت کالم طیب در رشد کودک مبتنی بر آیات قرآن و کالم معصومینپاتوق کتاب- طاقچهانسان       410,000         460,000با کودکان خود طیب سخن بگوئیم71

تبیین اصول و مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب طیب را در دوره اول رشد فعال می سازدپاتوق کتاب- طاقچهانسان       440,000         490,000 سال با رویکرد طیب گزینی7 تا 2اصول و مهارت های تربیت کودک 72

تبیین اصول و مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب طیب را در دوره اول رشد فعال می سازد- کتاب صوتی طاقچهانسان         50,000            50,000 سال با رویکرد طیب گزینی7 تا 2اصول و مهارت های تربیت کودک - کتاب صوتی 73

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 اندپاتوق کتابانسان       220,000         240,000 سال با رویکرد طیب گزینی7 تا 2اصول و مهارت های تربیت کودک  - (1)کتاب پرسش و پاسخ 74

فعال می سازد (دوره فعال شدن اختیار)تبیین مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب خیر را در دوره دوم رشد طاقچهانسان       500,000         550,000 ساله14 تا 7مهارت های خیرگزینی؛ باالبردن توان کنترل و مراقبت در کودکان 75

تبیین مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب حسن را در دوره سوم رشد فعال می سازدطاقچهانسان       570,000         630,000های حسن گزینی، خلق زیباترین رخدادهای نوجوانیاصول و مهارت76

تبیین مهارت های مومنین جهت هم کالمی، هم فکری، هم دلی، هم راهی و پیوند با محمد و آل محمدپاتوق کتاب- طاقچهانسان       550,000         610,000مهارت های بلوغ عاطفی با رویکرد ایمان گزینیاصول و مهارت های بلوغ با هم بودن، 77

(کتابی مناسب برای ایام اعتکاف)بهره گیری از کالم وحی در جهت صالح نمودن اعمال پاتوق کتاب- طاقچهانسان       470,000         520,000با رویکرد صدق گزینی علیهم السالم مبتنی بر قرآن و روایات اهل بیت- چهل اقدام در صالح سازی اعمال 78

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 بیاموزدطاقچهانسان       320,000         350,000زیرکی در میدان انتخاب؛ چهل مبدان در رویارویی با تضادها به دور از افراط  و تفریط79

سندی که برای احیای شهرها براساس مبانی توحیدی نظام و روشی منطبق با قرآن و روایات ارائه می نماید طاقچهانسان       450,000         500,000سند احیای شهرها؛ نظام سازی توحیدی در شهر و جامعه80

سندی که برای احیای مساجد و  فعالیت های آن،  براساس مبانی توحیدی نظام و روشی منطبق با قرآن و روایات ارائه می نماید طاقچهانسان       470,000         520,000سند فعالیت های مسجد81

 جلدی رشد بیان شده است28سندی در حوزه تعلیم و تزکیه که به معرفی مجموعه تولیدات و پژوهش های نظام مند انجام شده می پردازد که تفصیل آن در منظومه پاتوق کتاب- طاقچهانسان       590,000         650,000سند تعلیم و تزکیه82

این سند به ارائه ضوابط و چارچوب هایی در رابطه با نحوه رویارویی با کودک و تربیت کودک می پردازدپاتوق کتاب- طاقچهانسان       300,000         330,000سند بایسته های تربیت کودک طیب83

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 کندطاقچهانسان       130,000         140,000بایسته های بیان مسائل جنسی براساس احکام الهی84

.این کتاب با اصالح پیش فرض های موجود در رابطه با تربیت جنسی به تبیین نظرات قرآنی و فقهی در این رابطه پرداخته و چگونگی آموزش صحیح تقویت حیا و عفاف برای تربیت جنسی متناسب با سنین مختلف را بیان می کندپاتوق کتابانسان       360,000         400,000تربیت جنسی در سایه عفاف85

.سندی که به بیان مبانی و اصول خانواده توحیدی و نقش آن در نظام سازی و جریان سازی توحیدی میپردازد و محورهای اصلی موضوع خانواده را پیش روی ما قرار می دهدپاتوق کتاب- طاقچهانسان       430,000         480,000سند خانواده86

.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 میشود حیات مادی و معنوی او مختل شده و در مسیر انحراف قرار گیردطاقچهانسان       280,000         310,000مبانی لباس و بایسته های پوشش87

.خاصیت بسیار مفید و مؤثر است 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 اغواکننده یا بیطاقچهانسان       510,000         570,000سند تولید و ارائه اثر هنری88

سندی که نظام تولید محتوا برای رسانه ملی را براساس مبانی توحیدی پیشنهاد داده است پاتوق کتابانسان       540,000         600,000سند تولید محتوا برای رسانه89

.این کتاب در صدد است تا با تمرکز بر دو مؤلفه تفکر و تعقل، مبانی و اصول مشاهده زیباشناسانه هنرمند را ارائه نموده و با نظام مند کردن آن زمینه ارتقای سطح ایده پردازی در فرایند تولید اثر هنری حسن محور را فراهم آوردپاتوق کتابانسان       390,000         430,000رحسن محودازی پره یدایند افردر هیافتی ر90

معرفی اجمالی دوره های ششگانه رشد تفکر اجتماعی که به معرفی مقتضیات رشد در هفت سال های اول تا ششم می پردازدپاتوق کتابجامعه       410,000         460,000نگاهی اجمالی به دوره های رشد تفکر اجتماعی91

(دوره تعلیم کالم و تأدیب نطق)ویژگی های دوره ی اول رشد انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره پاتوق کتاب- طاقچهجامعه       440,000         1490,000جلد - پیش از تولد تا تکلم - دوره های رشد تفکر اجتماعی 92

(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 انسان         30,000            130,000دوره - پیش از تولد تا تکلم - صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی 93



موضوع%10تخفیف قیمتنام آثارردیف

ارائه دهنده 

نسخه 

الکترونیک

توضیحات

(دوره ظهور مشورت و ادب)ویژگی های دوره ی دوم رشد انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره پاتوق کتاب- طاقچهجامعه       500,000         2560,000جلد - از تکلم تا بلوغ - دوره های رشد تفکر اجتماعی 94

(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 انسان         30,000            230,000دوره - از تکلم تا بلوغ - صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی 95

(دوره آراستگی آداب و احسان، بلوغ عقلی)ویژگی های دوره ی سوم رشد انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره پاتوق کتاب- طاقچهجامعه       520,000         3580,000جلد - بلوغ عقلی - دوره های رشد تفکر اجتماعی 96

(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 انسان         30,000            330,000دوره - بلوغ عقلی - صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی 97

(دوره اکرام و تألیف، بلوغ عاطفی)ویژگی های دوره ی چهارم رشد انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره پاتوق کتاب- طاقچهجامعه       450,000         4500,000جلد - بلوغ عاطفی - دوره های رشد تفکر اجتماعی 98

(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 انسان         30,000            430,000دوره - بلوغ عاطفی - صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی 99

(دوره مدیریت و تعهد، بلوغ لبّی)ویژگی های دوره ی پنجم رشد انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره پاتوق کتاب- طاقچهجامعه       450,000         5500,000جلد - بلوغ لبّی - دوره های رشد تفکر اجتماعی 100

(دوره بندگی و رهبری، بلوغ عبودیتی)ویژگی های دوره ی ششم رشد انسان و تبیین مهم ترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره پاتوق کتاب- طاقچهجامعه       430,000         6480,000جلد - بلوغ عبودیتی - دوره های رشد تفکر اجتماعی 101

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم طیّب و خبیث از منظر قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آنپاتوق کتاب- طاقچهانسان       400,000         440,000معناشناسی طیب و خبیث102

تبیین فرآیند تحقق طیّب در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزات آن در دوره های مختلف رشدپاتوق کتاب- طاقچهانسان       530,000         590,000فرآیندشناسی طیب103

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب طیّب در فرایند حیات انسان و جامعهپاتوق کتاب- طاقچهجامعه       580,000         640,000نظام سازی طیب104

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم خیر و شر از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آنپاتوق کتاب- طاقچهانسان       350,000         390,000معناشناسی خیر و شر105

تبیین فرآیند تحقق خیر در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزات آن در دوره های مختلف رشدپاتوق کتاب- طاقچهانسان       550,000         610,000فرایندشناسی خیر106

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب خیر در فرایند حیات انسان و جامعهپاتوق کتاب- طاقچهجامعه       500,000         550,000نظام سازی خیر107

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم حُسن و سوء از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آنپاتوق کتابانسان       320,000         360,000معناشناسی حسن و سوء108

تبیین فرآیند تحقق حُسن در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزات آن در دوره های مختلف رشدپاتوق کتابانسان       530,000         590,000فرآیندشناسی حسن109

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب حُسن در فرایند حیات انسان و جامعهپاتوق کتابجامعه       520,000         580,000نظام سازی حسن110

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم ایمان و کفر از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آنپاتوق کتابانسان       350,000         390,000معناشناسی ایمان و کفر111

تبیین فرآیند تحقق ایمان در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزات آن در دوره های مختلف رشدپاتوق کتابانسان       520,000         580,000فرآیندشناسی ایمان112

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب ایمان در فرایند حیات انسان و جامعهپاتوق کتابجامعه       560,000         620,000نظام سازی ایمان113

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم صدق و کذب از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آنپاتوق کتابانسان       320,000         350,000معناشناسی صدق و کذب114

تبیین فرآیند تحقق صدق در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزات آن در دوره های مختلف رشدپاتوق کتابانسان       500,000         550,000فرآیندشناسی صدق115

تبیین نظام الزم جهت تحقق مراتب صدق در فرایند حیات انسان و جامعهپاتوق کتابجامعه       500,000         560,000نظام سازی صدق116

تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم والیت از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آنطاقچهانسان       330,000         370,000معناشناسی والیت117

تبیین فرآیند تحقق والیت در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزات آن در دوره های مختلف رشدطاقچهانسان       500,000         560,000والیت، ایجاد کننده فرایند هدایت118

تعریف رشد از دیدگاه قرآن و معرفی ساختار و مؤلفه های آنپاتوق کتابانسان       420,000         470,000معناشناسی رشد119

تبیین فرآیند رشد در انسان به همراه معرفی دوره های مختلف رشدپاتوق کتابانسان       500,000         560,000فرآیندشناسی رشد120

بررسی اصلی ترین آسیب های وارد بر روابط در جامعه و راه های مقابله با آنپاتوق کتابجامعه       770,000         860,000تفکر اجتماعی، هنر خوب زیستن با دیگران121

(معرفی اصول و مبانی ایجاد و ارتقاء روابط)تعریف روابط، انواع و مراتب آن به همراه شناخت جایگاه آن در ساخت جامعه ایده ال از دیدگاه قرآن پاتوق کتابجامعه       640,000         710,000تفکر اجتماعی، موانع خوب زیستن با دیگران122

تبیین مفهوم امت و امامت و نقش آن در زندگی انسان، به همراه بیان چگونگی شکل گیری امت با تأکید بر نقش نماز جماعتطاقچهجامعه       450,000         500,000شکل گیری امت ؛ برای نزول رحمت، فضل، احسان123

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 آسیبهای آن با بهره گیری از اسناد به جامانده از امیرالمومنین عطاقچهجامعه       460,000         510,000استقرار امت ؛ نازل کننده رحمت، فضل، احسان124

. 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 کندطاقچهجامعه       380,000         1420,000جلد - سیر شکوفایی امت؛ نازل کننده فضل، رحمت، احسان 125

. 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 نمایدطاقچهجامعه       510,000         2570,000جلد - سیر شکوفایی امت؛ نازل کننده فضل، رحمت، احسان 126

.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 شودطاقچهجامعه       480,000         3530,000جلد - سیر شکوفایی امت؛ نازل کننده فضل، رحمت، احسان 127

تبیین مبانی و مهارت های برنامه ریزی از دیدگاه قرآن و روایاتپاتوق کتابانسان       510,000         570,000مبانی و مهارت های برنامه ریزی128

شناخت مبانی ابالغ و تبلیغ و معرفی اصلی ترین راهبرد های آنپاتوق کتابجامعه       520,000         580,000های جهاد نرم  مبانی و روش129

تعریف تفکر از دیدگاه قرآن و روایات به همراه معرفی مهارت های فعال سازی آنپاتوق کتاب- طاقچهانسان       500,000         550,000پرورش تفکر قرآنی130

معرفی رابطه  تفکر و تعقل از دیدگاه قرآن و روایات و تبیین راهبرد های فعال ساختن آنپاتوق کتاب- طاقچهانسان       530,000         590,000پرورش تفکر بنیادی131

تبیین جایگاه تفکر در نظام ساختار وجودی انسان و چگونگی فعال نمودن آن با ابزار پرسش مبتنی بر مدخل های مختلف ساختار انسانپاتوق کتاب- طاقچهانسان       410,000         460,000پرورش تفکر پرسشی132

.در این کتاب از سواالت قرآن برای پرورش توان پرسش بهره گرفته شده است. 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 استپاتوق کتاب- طاقچهانسان       360,000         400,000سوال؛ نقش پرسش در برانگیختن تفکر133

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 پاتوق کتاب- طاقچهانسان       560,000         620,000پرورش تفکر مشاهده ای134

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 پاتوق کتاب- طاقچهانسان       470,000         520,000تفکر شنیداری135

.این کتاب از وجود تفکری ویژه در درون انسان پرده برداری می کند که با وراثت در ارتباط بوده و از سوی والدین به فرزندان منتقل می شودپاتوق کتاب- طاقچهانسان       410,000         450,000تفکر امّی؛ پایه ای ترین توان برای درک حقیقت136

(به نوعی می توان آن را تعریف بنیادی انسان نیز تلقی کرد)تعریف تدبر از دیدگاه قرآن به همراه معرفی مؤلفه های آن در ساختار انسان پاتوق کتابانسان       680,000         760,000تدبر، چیستی چرایی و چگونگی137

تبیین جایگاه رسول و ولیّ در شکل گیری جامعه ایده آل و نحوه تحقق این جایگاه از منظر قرآن و روایاتپاتوق کتابجامعه       500,000         560,000تعقل اجتماعی138

و راه های مقابله با آن (ایجاد سحر)بررسی عوامل دوری انسان و جامعه از تعقل پاتوق کتابجامعه       510,000         570,000سحر و روش های مقابله با آن139

(خانواده آسمانی)شناخت بیت و جایگاه آن در هستی، زندگی انسان و جامعه از دیدگاه قرآن به همراه معرفی مبانی و مهارت های تأسیس بیت نورانی طاقچهجامعه       680,000         750,000تدبر در ساحت بیت140

مبانی و مهارت های دستیابی به بیت آسمانی براساس آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم مبتنی برکتاب تدبر در ساحت بیتجامعه         50,000            50,000مجموعه صوتی بیت آسمانی141

بیان مبانی ، اصول و راهبردهای تشکیل بیت نورانی از میان آیات قرآن کریم و روایات معتبر ائمه اطهار علیهم السالمپاتوق کتابجامعه       400,000         440,000دفتر اول- خانه ای متصل به خانه رسول 142

تببین مهارتهای اتصال به بیت رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله که قواعد و چهارچوب آن در جلد اول از این کتاب بیان شدپاتوق کتابجامعه       300,000         330,000دفتر دوم- خانه ای متصل به خانه رسول 143

تعریف جامعه و تبیین مبانی و مؤلفه های تأسیس جامعه ایده ال از منظر قرآن و روایاتجامعه       720,000         800,000تدبر در ساحت جامعه144

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 توحیدپاتوق کتاب- طاقچههستی       780,000         870,000تدبر در اسماء145

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 زندگیپاتوق کتاب- طاقچههستی       750,000         830,000تدبر در کتاب146



موضوع%10تخفیف قیمتنام آثارردیف

ارائه دهنده 

نسخه 

الکترونیک

توضیحات

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 زندگیپاتوق کتاب- طاقچههستی       500,000         560,000تدبر در آیات147



موضوع%10تخفیف قیمتنام آثارردیف

ارائه دهنده 

نسخه 

الکترونیک

توضیحات

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 (جریان حق)تعریف بنیادی کالم پاتوق کتاب- طاقچههستی       420,000         470,000تدبر در کالم148

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 پاتوق کتاب- طاقچههستی       750,000         830,000تدبر در کلمه149

(از مجموعه مبانی دعا و هنر از دیدگاه قرآن)تعریف حمد و مؤلفه های آن از دیدگاه قرآن و تبیین نقش و جایگاه آن در نظام هستی و زندگی انسان پاتوق کتابهستی       460,000         510,000حمد بروز حسن150

(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 پاتوق کتابهستی       420,000         470,000تسبیح بروز برائت و ظهور حسن151

چگونگی بهره گیری از تدبّر در گذشته و آینده، جهت شناخت بهترین عمل در زمان حال و انجام برنامه ریزی صحیح در زندگیپاتوق کتابانسان       520,000         580,000تقدیر و تدبیر152

فرآیند شناخت حق و چگونگی طی کردن راه های حق که حکم و حکمت را در سراسر زندگی انسان جاری می سازدپاتوق کتابانسان       440,000         490,000حجت و حجیت153

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 رساندپاتوق کتابانسانتماس بگیریدتماس بگیریدفرآیند شناسی حکمت154

بررسی خاستکاه، منشأ  تولید و سیر نهایی صفات در وجود انسان و چگونگی روابط و مدیریت آنها مبتنی بر قرآن و روایاتپاتوق کتاب- طاقچهانسان       350,000         390,000صفت155

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 گیردپاتوق کتاب- طاقچهانسان       340,000         380,000(معنا و فرایند)شاکله، 156

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 داردپاتوق کتاب- طاقچهانسان       350,000         390,000شاکله نفس157

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 جامعهپاتوق کتاب- طاقچهانسان       420,000         470,000شاکله جمع158

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 استپاتوق کتاب- طاقچهانسان       390,000         430,000سبک زندگی کوثرانه- شاکله جریان 159

تبیین جایگاه توجه نفسانی و ذکر در ساختار وجودی انسان و اصول الزم جهت مدیریت و بهره مندی درست از آنپاتوق کتاب- طاقچهانسان       330,000         370,000ذکر، توجه نفس160

تحلیل هستی شناسانه مفهوم فلق از منظر قرآن است که به ظهور وساطت اسماء اهلل در پیدایش هر اثری اشاره داردپاتوق کتاب- طاقچهانسان       410,000         450,000فلق، طلوع اثر161

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 سازدپاتوق کتاب- طاقچهانسان       320,000         360,000ناس، مواجهه انسان با لقا و القا اثر162

تبیین ساختاری موضوع استعاذه که تنها راه رهایی از انواع آسیب ها و اختالالت بوده و زمینه ساز تحقق عبودیت در انسان استانسان       320,000         360,000استعاذه طلوع اثر عبودیت163

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 استپاتوق کتابانسان       560,000         620,000علم و تعلیم164

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 پاتوق کتابانسان       440,000         490,000فضل شناسی و استعدادیابی165

.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 رهاندپاتوق کتابانسان       460,000         510,000یقین و شک166

.فعل در ساختار انسان، مشاهده فعل الهی و جاری کردن آن است تا جایی که انسان به انطباق کامل با فعل خداوند برسدپاتوق کتابانسان       450,000         500,000فعل در ساختار انسان167

.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 سازدپاتوق کتابانسان       400,000         440,000عمل در ساختار انسان168

.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 شودپاتوق کتاب- طاقچهانسان       290,000         320,000تفکر نفس169

.این کتاب براساس خطبه غرای امیرالمومنین علیه السالم به بررسی نیاز در ساختار انسان پرداخته استپاتوق کتابانسان       270,000         300,000نیاز در ساختار انسان170

.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 دهدپاتوق کتاب- طاقچهانسان       330,000         370,000کنترل استرس رزم171

.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 نمایدپاتوق کتابانسان       400,000         440,000مهارت های استحکام درونی172

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 دادطاقچهقرآن و امام       190,000         210,000(طه، مؤمنون، عنکبوت، روم،  سجده، لقمان)دینداری هنرمندانه- گوهرستان المیزان 173

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 طاقچهقرآن و امام         90,000         100,000(طه، مؤمنون، عنکبوت، روم،  سجده، لقمان)دینداری هنرمندانه- گوهرستان المیزان - کتاب صوتی 174

بیان گزاره های کلیدی تفسیر المیزان در خصوص سوره های اسراء و کهف که می توان آن را ذیل عنوان قرائت و قیام قرار دادطاقچهقرآن و امام       150,000         170,000(اسراء،کهف)قرائت و قیام - گوهرستان المیزان 175

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 طاقچهقرآن و امام         90,000         100,000(اسراء،کهف)قرائت و قیام - گوهرستان المیزان - کتاب صوتی 176

گزاره های کلیدی سوره آل عمران از تفسیر المیزان که در جهت تقویت باورهایی برای پایداری گام بر می دارندطاقچهقرآن و امام       220,000         240,000(آل عمران)باورهایی برای پایداری - گوهرستان المیزان 177

گزاره های کلیدی سوره آل عمران از تفسیر المیزان که در جهت تقویت باورهایی برای پایداری گام بر می دارند- کتاب صوتی طاقچهقرآن و امام         90,000         100,000(آل عمران)باورهایی برای پایداری - گوهرستان المیزان - کتاب صوتی 178

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 دانستطاقچهقرآن و امام       190,000         210,000(صافات، ذاریات، طور، نجم، قمر، ق، الرحمن)واسطه های هدایت- گوهرستان المیزان 179

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 طاقچهقرآن و امام         90,000         100,000(صافات، ذاریات، طور، نجم، قمر، ق، الرحمن)واسطه های هدایت- گوهرستان المیزان - کتاب صوتی 180

گزاره های کلیدی سوره های اعراف،  ص و مریم از تفسیر المیزان که می توان آنها را ذیل عنوان ذکر و ملکوت قرار دادطاقچهقرآن و امام       190,000         210,000(اعراف، ص، مریم)ذکر و ملکوت - گوهرستان المیزان 181

گزاره های کلیدی سوره های اعراف،  ص و مریم از تفسیر المیزان که می توان آنها را ذیل عنوان ذکر و ملکوت قرار داد- کتاب صوتی طاقچهقرآن و امام         90,000         100,000(اعراف، ص، مریم)ذکر و ملکوت - گوهرستان المیزان - کتاب صوتی 182

گزاره های کلیدی سوره های یوسف، هود و یونس از تفسیر المیزان که زندگی توحیدی بیان مشترک همه آنها می باشدطاقچهقرآن و امام       210,000         230,000(یوسف،  هود، یونس)زندگی توحیدی- گوهرستان المیزان 183

گزاره های کلیدی سوره های یوسف، هود و یونس از تفسیر المیزان که زندگی توحیدی بیان مشترک همه آنها می باشد- کتاب صوتی طاقچهقرآن و امام         90,000         100,000(یوسف،  هود، یونس)زندگی توحیدی- گوهرستان المیزان - کتاب صوتی 184

گزاره های کلیدی سوره بقره از تفسیر المیزان که مبین آنند که علم ثمره تقواستطاقچهقرآن و امام       240,000         270,000(بقره)علم ثمره تقوا - گوهرستان المیزان 185

گزاره های کلیدی از سوره های نساء و حج از تفسیر المیزان که بیان می دارند تشکیل خانواده جهانی دست یافتنی استطاقچهقرآن و امام       230,000         260,000(نساء و حج)خانواده جهانی - گوهرستان المیزان 186

گزاره های کلیدی از سوره های مائده، حجرات، ممتحنه از تفسیر المیزان که می توان آنها را جلوه ای از جلوه های والیت دانست طاقچهقرآن و امام       300,000         330,000(مائده، حجرات، ممتحنه)جلوه های والیت - گوهرستان المیزان 187

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 طاقچهقرآن و امام         90,000         100,000(مائده، حجرات، ممتحنه)جلوه های والیت - گوهرستان المیزان - کتاب صوتی 188

گزاره های کلیدی از سوره های شعراء، نمل، قصص از تفسیر المیزان که تقویت اعتماد به خدای یگانه محصول آنهاستطاقچهقرآن و امام       190,000         210,000(شعراء، نمل، قصص)اعتماد به خدای یگانه - گوهرستان المیزان 189

گزاره های کلیدی از سوره های شعراء، نمل، قصص از تفسیر المیزان که تقویت اعتماد به خدای یگانه محصول آنهاست- کتاب صوتی طاقچهقرآن و امام         90,000         100,000(شعراء، نمل، قصص)اعتماد به خدای یگانه - گوهرستان المیزان - کتاب صوتی 190

گزاره های کلیدی از سوره های رعد، ابراهیم، حجر از تفسیر المیزان که به جریان هدایت در زندگی اشاراه دارندطاقچهقرآن و امام       210,000         230,000(رعد، ابراهیم، حجر)جریان هدایت - گوهرستان المیزان 191

تعریف جامعه و معرفی مولفه های اصلی آن از منظر قرآن به بیان عالمه طباطبایی در تفسیر شریف المیزانطاقچهجامعه       470,000         520,000ساختار وجودی جامعه از منظر دین192

بیان حقیقت ایمان و مولفه های عملی و عینی آن در جریان زندگی و تبیین حقیقت سبک زندگی مومنانه از دیدگاه تفسیر المیزان طاقچهجامعه       650,000         720,000سبک زندگی مؤمنانه193

تبیین نظام ربوبی در خلقت انسان و سایر مخلوقات، غایت خلقت و امکانات قرار گرفته برای آن از دیدگاه قرآن مبتنی بر تفسیر المیزانطاقچههستی       350,000         390,000تدبر در هستی؛  از خلقت تا بعثت194

تبیین جریان حُسن در هستی به عنوان انعکاس وجود و مبنای هر تسبیح،  سجده و حمدی در عالم، مبتنی بر تفسیر المیزان طاقچههستی       280,000         310,000تدبر در هستی؛  جلوه های حسن در آفرینش195

بیان مفهوم رحمت و کتاب در عالم هستی و جریان خلقت و فیض در هستی از منظر قرآن مبتنی بر تفسیر شریف المیزانطاقچههستی       340,000         380,000تدبر در هستی؛ کتابت رحمت در هستی196

منتخبی از واژه های تبیین شده توسط عالمه طباطبائی در تفسیر المیزانطاقچهانسان       410,000         460,000کلمات المیزان197

معرفی جاهلیت و ویژگی ها و رویکردهای ظالمانه آن مبتنی بر تفسیر شریف المیزانطاقچهانسان       280,000         310,000جاهلیت198

آشنایی با گوشه ای از جریانات و وقایع زندگی پیامبر اسالم مبتنی بر تفسیر المیزان، جهت شناخت شخصیت پیامبر و بستر نزول آیات قرآنطاقچهانسان       350,000         390,000مهمترین وقایع زمان پیامبر ص199

تبیین مفهوم اخالق و معنویت، ارتباط تنگاتنگ میان آنها و معرفی راه های دستیابی به اخالق و معنویت در زندگی از منظر تقسیر المیزان طاقچهانسان       500,000         550,000اخالق و معنویت در زندگی200
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به همراه معرفی غایت تحقق عبودیت مبتنی بر تفسیر المیزان (خارج شدن از انواع شرک و رسیدن به توحید)بیان معنای حقیقی عبودیت طاقچهانسان       350,000         390,000عبودیت حقیقی201

مباحث خودشناسی و معرفی هویت انسان و مراتب مختلف آن از منظر قرآن، برگرفته از تفسیر شریف المیزانطاقچهانسان       410,000         460,000خودشناسی202

تعریف نبوت و امامت از دیدگاه قرآن و تبیین ضرورت و نقش آن در حیات انسان ار منظر تفسیر شریف المیزانطاقچهقرآن و امام       620,000         690,000از نبوت تا امامت203

معرفی مؤلفه  های علم و ادراک و همچنین مسیر از حواس و تفکر تا علم از دیدگاه عالمه طباطبایی ره در تفسیر شریف المیزانانسان       410,000         450,000از تفکر تا علم204

معرفی مؤلفه های فعل و همچنین سیر از علم تا عمل در انسان از دیدگاه عالمه طباطبایی ره در تفسیر شریف المیزانطاقچهانسان       360,000         400,000از علم تا عمل205

معرفی اصلی ترین مؤلفه های زندگی و حیات انسان از دیدگاه قرآن مبتنی بر تفسیر شریف المیزانطاقچهانسان       320,000         360,000زندگی حقیقی انسان206

معرفی مالئکه، ویژگی آنها و نقش آنها در هستی و حیات انسانی از دیدگاه قرآن مبتنی بر تفسیر شریف المیزانطاقچههستی       340,000         380,000مالئکه207

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 رایجطاقچههستی       280,000         310,000شیطان208

بیان مهم ترین حقایق و اصول جاری در عالم هستی از منظر تفسیر شریف المیزان که الزم است هر انسانی به آنها توجه داشته باشدطاقچههستی       310,000         340,000حقایقی از هستی209

تعریف توحید و مراتب آن و معرفی اصلی ترین معیارها و مؤلفه های آن از دیدگاه قرآن مبتنی بر تفسیر شریف المیزانطاقچههستی       430,000         480,000توحید ذات و تجلی اسماء210

بیان غرض و دسته بندی هر یک از سوره های قرآن از دیدگاه عالمه طباطبایی ره در تفسیر شریف المیزانطاقچهقرآن و امام       830,000         920,000نظام هماهنگ سوره های قرآن211

تبیین اصلی ترین اصول در شناخت قرآن و معرفی مبانی مراجعه به قرآن از منظر تفسیر شریف المیزانطاقچهقرآن و امام       600,000         670,000مهارت های فهم قرآن212

گردآوری بیانات حضرت عالمه طباطبائی درباره حضرت یوسف علیه السالم در تفسیر المیزانطاقچهقرآن و امام       270,000         300,000یوسف پیامبر ع213

اولین پژوهش مشترک مدیریت گروه روانشناسی داشگاه تهران و گروه پژوهش مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت ع در تعریف و تشخیص افسردگی بواسطه آیات قرآن کریمانسان       310,000         340,000معناشناسی افسردگی در قرآن214

دومین پژوهش مشترک مدیریت گروه روانشناسی داشگاه تهران و گروه پژوهش مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت ع در درمان افسردگی از منظر قرآن کریمپاتوق کتابانسان       700,000         780,000درمان افسردگی از منظر قرآن کریم215

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 دهدپاتوق کتابانسان       410,000         450,000درمانگری افسردگی مبتنی بر قرآن216

شود فرد می« احساس امنیت» محور ادراک و تفکر، انگیزش و گرایشات، هشیاری، رفتار و توجه مانعی برای ابتال به اضطراب و موجب ۵در پژوهش حاضر، ایمان به منزله فقدان نگرانی منفی و رشدیافتگی در نظر گرفته شده و رشد یافتگی نیز در انسان       380,000         420,000معناشناسی اضطراب غیر بالینی؛ اضطراب زیر آستانه217

دو صفت بخل و شح منشأ همه صفات منفی و ناشایست و ریشه همه اختالالت در زندگی توحیدی و موحدانه استانسان       330,000         370,000بخل و شح؛ شاکله اختالل218

.بیان مسیر ساخته شدن ادبیات ایمان در وجود انسان با کنار گذاشتن ادبیات ناامن و تحقیر کننده همز و لمز، ادبیاتی که انعکاس دهنده رفتارهای زشت و باورهای غلط و خالف حق استانسان       440,000         490,000شاکله سرزنش؛ شاکله سیئات219

دستیابی به معنای شادکامی و تبیین مبانی و اصول و راهکارها و مهارتهای دستیابی به آن با بهره گیری از کالم وحی و روایات ائمه معصومین علیهم السالمطاقچهانسان       440,000         490,000اصول و مهارت های شادکامی مبتنی بر قرآن و روایات220

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 دهدطاقچهقرآن و امام       230,000         250,000خاطرات من و سوره حمد221

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 دهدطاقچهقرآن و امام       180,000         200,000خاطرات ما و سوره واقعه222

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 دهدطاقچهقرآن و امام       190,000         210,000خاطرات ما و سوره حدید223

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 دهدطاقچهقرآن و امام       180,000         200,000خاطرات ما و سوره توحید224

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 دهدطاقچهقرآن و امام       210,000         230,000خاطرات ما و سوره الرحمن225

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 دهدطاقچهقرآن و امام       180,000         200,000خاطرات ما و سوره مدثر226

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 دهدطاقچهقرآن و امام       160,000         180,000خاطرات ما و سوره تکاثر227

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 دهدطاقچهقرآن و امام       160,000         180,000خاطرات ما و سوره ماعون228

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 دهدطاقچهقرآن و امام       180,000         200,000خاطرات ما و سوره قمر229

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 دهدطاقچهقرآن و امام       160,000         180,000خاطرات ما و سوره مبارکه مزمل230

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی می کند غرض و مفاهیم سوره مبارکه نبا را در قالب داستان و خاطره به صورت کاربردی و عینی ارائه دهدطاقچهقرآن و امام       170,000         190,000خاطرات ما و سوره نبا231

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 دهدطاقچهقرآن و امام       170,000         190,000خاطرات ما و سوره علق232

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 دهدطاقچهقرآن و امام       170,000         190,000خاطرات ما و سوره ملک234

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 دهدطاقچهقرآن و امام       190,000         210,000خاطرات ما و سوره یس235

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی می کند غرض و مفاهیم سوره های مبارکه ناس و فلق را در قالب داستان و خاطره به صورت کاربردی و عینی ارائه دهدطاقچهقرآن و امام       180,000         200,000خاطرات ما و سوره ناس و فلق236

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی می کند غرض و مفاهیم سوره های مبارکه فیل و قریش را در قالب داستان و خاطره به صورت کاربردی و عینی ارائه دهدطاقچهقرآن و امام       160,000         180,000خاطرات ما و سوره فیل و قریش237

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی می کند غرض و مفاهیم سوره های مبارکه تکویر را در قالب داستان و خاطره به صورت کاربردی و عینی ارائه دهدطاقچهقرآن و امام       180,000         200,000خاطرات ما و سوره تکویر238

.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 شودطاقچهقرآن و امام       140,000         150,000خاطرات ما و حدیث شریف کساء239

. تدبری که با مرور خاطرات خوش نماز در فراز و نشیب های زندگی، حضور یاوری توانمند و دوستی مهربان را در یاد زنده می کند و سپاس ویژه خداوند را سبب می شود- مجموعه متون ادبیطاقچهقرآن و امام       110,000         120,000خاطرات ما و نماز240

مجموعه راه هایی برای افزایش کیفیت نماز مبتنی بر کالم معصومین علیهم السالمپاتوق کتابقرآن و امام       180,000         200,000راه هایی برای حضور قلب در نماز 241

مجموعه متون ادبی، تدبری که سعی می کند مفاهیم سوره مبارکه ماعون را در قالب داستان به صورت کاربردی و عینی ارائه دهدقرآن و امام       190,000         210,000هایی از سوره ماعوننمازم را ببین؛ یادداشت242

و تبیین رابطه آیات سوره با این غرض (پرواز در ابعاد هستی)تدبری در تبیین غرض سوره مبارکه ملک - مجموعه متون ادبی قرآن و امام       230,000         250,000پرواز در ابعاد هستی، سوره نوشت های سوره ملک243

(به همراه راهنمای تدبری، فرهنگی برای اردوهای راهیان نور)مجموعه متون ادبی، تدبری در تبیین غرض سوره مبارکه فجر و تبیین رابطه آیات سوره با این غرض قرآن و امام       220,000         240,000زندگی به سبک رزمندگی، سوره نوشت های سوره فجر244

و تبیین رابطه آیات سوره با این غرض (این سرزمین قسم خوردنی)تدبری در تبیین غرض سوره مبارکه بلد - مجموعه متون ادبی قرآن و امام       200,000         220,000این سرزمین قسم خوردنی، سوره نوشت های سوره بلد245

و تبیین رابطه آیات سوره با این غرض (زندگی به سبک زیارت)تدبری در تبیین غرض سوره مبارکه حجرات - مجموعه متون ادبی قرآن و امام       200,000         220,000زندگی به سبک زیارت،سوره نوشت های سوره حجرات246

و تبیین رابطه آیات سوره با این غرض و گامی در جهت ترسیم صورت ملکوتی حضرت امیر ع به انضمام خطبه غدیر (طریقی برای سیر در آسمان)تدبری در تبیین غرض سوره مبارکه طارق - مجموعه متون ادبی پاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       230,000         260,000طریقی برای سیر در آسمان، سوره نوشت های سوره طارق247

و تبیین رابطه آیات سوره با این غرض (زلزله ای برای دیدن عمل)تدبری در تبیین غرض سوره مبارکه زلزال - مجموعه متون ادبی قرآن و امام       180,000         200,000زلزله ای برای دیدن عمل، سوره نوشت های سوره مبارکه زلزال248

و تبیین رابطه آیات سوره با این غرض (حکایت خرد شدن آینه ها)تدبری در تبیین غرض سوره مبارکه همزه - مجموعه متون ادبی قرآن و امام       190,000         210,000حکایت خرد شدن آینه ها، سوره نوشت های سوره مبارکه همزه249

.این کتاب کوششی برای استفاده از ادبیات حضرت صدیقه سالم اهلل علیها در برقراری ارتباط با کودکان و متأثر از کتاب صحیفه فاطمیه استقرآن و امام       160,000         180,000مامان و بابای قصه گو250

معرفی برخی چهره های شاخص کربال از منظر قرآن کریم و با رویکردی تدبری طاقچهجامعه       220,000         240,000روایت قرآن از چهره های کربال251

صوت تدوین شده از متن کتاب روایت قرآن از چهره های کربالطاقچهجامعه         50,000            50,000کتاب صوتی- روایت قرآن از چهره های کربال 252

معرفی چهره های شاخص بانوان از منظر قرآن کریم و با رویکردی تدبری جامعه       240,000         270,000روایت قرآن از بانوان253

صوت تدوین شده از متن کتاب بانوان از منظر قرآن کریم و با رویکردی تدبری طاقچهجامعه         50,000            50,000کتاب صوتی- روایت قرآن از بانوان 254



موضوع%10تخفیف قیمتنام آثارردیف

ارائه دهنده 

نسخه 

الکترونیک

توضیحات

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 دهندجامعه       190,000         210,000ایده پردازی از سوره مبارکه عادیات255

 سوره قرآن114جمله کوتاه و کاربردی از 114قرآن و امام       190,000         210,000هر سوره یک نکته- قطره قطره، از دریای بیکران قرآن 256

 تایی با نکته استخراج شده50فراهم شدن امکان تدبر در آیات قرآن از طریق مطابقت دادن دسته آیات قرآن و امام       210,000         230,000 آیه یک نکته50هر - قطره قطره، از دریای بیکران قرآن 257

258D R O P  by  D R O P , from  Q ura n  's  O c e a n  به زبان انگلیسی1ترجمه کتاب قطره قطره از دریای بیکران قرآن قرآن و امام       210,000         1230,000 

259D R O P  by  D R O P , from  Q ura n  's  O c e a n  به زبان انگلیسی2ترجمه کتاب قطره قطره از دریای بیکران قرآن قرآن و امامتماس بگیریدتماس بگیرید2 

یکی از بهترین راه ها برای اشراف کلی بر نامه های نهج البالغه و ارتقای فهم سیاسی و درک اهمیت حکومت اسالمیطاقچهقرآن و امام       250,000         280,000های نهج البالغهحکومتی که ارزشش را دارد، مروری برنامه260

صوت تدوین شده از متن کتاب حکومتی که ارزشش را داردطاقچهقرآن و امام         50,000            50,000های نهج البالغهحکومتی که ارزشش را دارد، مروری برنامه261

1396دست نوشته های پیاده روی اربعین سال طاقچهقرآن و امام       140,000         1396150,000مهارت هایی برای تغییر؛ یادداشت های پیاده روی اربعین 262

1397دست نوشته های پیاده روی اربعین سال طاقچهقرآن و امام       150,000         1397170,000آداب میهمانی؛ یادداشت های پیاده روی اربعین 263

دست نوشته های آداب عملیاتپاتوق کتابقرآن و امامنسخه الکترونیکنسخه الکترونیک؛ یادداشت های آداب عملیات(عملیات احیای غدیر)امام خواهی 264

دست نوشته های آداب عملیاتپاتوق کتابقرآن و امامنسخه الکترونیکنسخه الکترونیکصف بندی و نظم؛ یادداشت های آداب عملیات265

دست نوشته های آداب عملیاتپاتوق کتابقرآن و امامنسخه الکترونیکنسخه الکترونیکمسجد؛ یادداشت های آداب عملیات266

دست نوشته های آداب عملیاتپاتوق کتابقرآن و امامنسخه الکترونیکنسخه الکترونیکمناسک حج؛ یادداشت های آداب عملیات267

دست نوشته های آداب عملیاتپاتوق کتابقرآن و امامنسخه الکترونیکنسخه الکترونیکآداب  قیام؛ یادداشت های آداب عملیات268

پاتوق کتابقرآن و امامنسخه الکترونیکنسخه الکترونیکسالم بر مادر؛ پیرامون ادعیه حضرت صدیقه سالم اهلل علیها در صحیفه فاطمیه269

گزیده ای از حکمت های نهج البالغه که با طرح سواالتی از هر حکمت، مهارت استفاده از کالم حضرت امیر ع را آموزش می دهدپاتوق کتاب- طاقچهقرآن و امام       140,000         150,000گزیده ای از حکمت های نهج البالغه- راه هایی برای خوب زیستن 270

جمالت کوتاه و کاربردی جهت فعال شدن قدرت برنامه ریزی در انسان از دیدگاه قرآن و روایاتانسان       160,000         180,000راز و نیاز های برنامه ریزانه271

 1ترم - های برنامه ریزی ویژه سال اول دبیرستان  مهارتسایر       310,000         340,000ملوان272

 2ترم - های برنامه ریزی ویژه سال اول دبیرستان  مهارتسایر       290,000         320,000کاپیتان273

گامی ارزنده در جهت آموزش مهارت های برنامه ریزیانسان       290,000         320,000پله پله زندگی274

ترجمه انگلیسی کتاب پله پله زندگیانسان       Step by Step300,000         270,000- پله پله زندگی انگلیسی 275

مبانی و مهارت های تربیت کودک و نوجوان از نگاه دین به همراه بیان برخی مهارت های آموزش دین به کودکانجامعه       470,000         520,000تربیت دینی کودک و نوجوان276

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 غفرانیپاتوق کتابجامعه       160,000         180,000کودک و خانواده277

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 غفرانیپاتوق کتابجامعه       160,000         180,000کودک و ادب278

این کتاب به ارائه مفاهیم انتخابی از سوره های جزء سی ام متناسب با اقتضائات سنی کودکان در دوره دوم رشد، با رویکرد فعال نمودن مؤلفه های خیرگزینی پرداخته استپاتوق کتابجامعه       180,000         200,000کودک و فهم قرآن279

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 رفتاریطاقچهانسان       380,000         420,000از سیادت تا وزارت280

"با من بازی کنید": 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.... من کودکم پاتوق کتابانسان       300,000         330,000با من بازی کنید281

آموزش نقاشی و کاردستی برای ایجاد مسیری شاد برای بروز خالقیت و ارتقاء سطح تفکرو تقویت انس و ارتباطات بیشتر والدین و فرزندانانسان       260,000         290,000نقاشی و کاردستی خالق282

 سال از محموعه کتب پر مخاطب عسل7محموعه ای از فعالیت ها و بازی ها ویژه کودکان زیر انسان       320,000         360,000بچه های خوشبخت283

 سال با موضوع غدیر7داستانی برای آشنایی کودکان زیر طاقچهانساننسخه الکترونیکنسخه الکترونیکبرکه ستاره ها284

 سال با موضوع غدیر7داستانی برای آشنایی کودکان زیر پاتوق کتابانساننسخه الکترونیک         350,000آقائی که او را نشناختم285

تبیین شیعه بودن با ارتقای عطف با دیگران و بروز دادن صفت ایمان با هدف برپایی حکومت الهیپاتوق کتاب- طاقچهانسان       220,000         240,000می خواهم شیعه شوم؛ راهکارهایی برای بلوغ عاطفی286

287I wa nt to  be  S hia280,000         250,000       ترجمه کتاب می خواهم شیعه شوم به زبان انگلیسیپاتوق کتاب- طاقچهانسان

کتابی در جهت پاسخ به این سوال که چگونه به اصول اخالقی مان پایبند باشیم و در زندگی به آنها عمل نمائیمانسان       210,000         230,000مهارت های زندگی288

289Life  S kills210,000         190,000       ترجمه کتاب مهارت های زندگی به زبان انگلیسیطاقچهانسان

مهارت های پرورش تفکر در انسان با بهره گیری از کالم نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السالمجامعه       260,000         290,000لحظه ای درنگ، مهارت های تفکر برای زندگی290

نکات مهارتی و کاربردی جهت فعال شدن تفکر در انسان که از خالل جمالت نورانی امیرالمؤمنین علیه السالم استخراج شده است به همراه کاغذهای یادداشتانسانتماس بگیریدتماس بگیریددفترچه - (ع)نکاتی برای تفکر با امیرالمومنین 291

 و ادعیه روزانه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها و نکته هایی در ابتدای آن1396دفتر یادداشت سیمی با کاغذ کرافت همراه با تقویم سال سایر         50,000            50,000(عج)دفتر یادداشت اباصالح 292

293Just a Moment - مهارت های پرورش تفکر در انسان با بهره گیری از کالم نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السالم: ای درنگ ترجمه متونی از کتاب لحظهجامعه         50,000            50,000لحظه ای درنگ انگلیسی

نکته هایی کاربردی در مورد موضوع برنامه ریزی ترجمه شده به زبان انگلیسیجامعه         Planning50,000            50,000- برنامه ریزی انگلیسی 294

(مجموعه مباحث جناب آقای دکتر غفرانی)تعریف خانواده و ازدواج از دیدگاه قرآن و بیان مباحث چرایی آن پاتوق کتابجامعه       240,000         270,000ازدواج چرا؟295

(مجموعه مباحث جناب آقای دکتر غفرانی)تعریف خانواده و ازدواج از دیدگاه قرآن و بیان مباحث چگونگی تحقق آن پاتوق کتابجامعه       270,000         300,000ازداواج چگونه؟ ��296

(مجموعه مباحث جناب آقای دکتر غفرانی)تعریف خانواده و ازدواج از دیدگاه قرآن و بیان مسائل بعد از تحقق آن پاتوق کتابجامعه       210,000         230,000فردای ازدواج297

(مجموعه مباحث جناب آقای دکتر غفرانی)تعریف خانواده و ازدواج از دیدگاه قرآن و بیان مسائل بعد از تحقق آن پاتوق کتابجامعه       210,000         230,000عشق و اختالف298

جامعه         90,000         100,000مجموعه صوتی با من نگاه کن299

جامعه         90,000         100,000مجموعه صوتی چهره ها300

تعریف واژه های متداول جامعه آن گونه که قرآن و اهل بیت علیهم السالم تعریف می کنندجامعه         90,000         100,000مجموعه صوتی واژه ها301

 دقیقه ای در کاور نایلونی5مرور سریع و بررسی مفهومی همه سوره های قرآن در قطعات جامعه         90,000         100,000مجموعه صوتی سوره ها302

 دقیقه ای 10 قسمت 25شرح مختصری بر دعای جوشن کبیر جهت تبیین نحوه مطالعه و بهره مندی از اسماء الهی در جامعه         90,000         100,000مجموعه صوتی زره هزار گره303



موضوع%10تخفیف قیمتنام آثارردیف

ارائه دهنده 

نسخه 

الکترونیک

توضیحات

دی وی دی تصویری همایش سوره مبارکه قلمقرآن و امام         90,000         100,000همایش سوره مبارکه قلم304

دی وی دی تصویری همایش سوره مبارکه نصرقرآن و امام         90,000         100,000تصویری- همایش سوره مبارکه نصر 305

مستندی که در رابطه با واقعه کربال، به بررسی دوگانه ها یا شرایط متضادی که در آنها باید بهترین تصمیمات را گرفت می پردازدجامعه         90,000         100,000تصویری- مستند حسین وارث ابراهیم 306

نسبت داده می شود می پردازد (حضرت آدم، یونس، موسی و یوسف علیهم السالم)مستندی که مبتنی بر تدبر در قرآن به بررسی و رد افعالی که به اشتباه به چهار تن از انبیاء الهی جامعه         90,000         100,000تصویری- مستند خطای دید 307

در تعامل هستند، در مورد مسائل دینی، مسائل عفاف و استفاده صحیح از موبایل، رایانه و تلویزیون  (دوره دوم رشد) سال 14 تا 7مستندی برای ارائه پاسخ های کوتاه و روشن به سواالت معلمان، والدین و مربیانی که با فرزندان جامعه         90,000         100,000تصویری... -  مسائل دینی، مسائل عفاف، موبایل تلویزیون و  - 1مستند باغبان 308

در تعامل هستند (دوره دوم رشد) سال 14 تا 7مستندی برای ارائه پاسخ های کوتاه و روشن به سواالت معلمان و والدینی که با فرزندان جامعه         90,000         100,000تصویری -  (دوره اول رشد) سال 7 تا 2پاسخ والدین در تعامل با کودکان  - 2مستند باغبان 309

 دی وی دی تصویری دوره آموزش مهارت های پرورش نسل توحیدی4شامل انسان       410,000         450,000مجموعه تصویری پرورش نسل توحیدی310

پاکت+  دی وی دی تصویری دوره آموزش مهارت های پرورش نسل توحیدی به همراه کاور توضیحات هر یک از آنها 4شامل انسان       450,000         500,000با کاور- مجموعه تصویری پرورش نسل توحیدی 311


