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 اخالق 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 100 --- رحلی - معاونت فرهنگی تربیتی آب، آینه، آفتاب  .1
 --- 100 - تربیتیمعاونت فرهنگی  آب، آینه، آفتاب)پوستر(  .2
 248 250000 رقعی10محمدتقی مصباح یزدي آیین پرواز   .3
2000072پالتویی3 معاونت تربیتی و فرهنگیاخالق تبلیغ  .4
 990000 368وزیري11محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 1اخالق در قرآن جلد   .5
 450000 304وزیري9محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 2اخالق در قرآن جلد   .6
 570000 416وزیري9محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 3اخالق در قرآن جلد   .7
 528 --- وزیري - سیدمحمدرضا حجازي اخالق اسالمی ) انگلیسی(  .8
 284 75000 وزیري 1حسن صادقی اخالق اسالمی ) برگرفته از آثار استاد مصباح یزدي(  .9
 208 30000 وزیري 1 واحدجوانوحید  اخالق جنگ و صلح  .10
 376 530000 وزیري 2 محمد رسول ایمانی خوشخو اخالق ژنتیک از دیدگاه قرآن و اهل بیت )ع(  .11
 134 12500 رقعی1 فوالديمحمد  نگارياخالق روزنامه  .12

  در روابط فرمانده و سرباز یاخالق ياصول وروش ها  .13
 نیقرآن و سنت معصوم دگاهیاز د

 288 410000 رقعی 1 ابوالفضل احمدي کاشانی

 232 28000 وزیري 1 زاده نوري مترجم: محمد عالم الی این و کیف الكمال، حقیقته و اسالیبه  .14
 463 750000 وزیري 8یزديمحمدتقی مصباح  در قرآن سازيانسان  .15
---32رقعی- معاونت تربیتی و فرهنگیهاي طلبگیاهداف و انگیزه  .16
 128 110000 رقعی 11 آقاتهرانیمرتضی  اهمال کاري  .17
464 650000 وزیري 1 ياحمد نیحس یمعاصراسالم شمندانیاند دگاهیاز د یاخالق دیبا  .18

 476 280000 وزیري 1محمدتقی مصباح یزدي بدرود بهار  .19
 360 130000 وزیري4محمدتقی مصباح یزدي بر درگاه دوست ـ یاد او )مشكات(  .20
 117 180000 رقعی 1 یفیشر نیاحمد حس (يزدیعالمه مصباح  یو عمل یاز سلوک علم یفی)توص برمدار حق  .21
 247 100000 وزیري 1 حمیدرضا کاظمی () با نگاهی برآثار عالمه مصباح یزدي برنامه درسی و تربیت اخالقی  .22
 208 180000 رقعی 7محمدتقی مصباح یزدي ترین فریضهبزرگ  .23
100000320وزیري3 محمود فتحعلیبصیرت اخالقی  .24

 242 630000 وزیري 11 مجتبی مصباح  بنیاد اخالق  .25
 510000 376وزیري6محمدتقی مصباح یزدي به سوي او )مشكات(  .26
 384 120000 رقعی3محمدتقی مصباح یزدي به سوي تو  .27
 57000216رقعی3 زاده نوريمحمد عالمبه کجا و چگونه؟  .28
 304 --- وزیري - یزديمحمدتقی مصباح  البالغهها از دیدگاه نهجها و بدترینبهترین  .29
 520 1040000 وزیري 1محمدتقی مصباح یزدي / اوج پروازتینها یپرواز تا ب  .30
 408 820000 وزیري 1محمدتقی مصباح یزدي آگاهی و بالندگی -1پرواز ي/ بال هاتینها یپرواز تا ب  .31
 434 530000 وزیري 1محمدتقی مصباح یزدي 1/ فازهاي پرواز تینها یپرواز تا ب  .32
 160000 376وزیري5محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 1پند جاوید جلد   .33
 150000 360وزیري5محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 2پند جاوید جلد   .34
 176 190000 رقعی 5 محمدتقی مصباح یزدي پندهاي االهی  .35
 312 220000 وزیري6 مصباح یزديمحمدتقی  جویان صادق )مشكات(پندهاي امام صادق)ع( به ره  .36
460000264رقعی6محمدتقی مصباح یزديپیام موال از بستر شهادت  .37

  --- وزیري -محمدتقی مصباح یزدي)به زبان اردو( پیام موال از بستر شهادت  .38
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 224 450000 وزیري 3 جمعی از مترجمان تاریخ فلسفه اخالق غرب  .39
 136 --- رقعی- جاللی اهللسیدلطفتجربه عرفانی و اخالقی  .40
 751 --- وزیري - معاونت پژوهش (2و1تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن)  .41
 --- 303وزیري -محمدتقی مصباح یزدي جرعه اي از دریاي راز  .42
 32 --- پالتویی-معاونت تربیتی و فرهنگی چشمیچشم و هم  .43
 4000080 رقعی13فرهنگیمعاونت تربیتی و  1خانواده پویا جلد   .44
 3000096 رقعی13معاونت تربیتی و فرهنگی2جلد  خانواده پویا  .45
 3000080 رقعی16معاونت تربیتی و فرهنگی 3خانواده پویا جلد   .46
 3500088 رقعی18معاونت تربیتی و فرهنگی 4خانواده پویا جلد   .47
 4000096رقعی18معاونت تربیتی و فرهنگی 5خانواده پویا جلد   .48
 3500088رقعی17معاونت تربیتی و فرهنگی 6خانواده پویا جلد   .49
 4000096 رقعی3معاونت تربیتی و فرهنگی 7خانواده پویا جلد   .50
 50000127 رقعی2معاونت تربیتی و فرهنگی 8خانواده پویا جلد   .51
 50000111 رقعی2معاونت تربیتی و فرهنگی 9خانواده پویا جلد   .52
 50000128 رقعی2معاونت تربیتی و فرهنگی 10خانواده پویا جلد   .53
 120 --- پالتویی - صیقالنیعلی کریمیان باوريخود  .54
 128 130000 رقعی21محمدتقی مصباح یزدي خودشناسی براي خودسازي  .55
 424 800000 وزیري6محمدتقی مصباح یزدي ()مشكاتسوي خودسازيخودشناسی براي خودسازي؛ به  .56
 316 200000 وزیري 1 و همكاران یفیشر نیاحمد حس يمباحث نظر 1جلد  يدانشنامه اخالق کاربرد  .57
 376 240000 وزیري 1 و همكاران یفیشر نیاحمد حس یستیاخالق ز 2جلد  يدانشنامه اخالق کاربرد  .58
 340 210000 وزیري 1 و همكاران یفیشر نیاحمد حس ياخالق فراغت و گردشگر 3جلد  يدانشنامه اخالق کاربرد  .59
 470 300000 وزیري 1 و همكاران یفیشر نیاحمد حس استیو س تیاخالق حاکم 4جلد  يدانشنامه اخالق کاربرد  .60
 210000336 وزیري 1 و همكاران یفیشر نیاحمد حس اخالق علم و فرهنگ 5جلد  يدانشنامه اخالق کاربرد  .61

 264 350000 وزیري5مصباح یزديمحمدتقی  راهیان کوي دوست )مشكات(  .62
 392 106000 وزیري4 محمدتقی مصباح یزدي رستگاران  .63
 250000 384وزیري7محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 1توشه جلد ره  .64
 250000 376وزیري7محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 2توشه جلد ره  .65
 66 --- پالتویی- فرهنگیمعاونت تربیتی و  رهنمودهایی براي ازدواج جوانان  .66
 632 290000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي (،حقوقیشناس بای)اخالق،ز 2آوردها جلدهاو ره افتیره   .67
 352 220000 رقعی4 محمدتقی مصباح یزدي زینهار از تكبر  .68
 892 660000 وزیري 3 محمدتقی مصباح یزدي 1سجاده هاي سلوک ج  .69
 416 160000 ویزري 2 مصباح یزديمحمدتقی  2سجاده هاي سلوک ج  .70
 111 50000 رقعی4 معاونت تربیتی و فرهنگی سلسله مباحثی براي طالب علوم دینی  .71
260000192وزیري9مرتضی آقاتهرانیسوداي روي دوست  .72

 462 470000 رقعی 1 يمحمد رضااسد در تعامل با اهل کتاب تیاهل ب رهیس  .73
190 120000 رقعی 1 رضا پارچه باف در مواجهه با خطاکاران )ص(امبریپ یاخالق یتیترب رهیس  .74

 216 220000 رقعی 6 محمدتقی مصباح یزدي سیري در ساحل  .75
 220 250000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي سیماي پیامبر اعظم)ع( در آینه نهج البالغه  .76
 488 135000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي 1سیماي سرافرازان ج  .77
 528 240000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي 2سرافرازان جسیماي   .78
 208 210000 رقعی7 محمدتقی مصباح یزدي )شرحی بر مناجات شعبانیه و مناجات المریدین(شكوه نجوا   .79
 112 8000 رقعی 1 حیدر همتی صدف سینه  .80
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 508 400000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي صهباي حضور  .81
 176 55000 رقعی7 محمدتقی مصباح یزدي نهایتعروج تا بی  .82
 192 380000 وزیري 4 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات(فلسفه اخالق  .83
 226 420000 رقعی 1 ياحمد نیحسی/طیحسن مح يفلسفه اخالق فرا اخالق و اخالق هنجار  .84
 32 50000 رقعی 22 اسماعیل کریمی کربالیی کاظم  .85
 88 160000 رقعی5 زاده نوريعالممحمد  لباس روحانیت؛ چراها و بایدها  .86
 144 40000 رقعی3 محمدتقی مصباح یزدي لقاي الهی  .87
 192 --- وزیري ـ جمعی از مترجمان مجموعه مقاالت فلسفه اخالق  .88
 414 720000 رقعی 1 اردکان یطیحسن مح ینقش عرف در ارزش اخالق  .89

 ادیان 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 320 22000 رقعی 3 آزادیانمصطفی  آموزه نجات از دیدگاه عالمه طباطبایی با دیدگاه رایج مسیحیت  .90
 260 33000 رقعی 2 سلیمانی اردستانیعبدالرحیم  آیین پروتستان  .91

 565 570000 رقعی 2 زاده و باغبانیرسول اپوکریفاي عهد عتیق  .92

 578 1160000 وزیري 1 همنقلعه ب ینیاکبر حس دیس انیدر اد ییغا قتیحق یقیتطب اتیاله  .93

 272 33000 وزیري 2 ذاکريمحمداسحاق  الدین عاملیهاي تقریبی عالمه شرفاندیشه  .94
 296 42000 وزیري 1 عسگر قربانی ایمان امید محبت در اسالم و مسیحیت  .95
 344 --- وزیري - جمعی از نویسندگان باورهاي دینی  .96
در ادیان  و جانشینی بررسی پیشینه تنصیصی بودن وصایت  .97

 ابراهیمی با تأکید بر قرآن و عهدین
 312 38000 وزیري 1 محمدمهدي اکبري دهقان

 370 740000 وزیري 1 پناه نیحسن د کیاتولک تیحیدر مس ضیو آموزه ف هیقاعده لطف در امام یقیتطب یبررس  .98

 536 --- وزیري - دلمحمدجواد نیک بررسی تطبیقی ملكوت خدا در ادیان ابراهیمی  .99
 520 1050000 وزیري 1 يآکرد يطاهر نیمحمد حس کیکاتول ياسیبا نهاد کل عهیش تیسازمان روحان یقیتطب یبررس  .100
 630 1000000 وزیري 1 یحسن یعل دیس یحیمس اتیاله دیمكاتب جد یبررس  .101
 168 20000 رقعی 2 سلیمانی اردستانیعبدالرحیم  پسر خدا در عهدین قرآن  .102
 351 710000 وزیري 2 طاهريمحمدحسین  وگوي اسالم و مسیحیتتاریخی گفتپیشینه   .103
 312 220000 وزیري 1 صالح محمد حسن دیس معابد)سفرنامه هندوستان( اریپرسه در د  .104
 851 120000 وزیري 1 سیدعلی حسنی تاثیر اومانیسم بر بزرگان نهضت پروتستان و پیش گامان الهیات لیبرال  .105
 208 195000 وزیري 3 سیدعلی حسنی تیاز ادعا تا واقع تیحیدر مس یتامل  .106
 200 --- وزیري - ساجدي و مشكی جستارهایی در باب دین  .107
 156 250000 رقعی 1 ينقو نیحس (هیامام اتیدر روا)ع(وسفیتا  میحضرت ابراه خی)تار نبوت ثیحد  .108
 190 17500 رقعی 1 صانعیمرتضی  خطاناپذیري پاپ  .109
 222 --- وزیري - ساجدي و مشكی دین در نگاهی نوین  .110
 120 15000 وزیري 4 محمد حسین زاده شناسی دین  .111
 320 540000 رقعی 1 یکرمان رضایعل -اندروالوث  ا(ه شهیو اند خیتار ی)بررس یپاغویآر وسینوسوید  .112
 462 427350 رقعی 1 يمحمد رضااسد در تعامل با اهل کتاب تیاهل ب رهیس  .113
 436 880000 وزیري 1 یانیآر یجواد باغبان نیشناخت قرآن و عهد  .114
 824 1200000 وزیري 3 جواد باغبانی، زادهرسول عباس شناخت مسیحیت  .115
 550 --- وزیري - رسول زاده –باغبانی  شناخت کلیساي کاتولیک  .116
 508 260000 وزیري 3 رسول زاده –باغبانی  پروتستان يسایشناخت کل  .117
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 267 310000 وزیري 1 یقیتوف نیحس -عباس رسول زاده  ارتدکس يسایشناخت کل  .118
 96 160000 رقعی 3 محمدعلی شمالی شیعه شناسی مقدماتی  .119
 182 400000 وزیري 1 فراز يمحمد رضا موسو دیس عارف و راهب قرن ششم سیقد كتیقواعد بند  .120

 227 460000 رقعی 1 هستود ییاحمد طباطبا دیس )ره(ییاز منظر عالمه طباطبا یاله انیگوهر اد  .121

 528 170000 وزیري 2 جواد باغبانی، زادهرسول عباس الي متونمسیحیت از البه  .122
 208 --- وزیري - مصباحعلی  هاي معاصرنظام اندیشه اسالمی در مصاف با چالش  .123
 286 450000 وزیري 1 یشورک یمحمد حاجت دیس زرتشت نییمعاد در اسالم و آ  .124

 

 اقتصاد 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 304 520000 وزیري 2 خلیلی تیرتاشینصراهلل  اصول علم اقتصاد  .125
 198 43000 وزیري 1 رجایی سید محمدکاظم اقتصاد خرد  .126
 392 150000 وزیري 1 پرویز داودي 1اقتصاد خرد ج  .127
 362 140000 وزیري 1 پرویز داودي 2اقتصاد خرد ج  .128
 156 620000 وزیري 1 نو همكارا ییمحمد کاظم رجا دیس میقرآن کر دگاهیدرآمد و ثروت از د عیتوز يالگو  .129

 192 --- وزیري - نصراهلل خلیلی تیرتاشی اقتصاد کالن با نگرش اسالمی  .130
 446 950000 وزیري 1 و همكاران انیلیمحمد جمال خل یبودجه دولت اسالم صیو تخص نیتام  .131

 396 500000 وزیري 1 يجابر یمحمدعل یالمعلم اقتصاد متعارف وعلم اقتصاد اس یوارزش یمعرفت شناخت یمبان یو بررس لیتحل  .132

 432 160000 وزیري 1 پرویز داودي  حل مسائل اقتصاد خرد   .133
 200 410000 رقعی 1 محمد جواد قاسمی اصل جایگاه استقرا در روش شهید صدر در اقتصاد اسالمی  .134
 568 1140000 رقعی 2 یمحمدروحان ی ت:کاسادوفسك شلیم نوین جهانیسازي فقر و نظم جهانی  .135

 320 120000 وزیري 1 ییمحمد کاظم رجا دیس آن يهاو شاخص يبر مفهوم عدالت اقتصاد يدرآمد  .136
 480 180000 وزیري 1 ییمحمد کاظم رجا دیس ياقتصاد يبر شاخص ها يدرآمد  .137
 364 150000 وزیري 1 ایجواد محقق نمحمد  یاسالم يبانكدار يبر شاخص ها يدرآمد  .138
 232 --- وزیري - معاونت پژوهش هاکارها و راهربا در نظر و عمل؛ چالش  .139
 208 21000 رقعی 1 لطیفی.مهدي هاي مالی و نقش آن در نظام مالیسیاست  .140
 606 220000 وزیري 1 محمود عیسوي ساختار بازار سرمایه در اسالم و بررسی تحوالت آن در ایران  .141
 178 390000 وزیري 1 ژادن یعیعباس شفی/محمدجواد توکل بیط دیشاخص تول  .142

 436 880000 وزیري 1 یمحمد جواد توکل یاسالم كردیبارو یشاخص تجارت خارج  .143
 187 410000 وزیري 1 نو همكارا ییمحمد کاظم رجا دیس یدر بازار اسالم يشاخص صداقت ونشان تجار  .144

 376 750000 رقعی 3 اشكذريجمال خلیلیانمحمد از دیدگاه اسالمهاي توسعه اقتصادي شاخص  .145
 264 370000 وزیري 2 اشكذريجمال خلیلیانمحمد فرهنگ اسالمی و توسعه اقتصادي  .146
 480 770000 وزیري 2 رجائیسیدکاظم  ماهیت بهره و کارآیی اقتصادي آن  .147
 264 550000 وزیري 1 کاظم بكتاش محمد یمالي )مخاطره( در بازارها سکیر ياقتصاد یفقه یمبان  .148
 224 18000 رقعی 1 انصاريجعفر  مبانی نظام مالی با نگرش اسالمی  .149
 352 700000 وزیري 3 رجایی سید محمدکاظم معجم موضوعی آیات اقتصادي قرآن  .150

 439 170000 وزیري 2 اشكذريجمال خلیلیانمحمد معیارها و شاخصه هاي پیشرفت انسانی از دیدگاه اسالم  .151
 70 --- پالتویی - معاونت تربیتی و فرهنگی معیشت و اقتصاد خانواده  .152
 304 43000 وزیري 1 جعفر عباس حاجی  مكتب اقتصادي اسالم  .153
 520 330000 وزیري 1 یمحمد جواد توکل نه فقط به خاطر پول  .154
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 تاریخ 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 176 20000 رقعی 1 میرعبداللهی.سید محمدحسین هاي پنجم تا دهم هجريتراجم و رجال از قرنآثار شیعیان امامی در   .155
 584 100000 وزیري 1 علی امین رستمی هاي فرهنگی در سیره نظامی معصومان)ع(آموزه  .156
 452 125000 وزیري 1 علی امین رستمی هاي معنوي در سیره نظامی معصومان)ع(آموزه  .157
 200 --- وزیري - تاریخ و اندیشه معاصر گروه 1آموزه جلد   .158

 264 --- وزیري - گروه تاریخ و اندیشه معاصر 2آموزه جلد   .159

 408 --- وزیري - گروه تاریخ و اندیشه معاصر 3جلد  آموزه  .160

 512 --- وزیري - گروه تاریخ و اندیشه معاصر 4جلد  آموزه  .161

 448 --- وزیري - گروه تاریخ و اندیشه معاصر 5جلد  آموزه  .162

 448 --- وزیري - گروه تاریخ و اندیشه معاصر 6آموزه جلد   .163
 568 --- وزیري - گروه تاریخ و اندیشه معاصر 7آموزه جلد   .164
 248 80000 وزیري 1 حاجی ربیعمسعود  ابراهیم)ع( سیري در سیره قرآنی  .165
 504 135000 وزیري 1 منتظري مقدمحامد  امیرالمؤمنین و ملک دو واژه و دو فرهنگ  .166
 460 940000 وزیري 1 جواد  سلیمانی امیري استحاله نهضت مشروطه  .167
 272 210000 رقعی 2 احمديابوالفضل  اسالم تمدن آیندگان  .168
 356 720000 رقعی 1 یصانع یمرتض اسالم جهانی  .169
 624 1250000 وزیري 1 قاسم عارف انحراف خونیاسالم ناب و شب  .170

 760 100000 وزیري 1 سیدنژاد سیدرضی ص()زندگانی اصحاب پیامبرجاویدان؛ سیري در هاياسوه  .171
 488 560000 رقعی 7 محمدتقی مصباح یزدي انقالب اسالمی؛ جهشی در تحوالت تاریخ  .172
 480 550000 رقعی 5 ناصري داوديعبدالمجید  انقالب کربال از دیدگاه اهل سنت  .173
 151 19000 وزیري 3 ابريفروغیاصغر  ایرانیان و عزاداري عاشورا  .174
 201 24000 رقعی 3 منتظري مقدمحامد  )ص(هاي پیامبربررسی تاریخ صلح  .175
 352 43000 وزیري 1 عرب ابوزیدآباديعبدالرضا  داري با تكیه بر سیره معصومانبررسی تاریخی اسالم و برده  .176
 288 450000 وزیري 1 يآباد ریپور ام داود کاظم هیسانیمختار و فرقه ک امیو نقش اودر ق هیمحمد بن حنف تیشخص یبررس  .177
 392 630000 وزیري 1 محمد ملک زاده رانیدر ا یشبه سلف انیجر يو اعتقاد يفكر یونقد مبان یبررس  .178

 298 450000 رقعی 2 مقدم يحامد منتظر تیاهل ب دگاهیاز د امبریپ  .179

 144 18000 رقعی 2 عبدالمحمديحسین  تأثیر اسالم بر اروپاي قرون وسطی  .180
 448 330000 وزیري 6 علی عربیحسین 1تاریخ تحقیقی اسالم جلد   .181
 352 260000 وزیري 6 علی عربیحسین 2تاریخ تحقیقی اسالم جلد   .182
 368 280000 وزیري 6 علی عربیحسین 3تاریخ تحقیقی اسالم جلد   .183
 584 440000 وزیري 6 علی عربیحسین 4تاریخ تحقیقی اسالم جلد   .184
 400 440000 وزیري 6 سلیمانیجواد  اسالم از عصر جاهلی تا عصر عاشوراتاریخ تحلیلی   .185
 280 120000 وزیري 12 محرمیغالمحسن  تاریخ تشیع از آغاز تا پایان غیبت صغري  .186
 176 --- وزیري - علی عربیحسین تاریخ جهنم  .187
 1064 1800000 وزیري 21 جمعی از نویسندگان 1ج)ع(  تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا  .188

 868 1500000 وزیري 17 جمعی از نویسندگان 2ج )ع( تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا  .189
 522 900000 وزیري 5 جمعی از نویسندگان )ع(دالشهداءیو مقتل جامع س امیق خیتار دهیگز  .190
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 216 31000 وزیري 5 جدید بناب. علی تحلیلی بر عملكرد یهود در عصر نبوي  .191
 796 610000 وزیري 2 جمعی از نویسندگان 1مدرنیته در ایران معاصر جلد تشیع و   .192
 582 550000 وزیري 1 جمعی از نویسندگان 2تشیع و مدرنیته در ایران معاصر جلد   .193
 320 48000 وزیري 1 گروه تاریخ و اندیشه معاصر 3تشیع و مدرنیته در ایران معاصر جلد   .194
 380 110000 وزیري 2 رنجبرمحسن  رویكردهاي عاشورا از صفویه تا مشروطههاو جریان شناسی تاریخی قرائت  .195
 128 --- وزیري - غالمی دهقیعلی  )ص(هاي ارتداد و بحران جانشینی پیامبرجنگ  .196
 176 --- رقعی - گروه تاریخ و اندیشه معاصر چكیدة مقاالت همایش مشروطه  .197
 256 28000 رقعی 2 سلیمانیجواد  )ع(رازداران حریم اهل بیت  .198
 240 30000 وزیري 1 احمدي روابط خارجی در حكومت نبوي  .199
 328 100000 رقعی 3 علویانمرتضی  پذیري سیاسیروحانیت و جامعه  .200
 184 --- رقعی - زادهعلی نقی ذبیح رهبران دینی در نهضت مشروطه  .201
 224 27000 وزیري 1 هساالریصفورا  اجتماعی قیس بن سعد –زندگی سیاسی   .202
 404 130000 وزیري 2 جباريمحمدرضا  1سازمان وکالت جلد   .203

 360 110000 وزیري 2 محمدرضا جباري 2سازمان وکالت جلد   .204

 372 750000 وزیري 1 محمد ملک زاده  ینید يو روشن فكر يگریسلف  .205

 459 740000 وزیري 1 یرستم نیام یعل و قرآن عهیش  .206

 216 200000 رقعی 4 محمدتقی مصباح یزدي عبرت هاي خرداد  .207
 728 990000 وزیري 1 انیمیاهلل نع حیذب یالماس رانیا یدر تجربه تمدن یاسیوفقه س تیعقالن  .208

 384 --- وزیري - جدید بنابعلی  عملكرد صهیونیسم نسبت به جهان اسالم  .209

 448 --- وزیري - ازنویسندگانجمعی 2و  1جاسالمی و انقالب غرب   .210
 374 --- وزیري - یمانیجواد سل در قرآن خیفلسفه تار  .211
 386 270000 وزیري 1 یرضا رمضان نرگس رانیا یالماس يآن با جمهور قیو تطب عیتش یاسیس شهیگردش نخبگان در اند  .212

 233 170000 وزیري 1 يواحد یعل آنان یاسیو س ی، اجتماع یو نقش فرهنگ )ع(اصحاب امام جواد یگونه شناس  .213
 440 65000 وزیري 1 محمدقاسم احمدي هجري 5و4محله کرخ و نقش آن در منازعات سیاسی و مذهبی در قرون   .214
 466 940000 وزیري 1 یعقوبیعبدالرسول  رمعاص رانیا یاجتماع یاسیونقش آن در تحوالت س تیمراتب روحان  .215

 400 550000 رقعی 5 زادهعلی نقی ذبیح 1جلد مرجعیت و سیاست در عصر غیبت   .216
 416 320000 رقعی 4 زادهعلی نقی ذبیح 2مرجعیت و سیاست در عصر غیبت جلد   .217
 392 790000 رقعی 3 زادهعلی نقی ذبیح 3مرجعیت و سیاست در عصر غیبت جلد   .218
 376 150000 رقعی 2 زادهعلی نقی ذبیح 4مرجعیت و سیاست در عصر غیبت جلد   .219
 376 550000 رقعی 1 زادهعلی نقی ذبیح 5مرجعیت و سیاست در عصر غیبت جلد   .220
 168 --- رقعی - زادهعلی نقی ذبیح نظران مشروطه از زبان صاحب  .221

 216 130000 وزیري 8 سلیمانیجواد  نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا  .222
 272 25000 رقعی 2 هاشمی علیسید )ع(بیتنشر و کتمان فضایل اهل  .223

 550 940000 رقعی 1 یسرتخت ياوریمحمد جواد  (ي)پنج قرن نخست هجر هیامام انیعیش ینظام آموزش  .224
 248 --- وزیري - رنجبرمحسن  نقش امام سجاد)ع( در رهبري شیعه  .225
 352 730000 وزیري 2 محرمیغالمحسین  نقش امامان شیعه در شكل گیري و توسعه  .226
 388 620000 وزیري 1 یابوطالب يمهد رانیمعاصر ا يدر نهضت ها عهیش یاسینقش فرهنگ س  .227

 504 135000 وزیري 1 احسانیسیدمحمد  )ع(وضعیت شیعیان عراق در عصر صادقین  .228
 128 100000 رقعی 2 علی عربیحسین یگانه مولود کعبه  .229
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 شناسیجامعه 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 424 140000 وزیري 1 فوالدي وندامحمد  حاکم بر رسانه از دیدگاه اسالماصول اخالقی   .230
 320 150000 وزیري 1 يدریالح دریاستاد مصباح/ح هالنجا نةیامواج الفتن و سف  .231
 352 110000 وزیري 2 صیفارمحمديمهدي  اندیشه و روش اصالح جامعه از دیدگاه امام علی)ع(  .232
 240 36000 وزیري 1 سعادتعوضعلی  تقابل(افغانستان و مدرنیته )تعامل یا   .233
 272 85000 وزیري 2 پرهیزکارغالمرضا  انقالب اسالمی و رشد مهدویت در ایران  .234

 یعلل فرهنگ یجامعه شناخت يبحران خاموش )واکاو  .235
 492 240000 وزیري 1 یانیکوت یچراغ لیاسماع (رانیدر ا يکاهش بارور یاجتماع

 238 500000 وزیري 1 کوشا دریغالم ح نید یاجتماع يها هینظر یمبان يانتقاد یبررس  .236

 240 27000 رقعی 1 زادهیوسفحسن  بررسی تحول آراي پیتر برگر درباره دین و عرفی شدن  .237
 192 60000 وزیري 2 ربانی خوراسگانیمحمدصادق  بررسی کارکردهاي انتظار حضرت مهدي در ایران معاصر  .238
 278 600000 وزیري 1 زاده وسفیحسن  معقول اتیح يبه سو  .239

 456 145000 وزیري 2 نرگسیرمضانرضا  شناختی انقالب مشروطه تبیین جامعه  .240
 450 720000 رقعی 1 عباس پور میابراه خالفت یجامعه شناخت نییتب  .241

 392 59500 وزیري 2 الدینشرفسید حسین  شناختی مهریهتبیین جامعه  .242
 340 --- رقعی - مریجی شمس اهلل  بالوکربشناختی واقعه تبیین جامعه  .243
 320 230000 وزیري 1 لیجبحسینیسیدمیرصالح  تحلیل جامعه شناختی جریان هاي روشنفكري در ایران  .244
 496 690000 رقعی 1 یعبدالرضا ضراب  ینید تیترب یجامعه شناس  .245

 176 55000 وزیري 2 حسامیفاضل  شناسی فقهجامعه  .246
 504 860000 وزیري 4 محمدتقی مصباح یزدي نگاه قرآن )مشكات(جامعه و تاریخ از   .247
 496 690000 رقعی 1 یعبدالرضا ضراب (ینیق جامعه ددر تحق یاجتماع ينهادها یتی)نقش ترب ینید تیترب یجامعه شناس  .248
 224 34000 وزیري 1 اژدري زاده حسین جامعه شناسی معرفت در قرآن  .249
 448 360000 وزیري 2 زوارهگلیغالمرضا  جغرافیاي جهان اسالم  .250
 224 25000 رقعی 1 ربانی محمدباقر جهانی شدن و تنوع یا وحدت فرهنگی: جامعه جهانی مهدوي  .251
 288 90000 وزیري 2 چراغی کوتیانیاسماعیل  خانواده، اسالم و فمینیسم   .252
 134 70000 وزیري 1 یترک يهاد ،زاده وسفیحسن  در اسالم یگیروابط همسا يبر الگو يدرآمد  .253
 314 370000 وزیري 3 يفوالدمحمد  درآمدي بر جامعه شناسی  .254
 264 38000 وزیري 1 داوود پورمرتضی  درآمدي بر مبانی جامعه شناسی اسالمی  .255
 264 85000 وزیري 3 بختیاريمحمدعزیز  هاي اجتماعی دیندرآمدي بر نظریه  .256
 312 85000 وزیري 1 سلمان علی رحیمی دین و عقالنیت ارتباطی  .257
 338 140000 وزیري 1 سندگانیاز نو یجمع رسانه مطلوب ياز منظر اسالم الگو یبر ارتباطات جمع يدرآمد  .258
 345 190000 وزیري 1 پور و همكاران یمیقاسم ابراه ینیخانواده از منظر متون د میتحك يراهبردها  .259
 272 110000 وزیري 1 اکوش دریغالم حي/ساجدابوالفظل  آن يهادر خانواده و شاخص یاجتماع تیترب يروش ها  .260

261.  
 ،علومی)جامعه شناس 3هاو ره آوردها جلد افتیره 
 636 290000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي (ت،اقتصادیری،مدیاسیس

 272 85000 وزیري 3 مریجی شمس اهلل گیري آن در ایرانسكوالریسم و عوامل شكل  .262
 768 330000 وزیري 1 نیشرف الد نیحس دیس (یمل يامیدر س یبه سرگرم یارتباط  ،یاسالم يكردی)رو یارسانه یسرگرم  .263
 352 95000 وزیري 1 مقدمیمحمدتقی  سنت و مدرنیته در بیان اندیشمندان مسلمان  .264
 472 --- وزیري - سندگانیاز نو یجمع یاسالم یسبک زندگ يشاخص ها  .265
 444 180000 وزیري 1 زاده وسفیحسن  یدر جامعه اسالم یارتباطات اجتماع يشاخص ها  .266
 736 1480000 وزیري 1 پور و همكاران یمیقاسم ابراه اسالم دگاهیخانواده مطلوب از د يشاخص ها  .267
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 264 160000 وزیري 1 زاده یصالح يعبدالهاد کنترل آن يو راه ها يشناخت علل کجرو  .268
 256 39000 وزیري 1 جهانگیرعیسی  شیعه در فضاي سایبر )رویكردي اجتماعی(  .269
 264 160000 وزیري 8 محمدتقی مصباح یزدي طوفان فتنه و کشتی بصیرت  .270
 322 240000 وزیري 1 مشروح میابراه دکتر طه عبدالرحمن يبر طرح فكر یخوانش  .271

 384 290000 رقعی 2 یعقوبیعبدالرسول  ایرانیان گسستگیهمبستگی و  عوامل  .272
 342 490000 رقعی 1 وندا يمحمد فوالد . چالشها و راهبردها(رانیدر ا تی)چشمانداز تحوالت جمع تیفرصت جمع  .273
 366 42000 وزیري 1 فصیحیامان اهلل  منطق کارکردي و دفاع از دین  .274
 448 900000 وزیري 2 فوالديمحمد  شناسیمفاهیم و کاربردهاي جامعه  .275
 304 300000 وزیري 1 اسديعلی  پذیريهاي منفی فرهنگمواجهه آیات و روایات با جنبه  .276

عالمه  دگاهیاز د یو مشاهده در علوم اجتماع هینظر  .277
 188 400000 وزیري 1 پور یمیقاسم ابراه یآمل ياهلل جواد تیو آ يمطهر دیشه ییطباطبا

 192 60000 وزیري 3 گلستانیصادق  نقد و بررسی نظریه عرفی شدن در ایران  .278
 560 68000 وزیري 1 برهانیمحمدجواد  عاصرافغانستان منقش اسالم در دگرگونی اجتماعی با تأکید بر   .279
 224 34000 وزیري 1 شاکرینفاطمه  هستی شناسی جامعه  .280
 400 160000 وزیري 4 بختیاريمحمدعزیز  هفت نظریه در باب دین  .281
 700 190000 وزیري 1 معاونت پژوهش شناسی )مجموعه مقاالت(جامعهسازي همایش بومی  .282

 حقوق 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 344 330000 وزیري 2 نیاشبانقاسم  المللآثار جهاد در روابط بین  .283
 248 80000 وزیري 2 معاونت پژوهش شناسی، حقوق بشر()حقوق زن، آزادي، غرب اسالم و غرب  .284
 394 105000 وزیري 1 کریمی عبد الوهاب بررسی فقهی حقوقی ترک فعل در تحقق عنصر مادي جرم  .285
 328 85000 رقعی 2 میر علیمحمدعلی  ساالري دینیجایگاه شورا در نظام مردم  .286

 584 160000 وزیري 1 حسینی سید ابراهیم جهاد و اصل منع توسل به زور در اسالم  .287
 408 110000 وزیري 1 سیدمحمود نبویان چیستی حق  .288
 192 --- وزیري - احمديموسی  رآنقحقوق اهل کتاب و چگونگی روابط مسلمانان با آنان در   .289
 360 49000 وزیري 1 راعی دهقیمسعود  ل...الملحق شرط بر اسناد حقوق بشر از دیدگاه حقوق بین  .290
 272 25000 رقعی 1 نصراللهیمرتضی  المللهاي مخالف در حقوق بینحمایت از گروه  .291
 568 340000 وزیري 3 یاندروآلتمن/بهروز جندق درآمدي بر فلسفه حقوق  .292
 376 58000 وزیري 1 قاسم علی صداقت راهكارهاي تضمین حقوق شهروندي در فقه اسالمی و قوانین افغانستان  .293
 548 320000 وزیري 1 ینیحس میابراه دیس یاسالم يدر کشورها نیو تقن عتیشر  .294

 280 120000 رقعی 2 باقرزادهمحمدرضا  المللضمانت اجراهاي صلح و امنیت بین  .295
 192 --- رقعی - کعبیعباس  ضمانتهاي اجرایی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  .296
 588 830000 وزیري 1 سندگانیاز نو یجمع وحقوق بشر یفقه اسالم  .297

 304 80000 وزیري 11 پژوه و خسروشاهیدانش فلسفه حقوق  .298
 152 150000 رقعی 2 معصومیسیدمسعود  فمینیسم در یک نگاه  .299
 280 42000 وزیري 1 احمديعیدمحمد  و مجازات هاي بدنیکرامت انسانی   .300
 384 240000 وزیري 1 یداوران نژاد يرضا عابد نیام شرفتیوالزامات فقه پ تیماه  .301

 312 160000 وزیري 1 دانش پژوه یمصطف )فلسفه حقوق( 5مبانی اندیشه اسالمی   .302
 672 100000 وزیري 1 مرتضایی سیداحمد مبانی و سازکار نظارت در حكومت اسالمی  .303
 440 170000 وزیري 1 راعیمسعود  مسئولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروه ها در پرتو رویه قضایی  .304
 400 43000 وزیري 1 اسكندريعبدالكریم  دیده در فقه و حقوقموقعیت زنان بزه  .305
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 200 --- رقعی - معاونت پژوهش )ضمانت اجراي قانون اساسی( 2هاي علمی نشست  .306

 328 50000 وزیري 1 مرتضاییسیداحمد  نظارت استصوابی و استطالعی  .307
 712 240000 وزیري 6 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 1نظریه حقوقی اسالم جلد   .308
 712 240000 وزیري 6 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 2نظریه حقوقی اسالم جلد   .309
 248 --- وزیري - سجادمنشاهلل لطف نقد الحاق  .310
 440 40000 وزیري 2 سلیمیعبدالحكیم  المللنقش اسالم در توسعه حقوق بین  .311

 272 85000 وزیري 2 یزديمحمدتقی مصباح  اسالمبشر از دیدگاه حقوق  گذرا به نگاهی  .312
 384 140000 وزیري 2 کریمی نیامحمدمهدي  المللآمیز در اسالم و حقوق بینهمزیستی مسالمت  .313

 و مشاوره شناسیروان 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 200 420000 رقعی 3 پناهی احمدعلی آرامش در پرتو نیایش  .314
 96 --- رقعی - دیانت مقدمسید مصطفی  آرامش طوفانی )پیشگري و درمان خودارضایی(  .315
 248 500000 وزیري 8 سیداحمد رهنمایی آشنایی با اصول و فنون مشاوره  .316
 352 24000 رقعی 1 اهلل شفقنجیب شناسیآشنایی با مقدمات روش تحقیق در روان  .317
 88 --- رقعی - آغوي از سخن دانی تا سخن رانی  .318
 248 510000 وزیري 1 یانجیزاده م یمسعود نورعل از خدا آگاهی تا خود آگاهی و آثار روان شناختی آن  .319
 64 --- رقعی - جانبازنوید  از من تا ما  .320
 72 --- رقعی - حاتمی و همتی استرس  .321
 72 --- رقعی - علی محمديکاظم  دارياشتغال یا خانه  .322
 245 150000 رقعی 1 ییرهنما داحمدیس یدر قلمرو علوم انسان يپرداز هیاصول نظر  .323

 60 --- رقعی - همتیمجید  اعتماد به نفس کودک من  .324
 344 550000 وزیري 2 يریابوالقاسم بش یروان شناس يكردیانسان کامل بارو يالگو  .325
 72 --- خشتی - نورينجیب اهلل  انگیزه هاي بزرگ براي دانشمندان کوچک  .326
 64 35000 رقعی 2 خطیبسیدمهدي  این نقش ها واقعی است  .327
 128 120000 رقعی 3 امامی راد احمد  این رشته سر دراز دارد  .328
 71 70000 رقعی 3 یانجیزاده م یمسعود نورعل این گره با دست باز می شود   .329
 96 90000 رقعی 3 علی صادقی سرشت این هوش دست یافتنی   .330
 448 --- وزیري - پناهی و حسینی با دخترم  .331
 96 --- رقعی - صالحیمحمدعلی  بازي را جدي بگیرید  .332
 96 --- رقعی - یمیابوالفضل ابراه لیبر ساحل تحص  .333
  54 50000 رقعی 3 حسینی نژادمحمود  بیست با ماست  .334
 288 460000 رقعی 2 قاسمیسلیمان  بهداشت و سالمت روان   .335
 66 60000 رقعی 3 جواد ترکاشوند به خواب شیرین بروید  .336
 88 80000 رقعی 2 نورياهلل نجیب پشت میز رضایت بنشینید  .337
 72 --- رقعی - پناهیاحمد علی پیام مورد نظر با موفقیت ارسال شد  .338
 64 --- رقعی - امیريحسین  نبود ترسی بود، ترسی  .339
 72 --- رقعی - همتیمجید  تنبیه؛ آري یا خیر  .340
 86 --- رقعی - آقاجانیمحمدصادق  تن هاي تنها   .341
 64 60000 رقعی 3 ابراهیمیابوالفضل  تحصیالت با طعم شكالت  .342
 264 270000 وزیري 3 شجاعیمحمدصادق  توکل به خدا  .343
 304 --- وزیري - معاونت پژوهش )مقاالت( روانشناسیجنسیت از منظر دین و    .344
 168 95000 وزیري 1 محمدرضا احمدي وگوها(جنسیت از منظر دین و  روانشناسی )گفت  .345
 408 170000 وزیري 2 پناهیاحمد علی جوانی؛ فصل شكفتن  .346
 64 --- رقعی - مجتبی حیدري اخالق× خانواده + عشق   .347
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 88 --- رقعی - اخوانابراهیم  خدا در زندگی کودکان  .348
 240 48000 وزیري 1 سیدحسین علیانسب خداجویی و نقش آن در نگرش به مرگ  .349
 58 --- رقعی - مجید جعفري هرفته خشمت را قورت بده  .350
 80 --- رقعی - ابوالفضل ابراهیمی خشت اول مسئولیت  .351
 84 90000 رقعی 2 حیدريمجتبی  خود را به که بسپاریم  .352
 239 90000 وزیري 1 حسنیرمضان علی  بینی و امنیت روانیخوش   .353
 64 --- رقعی - صالحیعلی محمد  خودي نشان بدهید  .354
 108 --- رقعی - اسالمیعبد االحد  دانستنی هاي پیش از خواستگاري-چاي اول  .355
 192 120000 وزیري 8 سید احمد رهنمایی چكیده آشنایی با اصول و فنون مشاوره  .356
 80 --- وزیري - همتیمجید  بیست چند ایست تا  .357
 86 80000 رقعی 1 صادقی سرشتعلی  حتی به اندازه یک بند کفش  .358
 320 40000 وزیري 1 احمديمحمدرضا  حج در آیینه روانشناسی  .359
 208 55000 رقعی 10 رجبیعباس  حجاب و نقش آن در سالمت روان  .360
 76 --- رقعی - محمدرضا بنیانی حسابی مصرف کنیم  .361
 60 --- رقعی - حاتمیمحمدرضا  دانستنی از جنس ندانستن  .362
 88 --- رقعی - يشلمزار انیلیمحمود خل دست در دست ارتباط  .363
 376 115000 رقعی 3 شجاعیمحمد صادق  يیزداهلل مصباحشناختی حضرت آیتهاي رواندیدگاه  .364

 216 --- رقعی - حیدريمجتبی  مندي خانوادگیدینداري و رضا  .365
 72 35000 رقعی 2 همتیمجید  هاي مقابله با استرسراه   .366
 72 --- رقعی - محمدي یکاظم عل کارمند اداره ایخانه  سیرئ  .367
 360 150000 وزیري 1 يابوالفضل ساجد ی/گلیجعفر عل یآن در اسالم و روان شناس يو شاخص ها تیرشد خالق  .368
 - 850000 رقعی 1 انیهرات یعباس عل قابدار 4-1جلد  ينامزد يراهنما  .369

 200 280000 رقعی 1 یصالح نیمب دیباش روان شناس کودک خود  .370
 328 230000 وزیري 1 یتبرائ نیرام ابراز وجود یروان شناس  .371
 578 340000 وزیري 1 یابوالحسن حقان رشد یروان شناس  .372
 618 380000 وزیري 1 يدریح یمجتب-يریابوالقاسم بش تیشخص یروان شناس  .373
 720 1450000 وزیري 2 و ... بشیري بوالقاسما شناسی عمومیروان  .374
 363 590000 وزیري 10 ابوالحسن حقانی 1روان شناسی کاربردي  .375
 428 480000 وزیري 2 ابوالحسن حقانی 2روان شناسی کاربردي  .376
 362 190000 وزیري 1 هنر یعیرف دیحم یبا نگرش اسالم شتنیمهار خو یروان شناس  .377
 72 35000 رقعی 3 پرویزيجواد  )مدیریت برنامه ریزي زمان(زمان را نگه دارید   .378
 72 --- رقعی - مجتبی حیدري ها و نیازهاي عاطفی زنان و مردانها، تفاوت(؛ ویژگی1زندگی+خوشبختی)  .379
 96 --- رقعی - مجتبی حیدري (؛ عشق و محبت در زندگی2زندگی+خوشبختی )  .380
 632 630000 وزیري 1 پناهیاحمدعلی  رویكردي روان شناختیسبک زندگی همسرداري از منظر دین با   .381
 802 --- وزیري - یانجیزاده م یمسعود نور عل (یو روان شناخت یاسالم كردی)روهمسران یسالمت واختالل جنس  .382
 354 580000 رقعی 1 ياحمد ریزه (یو روان شناخت ینید يكردیبا رو دیازدواج سفنوظهور  دهیابعاد پد یو بررس لی)تحل اهیسدیسف  .383
 86 --- رقعی - مصلحیجواد  شهد شیرین شادي  .384
 96 --- خشتی - يدریح یمجتب یعشق و محبت در زندگ  .385

 400 200000 وزیري 1 میردریكونديرحیم  عقل دینی و هوش روان شناختی  .386
 64 --- رقعی - همتیمجید  هاي نظم آموزي به کودکان(فرزندان قانون )روش  .387
 448 170000 وزیري 1 سعیده پناهی -ت: فاطمه شریفی رفتاري براي درمانگران جدید -فرایند با لینی درمان شناختی   .388
 176 20000 رقعی 2 محمديمحمدرضا  قناعت و سالمت روان  .389
 416 840000 وزیري 1 یمیابوالفضل ابراه نید یروان شناس یفیتوص یکتاب شناس  .390
 568 1140000 وزیري 1 يمهرآباد یفاضل رضایعل خانواده یروان شناس یفیتوص یکتابشناس  .391
 56 --- رقعی - دیانت مقدمسیدمصطفی  قرارکمی قرار براي یک بی  .392
 656 85000 وزیري 1 هاشم پور ماخذیابی مناسبات دین و روان شناسی  .393
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 156 170000 رقعی 1 يریقد نیمحمد حس روان يمثل ها  .394
 76 80000 رقعی 4 حیدريمجتبی  محبت را زندگی کنیم  .395
 138 130000 رقعی 1 علويسیدمحمدتقی  1اي مشاوره زیر گنبد فیروزه  .396
 45 70000 رقعی 1 يریقد نیمحمد حس 2اي مشاوره زیر گنبد فیروزه  .397
  70000 رقعی 1 يریقد نیمحمد حس 3اي مشاوره زیر گنبد فیروزه  .398
 51 70000 رقعی 1 يریقد نیمحمد حس 4اي مشاوره زیر گنبد فیروزه  .399
 200 420000 رقعی 2 حاتمیمحمدرضا  شناسیمعماي روان  .400
 464 930000 وزیري 1 انیروزیف ریشب يزدیاهلل مصباح  تیقرآن براساس آثار آ دگاهیاز د یبرروان شناس يمقدمه ا  .401

 172 200000 رقعی 3 قدیريمحمدحسین  ام تنهاي تنها )مهارت رویارویی با غم غربت(من مانده  .402
 216 440000 وزیري 1 هرفته يدجعفریمج ینید يدر پرتو آموزه ها يمهار خشم و پرخاشگر  .403
 112 --- رقعی - محمدمهدي عباسی نام این کتاب با شما  .404
 96 --- رقعی - مهدي عباسی نبض ازدواج را بگیرید   .405
 280 200000 وزیري 1 ینصرت یناروئ میرح در درمان وسواس یاسالم یابیخود  هینظر  .406
 496 990000 وزیري 2 شجاعیمحمدصادق  هاي انسان سالم با نگرش به منابع اسالمینظریه  .407
 48 --- رقعی - همتیمجید  نظم آموزي به کودکان  .408
 344 490000 وزیري 2 علی ابوترابی شناسی با نگرش اسالمیهاي بهنجاري در رواننقد مالک  .409
 251 400000 وزیري 1 یابوالحسن حقان مانینقش عاطفه در ا   .410

 52 --- رقعی - عابدینینصیر  نگاه تو نیاز من  .411
 96 --- رقعی - امیريحسین  نوجوانی در نقش شكیبایی  .412
 128 --- خشتی - جاللیحسین  نوجوانی و جوانی محدودیت ها و مصونیت ها  .413
 442 890000 وزیري 1 نسیبه رمضانی / ت:لري دوسی شفا بخش  يواژه ها  .414

 72 --- خشتی - حیدريمجتبی  ها و نیازهای عاطفی زنان و مردانها تفاوت ویژگی  .415
 356 720000 رقعی 1 یعبدل يهاد (ییعالمه طباطبا يهاشهیواند لگرانیتحلروان دگاهید سهی)مقاياریوناهشياریهش  .416
 335 540000 وزیري 2 پناهی علی احمد همسرگزینی چرا و چگونه  .417
 86 --- رقعی - آینه چیعباس  همه صفحه پر از بابا  .418
 74 70000 رقعی 2 حیدريمجتبی  هوای فاصله سرد است  .419
 368 520000 وزیري 1 جدیريجعفر  هیجان و رضامندي زناشویی  .420
 80 --- رقعی - ینیرئوف حس دی. س یمغن یمحمود حسن تو را فراموش ادمی  .421
 74 --- رقعی - زادهقلیمعصومه  -صالحیمبین  یک قدم تا باور  .422

 

 شناسیروش  
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 232 28000 وزیري 1 عبدالرضا ضرابی آشنایی با کتابخانه و مقدمات اصول کتابداري  .423
 358 180000 وزیري 1 اسماعیلی. رفیع الدین الگوي شخصیت مرد و زن در سینماي ایران یبازنمای  .424
 136 40000 رقعی 3 دهنويحسین  بهار سخن  .425
 208 430000 رقعی 3 جمعی از نویسندگان نویسینامهپایان  .426
 1048 158000 رقعی 1 عبدالرضا ضرابی 6 - 1هاي کارشناسی ارشد جنامهچكیدة پایان  .427
 232 165000 وزیري 1 یزديمحمدتقی مصباح  درباره پژوهش  .428
 160 23000 رقعی 2 مدیریت تدوین متون کارهاي تدوین متون درسیدر جستجوي راه  .429
 160 --- رقعی - گذاري مجموعه آثاردبیرخانه شوراي سیاست راهنماي سیر مطالعاتی آثار آیت اهلل مصباح یزدي  .430
 359 720000 رقعی 3 رزاقیهادي  روش تدریس  .431
 104 100000 وزیري 1 حسین دهنوي روش تحقیق   .432
 352 140000 وزیري 1 سلمه ايمسعود  روش شناسی سخنرانی دینی  .433
 400 260000 وزیري 3 سید عالء نقی زاده ترجمه عربی به فارسی کارگاه  .434
 584 88000 وزیري 1 گروهی از نویسندگان 3گنجینه معرفت ج  .435
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 عرفان 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف
 408 660000 وزیري 4 علی امینی نژاد آموزش پودمانی عرفان اسالمی  .436
 310 620000 وزیري 1 يدیاحمد سع یبا عرفان اسالم ییآشنا  .437
 536 860000 وزیري 7 علی امینی نژاد آشنایی با مجموعه عرفان اسالمی  .438
 273 39000 وزیري 1 جعفريمحمدعیسی  ابن عربی و اشاعره  .439
 184 180000 وزیري 1 نوروزياصغر  اعیان ثابته در عرفان اسالمی  .440
 536 810000 رقعی 2 زاده یمظلوم نیکمال الد مكتب نجف یعرفان تیترب يالگو  .441

 391 790000 وزیري 1 واال يمحمود جواد يدر عرفان نظر تیامامت و وال  .442
 180 360000 رقعي 1 یقراملك یحجت لطف آنصفات انسان در قر يناپسند یقرآن بررس انسان از نگاه  .443
 352 500000 وزیري 1 یآقاخان لیجل يمولو دگاهیانسان کامل از د  .444
 417 760000 رقعي 1 يمظفر نیحس یعرفان لیتاو  .445
 231 400000 وزیري 1 یرسول مزرئ یآمل دریح دیس دگاهیاز د یعرفان ریتفس  .446
 247 100000 وزیري 1 يبصراومطهره  یدر عرفان عمل يجاذبه و دافعه علو  .447
 680 750000 وزیري 4 علی امینی نژاد حكمت عرفانی  .448
 260 39000 وزیري 1 امینیحسن  خیر و شر در مكتب ابن عربی  .449
 184 90000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي در پرتو نور  .450
 352 390000 وزیري 7 محمدتقی مصباح یزدي در جستجوي عرفان اسالمی  .451
 388 540000 وزیري 1 يمحمد محمود میصراط مستق يدر جستجو  .452
 232 200000 رقعی 7 نیارکیصوفیتقی  در حریم وصال  .453
 272 550000 رقعی 3 نیارکیصوفیتقی  در حریم والیت  .454
 208 450000 رقعی 2 یزديمحمدتقی مصباح  در کوچه هاي آفتاب  .455
 230 70000 رقعی 1 اراکیمحسن  درآمدي بر عرفان اسالمی  .456
 232 90000 وزیري 1 اشكوريمحمدفنایی  درآمدي بر فلسفه عرفان  .457
 196 17500 وزیري 4 کریمیان صیقالنیعلی  سیرة عشقبازان  .458
 855 1200000 وزیري 4 یتهران ییرضا یعل (یعیش ینو در عرفان عمل یو سلوک )طرح ریس  .459
 480 150000 وزیري 1 حسینیانحامد  شریعت رویا )بررسی و نقد اصول نظري اندیشه معنوي پائولو کوئلیو(  .460
 414 210000 رقعی 1 ياشكور ییمحمد فنا یعیدر متون عالمان ش یعرفان اسالم  .461
 240 34000 وزیري 1 معتمديسیدوحید  عرفان و عترت  ع .462
 280 37000 رقعی 6 کریمیان صیقالنیعلی  عروج عاطفه  .463
 64 4500 پالتویی 1  عقیده و عمل  .464
 772 1540000 وزیري 1 یکرمان رضایعل/ جونز چاردیر فلسفه عرفان  .465
 752 1190000 وزیري 1 المعارف رهیدا ( فلسفه عرفان مجموعه مقاالت5معرفت) نهیگنج  .466
 424 400000 وزیري 1 شریفیاحمدحسین  مبانی و اصول عرفان عملی در اسالم  .467
 712 1250000 وزیري 9 پناهیزدان سید یداهلل مبانی و اصول عرفان نظري  .468
 712 330000 وزیري 3 جمعی از نویسندگان مبانی و فلسفه عرفان نظري  .469
 360 140000 وزیري 1 محمدخانیزینب  قرآننقش علم و ایمان در خودسازي از دیدگاه   .470
 408 600000 رقعی 3 علیپوروحید. حسن موعود عرفان  .471

 

 علوم تربیتی 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 368 740000 وزیري 2 سیداحمد رهنمایی (ییمه طباطباعال یتیمكتب ترب)آرا و اندیشه هاي تربیتی اندیشمندان مسلمان  .472
 264 80000 وزیري 2 زادهمهديحسین  ورزيآئین عقل  .473
 80 --- رقعی - معاونت پژوهش آسیب شناسی نظام آموزشی از دیدگاه جنسیتی  .474
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 268 --- وزیري - یمیرح یعل حجاب یو اخالق یتیابعاد ترب  .475

 632 400000 وزیري 1 نیارجبی هاي زندگیاسالم و زیبایی  .476
 232 330000 وزیري 2 یوسفیشهناز  رویكرد اسالمیبازشناسی تربیت جنسی با   .477
 240 480000 وزیري 2 زادهحسینعلی  بررسی تطبیقی تربیت دینی  .478

 398 800000 وزیري 1 زاده میصادق کر میدر قرآن کر یتحول اخالق ينظر يها انیبن  .479

 206 330000 وزیري 1 نسب يمحمد رضا موسو دیس تحول فهم دعا در کودکان و نوجوانان  .480

 320 190000 رقعی 6 ثابتحافظ  تربیت جنسی در اسالم  .481
 280 570000 رقعی 4 ابوطالبیمهدي  )ع(تربیت دینی از دیدگاه امام علی  .482
 168 90000 رقعی 2 جمعی از نویسندگان گوها(وتربیت دینی در جامعه معاصر )گفت  .483
 1232 --- وزبري - نویسندگانجمعی از  تربیت دینی در جامعه معاصر )مقاالت برگزیده(  .484
 372 220000 وزیري 1 یشكراله يمهد کودکان در اسالم يعباد تیترب  .485

 184 260000 وزبري 1 یمیکر نیمحمد حس تیو ترب میدر نظام تعل دیتوح گاهیجا  .486
 272 160000 وزیري 4 علی حسین زاده خانواده موفق )ارتباط والدین و فرزندان(  .487
 304 300000 وزیري 3 سیداحمد رهنمایی تعلیم و تربیتدرآمدي بر فلسفه   .488
 280 --- وزیري - فرمتقیغالمرضا  درآمدي بر نظام اخالق جنسی در اسالم  .489
 344 350000 وزیري 5 ساجديابوالفضل  )ویراست جدید( سان؟گرایی چهگریزي چرا، دیندین  .490
 288 120000 وزیري 1 علی حسین زاده سبک زندگی  .491
 480 680000 وزیري 2 اسداهلل طوسی د در خانوادهارتباط با خداون تربیتی و اخالقی پیامبر و اهلبیت در خانه و خانوادهسیره   .492
 559 370000 وزیري 3 اسداهلل طوسی ایستههمسران ش-سیره تربیتی و اخالقی پیامبر و اهلبیت در خانه و خانواده  .493
 344 140000 رقعی 3 پناهیاحمد علی شكفتن سهم توست  .494
 340 230000 وزیري 2 ییرهنما داحمدیس  تیو ترب میفلسفه تعل  .495

 328 110000 وزیري 3 عبدالرضا ضرابی فلسفة تعلیم و تربیت )قدیم و معاصر(  .496

 216 320000 وزیري 2 مهدي زادهحسین  فلسفه حجاب )واکاوي حكمت و فواید پوشش(  .497
 448 --- وزیري - اسداهلل طوسی تربیت اسالمیپردازي در تعلیم و گامی به سوي نظریه  .498

 286 200000 وزیري 2 ییرهنما داحمدیس ارزش ها یمبان  .499

 575 340000 وزیري 3 هوارد ا اوزمن مبانی فلسفی تعلیم و تربیت  .500
 496 60000 وزیري 1 عبدالرضا ضرابی مجموعه مقاالت تربیتی )تربیت دینی، اخالقی و عاطفی(  .501
 438 430000 وزیري 1 یخان نیحس يهاد آن اسیاسالم و ساخت مق دگاهیانتخاب همسر از د يارهایمع  .502
 304 400000 وزیري 8 زادهحسینعلی  هاي سازگاريمهارت  .503
 207 21000 وزیري 1 رزاقیهادي  نگرش و ایمان در تربیت دینی  .504
 192 22000 رقعی 2 بناريهمت علی نگرشی بر تعامل فقه و تربیت  .505
 88 --- رقعی - خانیحسینهادي  روش پیشگیري از انحرفات جنسیهفت   .506
 360 400000 وزیري 23 علی حسین زاده همسران سازگار  .507

 

 علوم سیاسی 
نوب نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 ت
 صفحه قیمت قطع

 386 280000 وزیري 1 منش يدیوح یحمزه عل ینید يو مردم ساالر یدموکراس برالیاخالق ل  .508
 752 --- وزیري - مجموعه مقاالت فرانو استعمار  .509
 416 300000 رقعی 2 واعظیحسن  استعمار فرانو جهانی سازي و انقالب اسالمی  .510
 232 100000 وزیري 1 شبان نیاقاسم  آسیب شناسی انقالب اسالمی  .511
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 224 60000 رقعی 2 رضوانیمحسن  اشتراوس و فلسفه سیاسی اسالم  .512
 114 230000 رقعی 1 ایر یب يمحمد ناصر سقا ي(اامام خامنه اناتی)برگرفته از ب یاسالم يمجلس شورا ياصول راهبرد  .513
 552 390000 وزیري 1 یعل ریم یمحمدعل اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خالفت  .514
 479 150000 وزیري 3 پروفسور موالنا اطالعات عالمگیر و ارتباطات جهانی  .515
 480 680000 وزیري 1 یانیشتآ یفتحعل یاتوود/عل سیپال لوئ جنگ يامپراتور  .516
 352 95000 وزیري 1 محمدجواد نوروزي انقالب اسالمی ایران  .517
 288 470000 وزیري 16 محمدتقی مصباح یزدي هاي آنانقالب اسالمی و ریشه  .518
  120000 پالتویی 1 انیاکبر عالم یعل يگر یانقالب  .519
 256 --- وزیري - نیاشبانقاسم  ایران و آمریكا  .520
 480 340000 وزیري 1 يدیرضا جن غرب از اسالم و مسلمانان یكیتیژئوپل ییبازنما  .521

 600 330000 رقعی 1 اندیسع لی/اسماعترزیپ مزیج يارد هینظام سرما ریفراگ دهیپد یو رکود جهان یبحران مال  .522

 یاسیس شهیدر اند تیمشروع هینظر یقیتطب یبررس  .523
 هیمیو ابن ت یعالمه حل

 424 850000 وزیري 1 تراب پور يمهد

 392 48000 وزیري 1 نعیمیانذبیح اهلل  بنیادشناسی و زمینه شناسی عقالنیت  .524
 192 22000 رقعی 1 قنبري آالنقمحسن  عودگراییمو بنیادهاي سیاسی جنبش صهیونیسم مسیحی و انگاره  .525
 504 --- وزیري - جمعی از مترجمان پدرخوانده حقوق بشر  .526

ناکارآمدي علم سیاست غربی در تحلیل نهضت امام تبیین   .527
 272 33000 رقعی 1 ابوطالبیمهدي  کديخمینی)ره( با بررسی مصداقی تحلیل نیكی آر.

 88 9500 پالتویی 1 معاونت پژوهش تولید علم و شكستن مرزهاي دانش  .528
 264 280000 رقعی 10 احمدشریفی شریفی جنگ نرم  .529
 384 120000 وزیري 1 شبان نیاقاسم  اسالمیحقوق بشر در پرتو حكومت   .530
 452 910000 وزیري 1 میسل میعبدالحك حقوق بشر دوستانه در اسالم  .531

 116 120000 رقعی 1 جوادزادهعلیرضا  حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی  .532
 152 280000 رقعی 2 سید احمد رهنمایی حكومت جهانی واحد  .533
 340 240000 وزیري 1 محمد رضا باقر زاده رانیا یاسالم يجمهور یخارج استیدر س يبر راهبرد جهاد يدرآمد  .534
 282 200000 رقعی 1 یمیکر یمحمد تق یاسالم شرفتیپ يبر شاخص عدالت در الگو يدرآمد  .535

 360 720000 رقعی 1 یقربان يمهد اسالم یاسیبر فلسفه س يدرآمد  .536
 314 650000 وزیري 1 یالنیاکبر س یعل يمقام معظم رهبر یاسیبر فلسفه س يدرآمد  .537

  --- وزیري - جمعی از نویسندگان اسی(سی-کالمی-درآمدي بر مبانی اندیشه اسالمی)فلسفی د .538
  --- وزیري - محمدجواد نوروزي درآمدي بر نظام سیاسی اسالم  .539
 436 480000 وزیري 3 یابوطالب ي،مهدیباغستان دیسع هیفق تیدرسنامه وال  .540

 416 --- وزیري - جمعی از مترجمان دولت خودسر  .541
 136 140000 رقعی 3 یزديمحمدتقی مصباح  زالل نگاه  .542
 464 65000 وزیري 1 فالح سلوکاییمحمد  در اسالم و نظام لیبرال دموکراسی سازکاهاي نظارت بر حكومت  .543
 316 230000 رقعی 1 يعبداهلل نظر یاسالم شرفتیپ يدر الگو یاسیس يشاخص آزاد  .544
 356 250000 وزیري 1 یخلوص نیمحمد حس یالماس شرفتیپ يدر الگو یاسیشاخص مشارکت س  .545

 271 110000 وزیري 1 ییرجامحمد کاظم  دیس تشرفیپ یرانیا -یاسالم ياستقالل در الگو يشاخص ها  .546
 296 120000 وزیري 1 اهلل مبلغ ظیحف یسالما شرفتیپ يدر الگو یاسیس ییایشاخص تنوع و پو  .547
 335 40000 وزیري 1 ارجینیحسین  صلح و منازعه در روابط خارجی دولت اسالمی  .548
 248 280000 وزیري 17 سیداحمد رهنمایی شناسیغرب  .549
 224 310000 وزیري 2 حبیبیرضا  یتهشناختی مدرنشناسی مبانی معرفت شناختی و روشغرب  .550
 232 25000 رقعی 2 عادلیمحمدرضا  کشی)هولوکاست اسراییلی(فلسطین  .551
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 212 110000 وزیري 15 محمدجواد نوروزي فلسفه سیاست  .552
 264 170000 وزیري 1 ایشبان نقاسم  (6)مبانی اندیشه اسالمیفلسفه سیاست   .553
 224 100000 وزیري 6 محمدجواد نوروزي (6)مبانی اندیشه اسالمی فلسفه سیاسی اسالم  .554
 320 100000 وزیري 1 رضوانیمحسن  فلسفه سیاسی اسالم در غرب  .555
 144 290000 پالتویی 1 یمحسن مومن یاسالم ينظام جمهور يکارآمد  .556
 112 12000 پالتویی 1 گووگفت گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی  .557
 248 --- وزیري - جمعی از نویسندگان )درآمدي برنظام ارزشی( 4مبانی اندیشه   .558
 176 80000 وزیري 7 مصباح یزدي. نوروزي والیت فقیهساالري دینی و نظریه مردم  .559
 250 480000 رقعي 1 یمانیجواد سل یدولتمردان اسالم نشیگز اریمع  .560
 272 --- وزیري - علی وحیدي منشحمزه ساالري دینی و دمكراسی لیبرالیمقایسه مردم  .561
 506 1020000 رقعی 1 یشجاع يهاد للالم نیدر عرصه روابط ب رانیا یاسالم يمنابع قدرت نرم جمهور  .562

 370 750000 رقعی 1 یشجاع يهاد یارجخ استیدر س یمنافع دولت اسالم يالگو یمنافع انسان  .563
 248 43000 وزیري 1 ابوذر مظاهري منطق فراز و فرودفلسفه سیاسی در اسالم و غرب  .564
 232 --- رقعی - امین. محمدرضا هاي جنگ عراقناگفته  .565

 208 --- رقعی - معاونت پژوهش )جهانی سازي( 3نشست هاي علمی   .566

 304 --- رقعی - معاونت پژوهش (1ساالري دینی جلد )تبیین مردم 4نشستهاي علمی  .567
 368 --- رقعی - معاونت پژوهش (2ساالري دینی جلد )تبیین مردم 4نشستهاي علمی  .568
 240 --- وزیري - محمدجواد نوروزي نظام سیاسی اسالم  .569
 320 220000 وزیري 8 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 1اسالم جلد نظریه سیاسی   .570
 304 220000 وزیري 8 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 2نظریه سیاسی اسالم جلد   .571
 544 910000 وزیري 3 احمد واعظی هاي عدالتنقد و بررسی نظریه  .572
 504 1000000 رقعی 1 ییاحمد مرتضا دیس یینقدکتاب حكومت وال - ينبو ثیدر احاد هیفق تیوال  .573
 224 90000 وزیري 1 يطاهر يمهد یاسالم شرفتیپ يدر الگو يمدار تیوال  .574
 500 280000 وزیري 1 ییرزایرضا م مطلوب در قرآن و نهج البالغه یاسیانسان س يها یژگیو  .575

 66 180000 رقعی 1 یابوالفضل رافع تیواقع ایهولوکاست افسانه   .576

 علوم قرآنی 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 168 --- رقعی - جمشیدياسداهلل  آثار فردي معاد از دیدگاه قرآن  .577

 360 54000 وزیري 1 اسداهلل جمشیدي هاآموزه هاي حدیثی و شیوه هاي رهیافت به آن  .578
 316 220000 رقعی 1 یرامیب یسلطان لیاسمع از اختالف ونقد شبهات یراستگیاعجاز قرآن در پ  .579

 255 410000 وزیري 8 یزديمحمدتقی مصباح  در قرآن شناسیانسان  .580
 208 70000 رقعی 1 انواريجعفر  انگاره تحریف قرآن  .581
 336 --- وزیري - خوزانیمحمدباقر  بازتاب دنیوي اعمال از دیدگاه قرآن  .582
 520 700000 وزیري 1 آباد میداود حسن زاده کر اتیاب حطه در قرآن و رواب  .583
 432 140000 وزیري 1 قاسمیمحمد علی )ویراست جدید( برزخ؛ پژوهشی قرآنی و روایی  .584
 400 59000 وزیري 1 نصادقی.حس -بابایی.علی اکبر تاریخ تفسیر قرآن  .585
 623 500000 وزیري 2 اسداهلل جمشیدي تاریخ حدیث  .586
 160 --- وزیري - محمدتقی مصباح یزدي تجلی القرآن فی نهج البالغه  .587
 56 8000 پالتویی 1 معاونت پژوهش تبیین ضرورت دروس معارف قرآن کریم  .588
 216 70000 رقعی 3 یزديمحمدتقی مصباح  (5و4تلخیص دروس معارف قرآن )  .589
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 240 100000 رقعی 4 محمدتقی مصباح یزدي جنگ و جهاد در قرآن  .590
 360 680000 وزیري 4 محمدتقی مصباح یزدي (2شناسی )معارف قرآن جهان  .591
 384 50000 وزیري 2 نیاطاهرياحمد  هاي اجتماعی ـ اقتصادي از نگاه آیات و روایاتحضور زن در عرصه  .592
 320 640000 وزیري 7 محمدتقی مصباح یزدي ( مشكات9حقوق و سیاست در قرآن)معارف قرآن   .593
 422 850000 وزیري 1 محسن پارسا نژاد یقرآن ومعرفان اسالم دگاهیقلب وحاالت آن از د قتیحق  .594
 610 680000 وزیري 5 محمدتقی مصباح یزدي ویراست جدید -(1)معارف قرآن خداشناسی  .595
 240 --- رقعی - نواب سید محمدحسین )شناخت( 1در آینه وحی جلد   .596
 224 --- رقعی - خادمیسرانجام  )میثاق(2در آینه وحی جلد   .597
 368 --- رقعی - جمعی از مترجمان )آرامش( 3در آینه وحی جلد   .598
 344 --- رقعی - فرید عصرفریدالدین  )گشایش( 4در آینه وحی جلد   .599
 320 --- رقعی - پورنقیبعلیرضا  دو میراث() 5در آینه وحی جلد   .600
 156 --- رقعی - نواب سید محمدحسین )آیه تطهیر( 6در آینه وحی جلد   .601
 288 --- رقعی - سرانجامحسین  )موانع رشد( 7در آینه وحی جلد   .602
 232 --- رقعی - طباطباییمصطفی  )سنت تعمیم( 8در آینه وحی جلد   .603
 256 --- رقعی - محدث محمدصادق )زوجیت فراگیر( 9در آینه وحی جلد   .604
 240 --- رقعی - طباطبایی مصطفی )فلسفه تاریخ( 10درآینه وحی جلد  .605

 400 100000 وزیري 1 بابایی علی اکبر نامه تاریخ تفسیر قرآندرس  .606
 266 225000 وزیري 1 زاده بیمحمد نق ریدر تفس یدرس نامه کاربرد علوم بالغ  .607

 344 93000 وزیري 1 حسن صادقی درآمدي بر نقش دانش اصول فقه در تفسیر قرآن  .608
 320 87000 وزیري 1 شمس اهلل معلم کالیی شناسی تفسیر من وحی القرآنروش  .609
 528 200000 وزیري 1 فقیهی سید احمد روش هاي تربیت اخالقی در المیزان   .610
 560 260000 وزیري 1 استاد مصباح چهارم هاو ره آوردها جلد افتیره   .611
 496 890000 وزیري 3 ساجدي ابوالفضل زبان دین و قرآن  .612
 352 140000 رقعی 1 فرزییمحمدرضا پاساجدي/ابوالفضل  زبان دین و قرآن ) انگلیسی (  .613
 300 480000 وزیري 1 ابوالفضل ساجدي ریتفس یکالم يبه چالشها یزبان قرآن بانگاه  .614
 80 16000 پالتویی 4 جواد محدثی سلوک قرآنی  .615
 224 320000 وزیري 2 فصولمرتضی صاحب هاي قرآنیشكاف طبقاتی، توزیع مجدد ثروت و رهیافت  .616
 400 130000 وزیري 3 سید ضیاالدین اولیانسب صحابه در قرآن  .617
 344 --- وزیري - روشنسعیديمحمد  علوم قرآن  .618
 320 49000 وزیري 1 امیررضا اشرفی علوم قرآنی از دیدگاه عالمه بالغی  .619
 377 690000 وزیري 1 ياوسط باقر یعل آن(مباحث علوم قر ی)همراه با برخدانش علوم قرآن خچهیفلسفه و تار  .620
 616 230000 وزیري 1 جعفر انواري قرآن در آینه تاریخ  .621
 127 --- وزیري - محمدتقی مصباح یزدي البالغهآینه نهجقرآن در   .622
 388 780000 وزیري 1 یمحمد قاسم یعل قرآن و جهان آخرت  .623
 408 400000 وزیري 2 مصطفی کریمی شناسیقرآن و قلمرو  .624

 378 680000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي (6)معارف قرآن ویراست دوم  – 1شناسی ج قرآن  .625
 343 560000 وزیري 8 محمدتقی مصباح یزدي (6)معارف قرآن  2شناسی ج قرآن  .626
 152 17000 رقعی 1 اسداهلل جمشیدي گسست نكاح: تأملی دوباره درباره علل انحالل پیمان زناشویی  .627
 100 27000 وزیري 1 غالمعلی عزیزي کیا گفتمان نقش حدیث در تفسیر )سخنرانی ها و میزگردها(  .628
 320 --- رقعی - جعفر انوري در قرآنلغزش ناپذیري پیامبران   .629
 460 760000 وزیري 1 یرضا اشرف ریام  زانیدر الم ییعالمه طباطبا يریتفس یمبان  .630

 740 1480000 وزیري 1 یاحمد قدس  ثیوقواعد استنباط از قرآن وحد یمبان  .631
 496 650000 وزیري 9 محمدتقی مصباح یزدي مشكات 1-3معارف قرآن   .632
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 696 850000 وزیري 5 محمدتقی مصباح یزدي ویراست جدید -راه و راهنماشناسی 4-5معارف قرآن   .633
 824 1500000 وزیري 5 سیدمحمدکاظم طباطبایی منطق فهم حدیث  .634
 772 600000 وزیري 1 يجعفرانواری/محمد قاسم یعل منشور قرآن   .635
 322 330000 وزیري 1 ياوسط باقر یعل قرآن ریمفسر در تفس قیها وعالدانسته شینقش پ  .636
 500 230000 وزیري 1 ایک يزیعز یغالمعل قرآن ریدر تفس ثینقش حد  .637
 238 65000 وزیري 1 جواد آسه نقش علم نحو در تفسیر قرآن کریم  .638
 413 160000 وزیري 1 احمد طاهري نیا نقش علوم ادبی در تفسیر قرآن   .639
 602 1210000 وزیري 1 يجعفر انوار نبوت يماینور عصمت بر س  .640
 424 155000 وزیري 2 مصطفی کریمی شناسیوحی  .641

 

 فقه 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 48 60000 وزیري 10 پورمحمدرضا مشفقی 1احكام آموزشی بانوان سطح   .642
 72 40000 وزیري 7 پورمحمدرضا مشفقی 2احكام آموزشی بانوان سطح   .643
 144 160000 وزیري 7 پورمشفقی محمدرضا 3احكام آموزشی بانوان سطح   .644
 104 230000 وزیري 17 پورمحمدرضا مشفقی 1احكام آموزشی عبادات سطح   .645
 168 100000 وزیري 10 پورمحمدرضا مشفقی 2احكام آموزشی عبادات سطح   .646
 144 170000 وزیري 7 پورمحمدرضا مشفقی 3احكام آموزشی عبادات سطح   .647
 288 35000 وزیري 1 زادهفالح محمدحسین 1احكام فقهی جلد   .648
 248 30000 وزیري 1 زادهفالح محمدحسین 2احكام فقهی جلد   .649
 481 340000 وزیري 1 ییاحمد مرتضا دیس اهانت به مقدسات یحقوق -یفقه یبررس  .650
 394 105000 وزیري 1 کریمیعبدالوهاب  بررسی فقهی حقوقی ترک فعل در تحقق عنصر مادي جرم  .651
 160 18000 رقعی 1 نیاطاهري احمد حضانت کودک از دیدگاه اسالمپژوهشی در   .652
 280 470000 رقعی 1 زاهمحمد حسین هالقطع و االمارات و اصل البرائه دراسات فی اصول الفق  .653
 128 16000 رقعی 1 جمعی از نویسندگان رویكرد متعالی فقه اسالمی به حقوق بشر  .654
 234 110000 رقعی 1 يمحسن مرتضو دیس شبیه سازي انسان در آیینه فقه  .655
  --- رقعی - يمحسن مرتضو دیس قتل از روي ترحم )اتانازي( در آیینه فقه  .656
 328 130000 وزیري 1 محسن اراکی 1فقه نظام اقتصادي اسالم ج  .657
 340 240000 وزیري 1 محسن اراکی 2فقه نظام اقتصادي اسالم ج  .658
 400 310000 رقعی 2 اسداهلل توکلی مصلحت در فقه شیعه و سنی  .659
 160 --- رقعی - سندگانیاز نو یگروه میواجب است بدان  .660

 فلسفه 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 224 26000 رقعی 1 جاللیسیدلطف اهلل  آراي کالمی سیدابن طاووس  .661
 280 --- وزیري - راد یصفدر اله کیبا هرمنوت ییآشنا  .662
 328 660000 وزیري 7 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات(1جآموزش فلسفه   .663
 528 950000 وزیري 4 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات(2آموزش فلسفه ج  .664
 168 270000 رقعی 4 عبدالرسول عبودیت اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعی  .665

 256 35000 وزیري 1 موسوي سیدعباس اثبات توحید ربوبی در قرآن  .666
 304 610000 وزیري 2 سربخشی حمدم )مفاهیم، مبانی، ادله، نقدها(اخالق سكوالر   .667
 288 300000 وزیري 1 مصباحمجتبی  احتمال معرفت شناختی  .668
 414 230000 وزیري 1 يعبداهلل محمد ینقل لیدل یارزش معرفت شناخت  .669
 338 680000 وزیري 1 یاحمد ابوتراب يامور فطر یمبان اصول و  .670
 148 340000 وزیري 1 یاحمد ابوتراب ییو اثبات واقع نما یبازشناس يها وهیش يامور فطر  .671
 1448 2400000 وزیري 1 دایره المعارف جلد(3المعجم الموضوعی لكتاب مصنفات شیخ االشراق)  .672
 1904 1700000 وزیري 1 دایره المعارف جلد(5المعجم الموضوعی للفلسفه)  .673
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 192 25000 رقعی 1 الهی رادصفدر  الهیات پست لیبرال  .674
 694 480000 رقعی 1 یعبدالله يمهد يانتقاد یلیتحل یلرر بررس ثیک يبر آرا دیبا تاک هیدر توج ينسجام گروا  .675

 158 120000 رقعی 3 صادقیرضا مترجم:  باور به خدا  .676
 688 1500000 وزیري 1 یاضیغالمرضا ف 2-1ج الحكمه هیبدا  .677
 192 15500 رقعی 2 محمد فنائی اشكوري بحران معرفت  .678
 512 850000 وزیري 2 عارفیعباس  شناسیبدیهی و نقش آن در معرفت  .679
 382 770000 وزیري 1 یرضائ یمرتض مال صدرا دگاهیاز د نشیآفر قتیو نقد حق یبررس  .680

 448 600000 رقعی 2 مظفريحسین  بنیان مرصوص  .681
 288 320000 وزیري 5 زادهحسینمحمد  شناسی معاصرپژوهشی تطبیقی در معرفت  .682
 440 57000 وزیري 1 سیدمحمود نبویان تاریخچه و مفهوم حق  .683
 320 520000 وزیري 1 یروزجائیکردف یارعلی فلسفه معاصر غرب خیتار  .684
 390 620000 وزیري 1 پور دریاحمد ح عقل ونقل دگاهیتجرد علم و عالم از د  .685
 616 1000000 وزیري 3 ناییجیحسین محمد ترجمه و شرح کتاب نفس شفا  .686
 536 400000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي تعلیقه علی نهایه الحكمه  .687
 1256  وزیري 10 فیاضیغالمرضا  (1-4) تعلیقه علی النهایه الحكمه  .688
 128 280000 رقعی 2 محمد فنائی اشكوري تعهد به حقیقت  .689
 302 610000 رقعی 1 پور ياحمد محمد هیمتعال یو سبک زندگ دیتوح  .690
 640 480000 وزیري 1 یاضیغالمرضا ف الحكمه جلداول هیبدا يدرس ها ریتقر  .691
 692 900000 وزیري 1 یاضیغالمرضا ف دومالحكمه جلد هیبدا يدرس ها ریتقر  .692
 736 930000 وزیري 1 یاضیغالمرضا ف سومالحكمه جلد هیبدا يدرس ها ریتقر  .693
 272 400000 وزیري 1 یوسفیمحمدتقی  تناسخ از دیدگاه عقل و وحی  .694
 208 120000 وزیري 1 یاندهیم يجعفر ریمحمد جواد م دیس یاضیاستاد ف دگاهیاز د یجبر فلسف  .695
 368 115000 وزیري 2 نبویان سید محمود جستارهایی در باب دین و دنیاي مدرن  .696
 136 110000 رقعی 3  جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت عالمه مصباح یزدي  .697
 400 660000 وزیري 2 محمد سربخشی يعلم حضور یو ارزش معرفت شناخت یستیچ  .698
 512 1030000 وزیري 2 ابوترابیاحمد  یشناس در منطق و معرفت یبیو ترک یلیتحل يایو نقش قضا یستیچ  .699
 272 550000 رقعی 1 محمد میري حدوث و قدم نفس از دیدگاه ابن عربی و مالصدرا  .700
 414 690000 وزیري 1 يدیاحمد سع و کتاب و سنت هینفس در حكمت متعا يحرکت جوهر  .701
 548 1110000 وزیري 1 یعالم فیعبداللط یدر مكتب ابن عرب ناتیو نقش آن در ظهور تع یحرکت حب  .702

 352 --- وزیري - سیدمحمود نبویان حق و چهار پرسش بنیادین  .703
 328 370000 وزیري 2 عبدالرسول عبودیت ماهیتمبحث :ییعالمه طباطبا تیبه روا ییحكمت صدرا  .704
 512 950000 وزیري 2 عبدالرسول عبودیت جوهرمبحث :ییعالمه طباطبا تیبه روا ییحكمت صدرا  .705
 432 210000 وزیري 1 عبدالرسول عبودیت عرضمبحث :ییعالمه طباطبا تیبه روا ییحكمت صدرا  .706
 440 290000 وزیري 1 عبدالرسول عبودیت بینساعراض :مبحث ییعالمه طباطبا تیبه روا ییحكمت صدرا  .707
 290 320000 وزیري 1 عبدالرسول عبودیت علت و معلول:مبحث ییعالمه طباطبا تیبه روا ییحكمت صدرا  .708
 394 450000 وزیري 1 عبدالرسول عبودیت واحد و کثیر:مبحث ییعالمه طباطبا تیبه روا ییحكمت صدرا  .709
 262 530000 رقعی 1 محمد محمدزاده هاو سنجه رهایتقر  يفطر يخداباور  .710
 224 --- وزیري - باحمص یمجتب /تیعبدالرسول عبود )ویراست جدید( 2فلسفی ـ مبانی اندیشه اسالمی خداشناسی   .711
 320 160000 وزیري 2 احمدحسین شریفی خوب چیست؟ بد کدام است؟  .712
 80 3500 رقعی 1 محمدرضاییمحمد  خاستگاه نو اندیشی دینی  .713
 488 --- وزیري - یاسالم پور کریمحسن  خودآموز مقدمات پژوهش  .714
 518 820000 وزیري 6 جمعی از نویسندگان درآمدي بر تاریخ فلسفه اسالمی  .715
 578 --- وزیري - جمعی از نویسندگان 2درآمدي بر تاریخ فلسفه اسالمی ج  .716
 586 --- وزیري - جمعی از نویسندگان 3درآمدي بر تاریخ فلسفه اسالمی ج  .717
 328 520000 وزیري 2 محمد فنائی اشكوري وم(ور ونانیجلد نخست ) درآمدي بر تاریخ فلسفه غرب  .718
 312 500000 وزیري 17 عبدالرسول عبودیت آمدي بر فلسفه اسالمیدر  .719
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 304 130000 وزیري 4 حبیبیرضا  آمدي بر فلسفه علمدر  .720
 216 13000 رقعی 2 سید احمد رهنمایی هادرآمدي بر مبانی ارزش  .721
 192 60000 وزیري 2 مشكیمهدي  گیري مدرنیتهدرآمدي بر مبانی و فرآیند شكل  .722
 200 420000 وزیري 8 فیاضیغالمرضا  شناسیدرآمدي بر معرفت  .723
 216 440000 وزیري 13 زادهمحمد حسین دینی معرفتو مبانی شناسی بر معرفتدرآمدي   .724
 400 --- وزیري - تیعبدالرسول عبود 1ج ییبه نظام حكمت صدرا يدر آمد  .725
 334 --- وزیري - تیعبدالرسول عبود 2ج ییبه نظام حكمت صدرا يدر آمد  .726
 --- --- وزیري - تیعبدالرسول عبود 3ج ییبه نظام حكمت صدرا يدر آمد  .727

 336 37000 رقعی 2 رضاییاهلل رحمت شناسی معاصردرآمدي موضوعی بر معرفت  .728
 232 500000 وزیري 2 محمد سربخشی متون برگزیده فلسفی و کالمی از کتب عربی معاصردرسنامه آشنایی با   .729
 312 300000 وزیري 2 جمعی از نویسندگان درسنامه فلسفه حقوق  .730
 304 210000 وزیري 5 یوسفیمحمدتقی  درسنامه علم النفس فلسفی  .731
 95 200000 رقعی 1 ياشكور ییمحمد فنا (یالمدرباره فلسفه اس جیبه پرسش ها و شبهات را ی)پاسختیدفاع از عقالن  .732
 264 33000 وزیري 1 یوسفیانحسن  دوگانگی حقیقت از دیدگاه ابن رشدیان  .733
 304 260000 رقعی 5 محمدتقی مصباح یزدي رابطة علم و دین  .734
 480 680000 وزیري 1 یوسفی یمحمد تق مالصدرا و کتاب و سنت دگاهیرابطه نفس و بدن از د  .735
 184 390000 وزیري 1 يریمحمد م و مالصدرا یابن عرب دگاهیرابطه نفس و بدن از د  .736
 112 6500 رقعی 1 محسن چورمقی رساله فی اثبات الواجب تعالی  .737
 200 20000 رقعی 2 منصور نصیري شناسی علم و الهیات بررسی و نقد دیدگاه ننسی مورفیروش  .738
 588 290000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي علم( فلسفه یفلسفه اسالم ی)منطق معرفت شناس1هاو ره آوردها جلد افتیره   .739
 450 630000 وزیري 1 جان سرل یاجتماع تیساخت واقع  .740

 592 450000 رقعی 2 محمد لگنهاوسن سیاحت اندیشه در سپهر دین  .741
 448 190000 وزیري 2 محمدتقی مصباح یزدي 1جزء  1شرح اسفار جلد   .742
 504 210000 وزیري 2 محمدتقی مصباح یزدي 2جزء  1اسفار جلد شرح   .743
  270000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي 3جزء  1شرح اسفار جلد   .744
 346 220000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي 4جزء  1شرح اسفار جلد   .745
 458 310000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي 5جزء  1شرح اسفار جلد   .746
 704 390000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي 1جزء  2شرح اسفار جلد   .747
 704 1200000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي 2جزء  2شرح اسفار جلد   .748
 518 400000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي 1جزء  3شرح اسفار جلد   .749
 530 220000 وزیري 2 محمدتقی مصباح یزدي 1جزء  8شرح اسفار جلد   .750
 446 190000 وزیري 2 محمدتقی مصباح یزدي 2جزء  8شرح اسفار جلد   .751
 400 620000 وزیري 3 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 1شرح الهیات شفا جلد   .752
 464 620000 وزیري 3 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 2شرح الهیات شفا جلد   .753
 786 850000 وزیري 2 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 3شرح الهیات شفا جلد   .754
 614 320000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 4الهیات شفا جلد شرح   .755
 736 320000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي 3شرح الهیات شفا جلد   .756
 616 780000 وزیري 3 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 2و1شرح برهان شفا جلد   .757
 684 440000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي سومشرح برهان شفا جلد   .758
 584 380000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي شرح برهان شفا جلد چهارم  .759
 312 320000 وزیري 4 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 1الحكمه جلد شرح نهایه  .760
 296 300000 وزیري 4 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 2الحكمه جلد شرح نهایه  .761
 640 800000 وزیري 1 یزديمحمدتقی مصباح  )مشكات( 3الحكمه جلد شرح نهایه  .762
 176 320000 وزیري 2 يابوالفضل ساجد نیبه د ازیعصر ن  .763

 184 --- وزیري - محمدعلی مبینی شورکی عقالنیت باور دینی  .764

 295 110000 وزیري 1 جمال سروش عقل عملی و کارکرد آن در حكمت عملی از دیدگاه صدرالمتالهین  .765
 228 160000 رقعی 1 جمال سروش کیو مكتب تفك هیعقل در حكمت متعال  .766
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 212 330000 رقعی 1 زاده نیمحمد حس  یعقل و روش پژوهش عقل  .767
 64 4500 پالتویی 3 زاده نیمحمد حس عقیده و عمل  .768
 680 700000 وزیري 5 فیاضی. غالمرضا علم النفس فلسفی  .769
 272 270000 وزیري 2 محمد فنائی اشكوري علم حضوري سنگ بناي معرفت  .770
 502 500000 رقعی 1 یاحمد ابوتراب مانمسل شمندانیغرب و اند لسوفانینزد ف يفطرعلوم   .771
 112 10000 رقعی 2 محمود نمازي علیت و وحدت وجود از دیدگاه مالصدرا  .772

 392 --- رقعی - اهلل شفقنجیب عوالم خیال  .773
 216 120000 رقعی 1 زاده نیمحمد حس ت؟یواقع ایافسانه  میپارادا ی:فرامعرفت شناس  .774
 164 100000 رقعی 1 زاده نیمحمد حس یپژوهش در معرفت شناس یو روش شناس قیروش تحق ی:فرامعرفت شناس  .775
 2920 3800000 وزیري 1 مرکز پژوهشی دایره المعارف جلد 5فرهنگ اعالم )علوم عقلی اسالمی(   .776
 496 75000 وزیري 1 جی وین رایتویلیام فلسفه دین  .777
 328 330000 وزیري 2 فیروزجائی یارعلی کرد فلسفة فرگه  .778

 144 38000 رقعی 1 محمد فنایی اشكوري هافلسفه عرفان اسالمی در رویارویی با چالش  .779
 392 105000 وزیري 1 محمدشجاعی -رضا حبیبی فلسفه علوم تجربی  .780
 456 730000 وزیري 7 عبدالرسول عبودیت ویراست جدید() ؛ برگرفته از آثار شهید مرتضی مطهريفلسفه مقدماتی  .781
 448 69000 وزیري 1 مهدي عبداللهی کمال نهایی انسان و راه تحصیل آن از دیدگاه فیلسوفان اسالمی  .782
 408 125000 وزیري 2 محمدتقی مصباح یزدي گفتمان روشنگر درباره اندیشه هاي بنیادین)مشكات(  .783
 264 --- وزیري - محمود نمازي گفتگوهاي همایش مبانی فلسفی علوم انسانی   .784
 576 --- وزیري - گروه نویسندگان )مجموعه مقاالت منطقی و فلسفی( 1گنجینه معرفت   .785
 575 410000 وزیري 1 گروه نویسندگان مجموعه مقاالت یمعرفت شناس 6معرفت  نهیگنج  .786
 268 --- رقعی - /سندگانیاز نو یجمع يزدیاهلل مصباح  تیآ دگاهیاز د یاسالم یعلوم انسان یمبان  .787

 192 80000 وزیري 12 زادهمحمد حسین مبانی معرفت دینی  .788
 168 60000 وزیري 1 زادهمحمد حسین مبانی معرفت شناختی علوم انسانی در اندیشه اسالمی  .789
 538 81000 وزیري 1 از نویسندگانجمعی مجموعه مقاالت همایش مبانی فلسفی علوم انسانی)قسمت اول(  .790
 446 67000 وزیري 1 از نویسندگانجمعی فلسفی علوم انسانی)قسمت دوم(مجموعه مقاالت همایش مبانی   .791
 296 300000 وزیري 2 زادهمحمد حسین هامعرفت بشري؛ زیرساخت  .792
 368 55000 وزیري 1 آباديسیدعلی طاهري خرم معرفت پیشین  .793
 280 300000 رقعی 1 زادهمحمد حسین معرفت الزم و کافی در دین  .794
 508 300000 وزیري 1 زاده نیمحمد حس تیامكان و عقالن یستیمعرفت چ  .795
 352 570000 وزیري 2 زادهمحمد حسین (2ی شناسی دیندینی؛ عقالنیت و منابع )معرفتمعرفت  .796
 136 220000 وزیري 33 زادهمحمد حسین شناسیمعرفت  .797
 342 690000 وزیري 1 فر یرضا درگاه  یاسالم یمعرفت شناس  .798

 487 200000 وزیري 1 زادهمحمد حسین نیپس يدر قلمرو گزاره ها یمعرفت شناس  .799
 536 76000 وزیري 1 سیدمحمدعارف امینی معرفت شناسی وحی  .800
 256 470000 وزیري 3 محمد فنائی اشكوري معقول ثانی  .801
 560 930000 وزیري 2 مسعود اسماعیلی معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسالمی  .802
 336 33000 وزیري 1 احمدحسین شریفی معیار ثبوتی صدق قضایا  .803
 144  --- رقعی - زادهمحمد حسین مفاهیم بنیادین در معرفت شناسی  .804
 144 --- رقعی - محسن غرویان مقاالت فلسفی  .805
 448 170000 وزیري 2 محمد فنایی اشكوري مقدمه اي بر فلسفه اسالمی معاصر  .806
 472 210000 وزیري 1 زادهمحمد حسین ویراست جدید –منابع معرفت   .807
 192 420000 وزیري 1 زادهمحمد حسین یازنگاه معرفت شناس يساز امدللیموجه   .808
 648 820000 وزیري 1 زادهمحمد حسین مولفه ها و ساختارهاي معرفت بشري تصدیقات یا قضایا  .809
 376 730000 رقعی 1 محمد میري نحوه وجود نفس و چگونگی تجرد آن از دیدگاه ابن عربی و مالصدرا  .810
 480 250000 وزیري 1 ییرحمت اهلل رضا ) ادراک حسی( 1ج ينویس ینظام معرفت شناس  .811
 352 310000 وزیري 1 ییرحمت اهلل رضا عقل( يساحت ها) 2ج ينویس ینظام معرفت شناس  .812
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 280 450000 وزیري 3 عبدالرسول عبودیت )تشكیک در وجود( 2نظام حكمت صدرایی   .813
 368 100000 وزیري 1 محمد جعفري از منظر فارابی و مالصدرانظریة فلسفی وحی   .814
 252 400000 وزیري 1 یداود فاضل فالورجان كنیب سیعلم مدرن از منظر فرانس ینقد مبان  .815
 368 410000 وزیري 6 محمدتقی مصباح یزدي اخالقی مكاتبنقد و بررسی   .816
 222 360000 وزیري 1 اردکان یطیحسن مح يدستور یعلوم انسان ينقش آموزه معاد در بازساز  .817
 608 75000 وزیري 1 حسن عبدي نگاهی انتقادي به معرفت شناسی جدید  .818
 288 410000 وزیري 1 محمد حسین زاده نگاهی معرفت شناختی به وحی الهام تجربه دینی و عرفانی و فطرت   .819
 256 250000 وزیري 2 حسین دیبا نگرشی نوین به مسألة اتحاد عاقل و معقول  .820

 544 140000 وزیري 1 یارعلی کرد فیروزجایی نوآوریهاي فلسفه اسالمی  .821
 344 350000 وزیري 4 سید محمدحسین طباطبایی الحكمه )متن کتاب(نهایه  .822
 432 170000 رقعی 2 همنبسید اکبر حسینی قلعه گرایی اخالقی در نیمة دوم قرن بیستمواقع  .823
 324 520000 وزیري 1 انینبو يدمحمدمهدیس میسه حك دگاهیوحدت وجود از د  .824

 404 650000 وزیري 7 عبدالرسول عبودیت شناسیهستی  .825
 544 250000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي یمعرفت شناس یشیهم اند  .826

 

 تیمدیر 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 464 47000 وزیري 1 فصیحییارعلی  المللی رفتار سازمانیابعاد بین  .827
 282 200000 وزیري 1 (یراد)عوق یوثوق دیوح یاسالم كردیکارکنان با رو يساز یاجتماع  .828
 76 21000 رقعی 1 از نویسندگان جمعی اخالق و مدیریت  .829
 328 650000 رقعی 1 يریوز يركعس یعل )با استفاده از تجربه فرماندهان دفاع مقدس( يجهاد تیریمد يالگو  .830
  150000 وزیري 1 واثققادرعلی  بر سازماندهی از منظر قرآن کریم بررسی اصول حاکم  .831
 400 560000 وزیري 1 یمیمحمد رضا رح یاسالم كردیبا رو یمنابع انسان يزیبرنامه ر  .832
 272 130000 وزیري 4 محمدتقی مصباح یزدي نیازهاي مدیریت )مشكات(پیش  .833
 402 810000 رقعی 1 یحیفص اوری یعلی/خیش نیمحمد حس یاسالم كردیشغل با رو لیو تحل هیتجز  .834
 588 700000 رقعی 1 يجعفر نیمحمد حس یاسالم يدر نظام جمهور ینید یخط مش نیتدو  .835
 286 140000 وزیري 2 یمحسن منطق یاسالم يآموزه ها يبر مبنا تیریدر مد يریگ میتصم  .836
 456 350000 وزیري 1 سندگانیاز نو یجمع 1ج یاسالم كردیبا رو تیریدر سازمان و مد ییجستارها  .837
 328 660000 وزیري 1 سندگانیاز نو یجمع یاسالم كردیبا رو ينظام ادار یکل يهااستیدر س ییجستارها  .838
 484 770000 وزیري 1 سندگانیاز نو یجمع یاسالم ردكیبا رو یو منابع انسان یرفتار سازمان تیریدر مد ییجستارها  .839
 434 310000 وزیري 1 یقم ينادر يمحمد مهد اسالم و اقتصاد عدالت محور یعموم يها یخط مش  .840
 390 780000 وزیري 1 یخیش نیمحمد حس یاسالم كردیکار با رو طیمح یمنیسالمت کارکنان و ا  .841
 308 220000 وزیري 1 زاده یعل محمد تعارض تیریدر مد ينبو رهیس  .842
 254 360000 وزیري 1 نوسندگانجمعی از  یاسالم كردیبا رو يساالر ستهیشا  .843
  210000 وزیري 1 يریوز يعسكر یعل یالماس كردیبا رو یانسان يروهاین نشیو گز ییشناسا  .844
 236 140000 وزیري 3 يریوز يعسكر یعل فرهنگ سازمانی مبتنی بر آموزه هاي اسالمی  .845
 208 --- وزیري - محمدمهدي نادري قمی قدرت در مدیریت اسالمی  .846
 615 1240000 رقعی 2 جمعی از نوسندگان مقاالت مالک اشتر نخعیمجموعه   .847
 112 --- رقعی - مترجمان: مسگریان و نادري ايمدیر صد دقیقه  .848
 64 70000 رقعی 6 معاونت تربیتی و فرهنگی ریزي و زمانمدیریت برنامه  .849

 566 160000 وزیري 3 پت جوینت/محمدتقی نوروزي مدیریت در عرصه فرهنگ ها  .850
 232 80000 وزیري 1 محسن منطقی مدیریت در سازمان ها  .851
 566 155000 وزیري 6 گارت مورگان/محمدتقی نوروزي نظریه هاي کالن جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان مدیریت  .852
 464 330000 رقعی 1 یاخالق میعبدالرح عصر ظهور يبه جامعه وسازمان ها ینگاه  .853

 216 --- وزیري - محمدمهدي نادري قمی هاي کالسیک سازماننظریه  .854
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 منطق 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 912 1000000 وزیري 1 مرکز پژوهشی دائره المعارف 3-1المعجم الموضوعی للمنطق  .855
 1588 1500000 وزیري 1 مرکز پژوهشی دائره المعارف 2-1المعجم الموضوعی لمنتخب الكتب المنطقیه  .856
 192 70000 پالتویی 2 خواصامیر  درسنامه تفكر نقدي  .857
 456 450000 وزیري 1 ابوالحسنیمحمدامین  قبسات الیقین )نگرشی تحلیلی بر باب برهان(  .858
 224 420000 وزیري 7 عسكري سلیمانی امیري معیار اندیشه  .859
 432 390000 وزیري 3 عسكري سلیمانی امیري 1معیار دانش ج  .860
 416 380000 وزیري 3 عسكري سلیمانی امیري 2معیار دانش ج  .861
 272 430000 وزیري 1 یمیعظ ي/مهدتسیبنسون م یمنطق رواق  .862

 694 1240000 وزیري 1 عسكري سلیمانی امیري ییدر نظام صدرا یمنطق متعال  .863
 136 120000 وزیري 1 حسن معلمی منطق و تفكر انتقادي  .864

اهلل شناسی از نظر حضرت آیتمنطق و شناخت  .865
 480 480000 وزیري 2 عسكري سلیمانی امیري شناسی علوم(مصباح یزدي )به ضمیمه روش

 720 400000 وزیري 1 ییمحمد ناصر کاکایی/کاکا يمهد يخواجه سرا وانینقش ا   .866

 کالم و عقاید 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 144 16000 رقعی 1 شكراللهیحسن  جهانی ایمان به غیبآثار این  .867
 336 510000 رقعی 14 محمدتقی مصباح یزدي آذرخش کربال   .868

 464 270000 وزیري 8 محمدتقی مصباح یزدي آذرخشی دیگر از آسمان کربال / آفتاب والیت )مشكات(  .869

 256 520000 وزیري 2 محمدتقی مصباح یزدي در پرتو آذرخش  .870
 280 280000 وزیري 4 یزديمحمدتقی مصباح  آفتاب مطهر  .871
 240 --- وزیري - محمدتقی مصباح یزدي آفتاب والیت  .872

 2456 3800000 وزیري 1 دایره المعارف جلد(5المعجم الموضوعی لعلم الكالم )  .873

 556 990000 وزیري 12 محمدتقی مصباح یزدي )مشكات( 1-3آموزش عقاید   .874
 462 600000 وزیري 2 یزديمحمدتقی مصباح  عقاید انگلیسیآموزش   .875
 516 820000 وزیري 1 شاکر یمحمد تق و اهل سنت عهیدر خوانش ش ثیآموزه تحد  .876
 360 54000 وزیري 1 اسداهلل جمشیدي هاآموزه هاي حدیثی و شیوه هاي رهیافت به آن  .877
 320 --- وزیري - سید سعید حسینی شهید مطهري هآینده بشریت از دیدگا  .878
 38 60000 رقعی 1 سیدمحمدرضا رهنمایی ارمغان غدیر  .879
 322 440000 وزیري 1 ابیفار نیمحمد حس امام از منظر عقل ونقل تیافضل  .880
 240 30000 وزیري 1 محمدحسین مختاري االمامه و القیاده فی کتاب والسنه  .881
 360 120000 وزیري 1 امیر خواص الوهیت در مسیحیت ) بررسی تحلیلی و انتقادي (  .882
 168 --- رقعی - محسن غرویان از مناظره چه باک؟  .883

 160 50000 رقعی 4 سیدرضا فقیهی اشک چشم خداباوران  .884

 112 35000 وزیري 3 محمدتقی مصباح یزدي هاها و تیشهاصالحات، ریشه  .885
 256 290000 وزیري 26 محمود رجبی شناسیانسان  .886

 264 80000 وزیري 5 آیت ا... ممدوحی و جهان در شناخت مكتب اسالمانسان   .887
 152 40000 رقعی 1 داودفاضل فالورجانی -الشریفمشاري با نور مهدي هدایت شدم  .888



 )ره(خمینیفهرست کتب انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام

 

23 

 640 640000 وزیري 1 ابیفار نیمحمد حس بر قرآن و سنت هیانطباق شئون امامت در کالم امام یبررس  .889

 176 20000 رقعی 1 محسن تنها بررسی دین پیامبر پیش از بعثت  .890
 408 230000 وزیري 1 یاردکان یمیرضا مق دیحم )ع(وماندر دوره معص ینیتكو تیوال ضیتفو شهیاند یخیتار یررسب  .891

 512 230000 وزیري 1 احسان ترکاشوند نقل عقل و دگاهیعالم برزخ از د قتیحق یقیتطب یبررس  .892

 264 35000 وزیري 1 محمدجواد یاوري سرتختی ع()عصرائمه اطهاربررسی و تحلیل مناظرات شیعیان امامیه   .893

 312 630000 وزیري 1 زاده يرودبند يمهد تمتا قرن هش هیمسئله رجعت از نظر متكلمان امام یررسب  .894

 512 77000 وزیري 1 علیرضا کرمانی بررسی معاد جسمانی از دیدگاه ابن عربی و مالصدرا  .895

 312 390000 وزیري 6 مجتبی مصباح ترین اندیشه هابنیادي  .896

 336 95000 وزیري 2 محمدتقی مصباح یزدي به پیشواز خورشید غرب  .897

 352 150000 وزیري 9 محمدتقی مصباح یزدي پاسخ استاد به جوانان پرسشگر  .898

 336 480000 وزیري 12 محمدتقی مصباح یزدي ( مشكات1-5ها )ها و پاسخپرسش  .899

 416 190000 وزیري 1 علیرضا رنجبر پاسخ هاي حضرت استاد آیت اهلل فیاضی پرسش ها و -پرنیان اندیشه  .900

 328 56000 وزیري 1 حسین عبدالمحمدي بیت)ع(تساهل و تسامح از دیدگاه قرآن و اهل  .901

 287 600000 رقعی 1 /يجابر یمحمدعل ؟ قتیحق ایتهمت  عهیدر ش ریتكف  .902

 112 --- رقعی - محمدتقی مصباح یزدي تعدد القراءات  .903

 112 40000 رقعی 4 محمدتقی مصباح یزدي هاتعدد قرائت  .904
 152 40000 رقعی 3 محمدتقی مصباح یزدي تماشاي فرزانگی و فروزندگی  .905
 176 180000 رقعی 12 محمدتقی مصباح یزدي تهاجم فرهنگی  .906

 224 250000 وزیري 17 محمدتقی مصباح یزدي جامی از زالل کوثر  .907
 96 100000 رقعی 8 محمدتقی مصباح یزدي جانها فداي دین  .908
 234 170000 وزیري 1 يحسن احمد يرازیمحمدحافظ ش نیمنظر شمس الد ارازیجبرواخت  .909
 272 440000 وزیري 4 اسداهلل جمشیدي جستاري در هستی شناسی زن  .910
 152 --- رقعی - مرتضی روحانی جوان در کالم نور  .911

 175 180000 رقعی 8 محمدتقی مصباح یزدي اسالمیهاي بنیادین اي از اندیشهچكیده  .912
 372 750000 وزیري 1 دارجمندفریسع ییحایدولت مس اي یحكومت مهدو  .913
 440 --- وزیري - محمدتقی مصباح یزدي هیقف تیوال هیدر نظر یحكومت  کاوش نیتر مانهیحك  .914
 144 150000 وزیري 7 سید احمد فقیهی خداشناسی  .915
 304 340000 وزیري 4 محمدتقی مصباح یزدي خداشناسی در قرآن  .916
 240 --- وزیري - تیعبدالرسول عبود هیحكمت متعال یخطوط کل  .917
 160 340000 وزیري 2 محمد فنائی اشكوري دانش اسالمی و دانشگاه اسالمی  .918
 360 --- وزیري - مترجم: مهدي علیزاده در انتظار ققنوس  .919

 352 350000 رقعی 6 یزديمحمدتقی مصباح  در پرتو والیت  .920
 208 --- وزیري - ساجدي/ مشكی دین در نگاهی نوین)ویراست جدید(  .921
 788 1580000 وزیري 1 یعیمحمد طاهررف آن یکالم يها شهیو اند هیوبندید  .922

 342 350000 رقعی 1 يموسو یمرتض دیس تیجمع شیوافزا یاله تیرازق  .923

 624 500000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي خطبه فدکیه()شرح 1رساترین دادخواهی و روشنگري ج  .924
 328 300000 وزیري 1 محمدتقی مصباح یزدي )شرح خطبه فدکیه(2رساترین دادخواهی و روشنگري ج  .925
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 248 28000 رقعی 1 حسین نقوي زبان الهیات از دیدگاه عالمه طباطبایی و ویلیام الستون  .926
 48  رقعی 2 محمدتقی مصباح یزدي ما ي فهیو وظ ییچرا ایشرور ، شرور و بال ییبایز  .927
 148 200000 پالتویی 1 یمیدکریحم سر مستور  .928
 416 37000 پالتویی 1 محمدتقی مصباح یزدي سفر به سرزمین هزار آیین  .929
 376 170000 وزیري 3 محمود استعالمی سیرة معصومان  .930

 272 33000 وزیري 3 حسن ممدوحی شناخت از نظر قرآن و اسالم  .931
 104 100000 رقعی 1 معاونت تربیتی و فرهنگی تحصیلیرشته و انتخاب طلبه   .932
 472 750000 وزیري 2 محمدحسین فاریاب هجري5عصمت امام در تاریخ تفكر امامیه تا پایان قرن  .933

 558 1120000 وزیري 1 ابیفار نیمحمد حس دوران معاصر قرن ششم تا از هیتفكر امام خیتار عصمت امام در  .934
 224 27000 وزیري 1 اوجاقی.ناصرالدین هجري 7علم امام از دیدگاه کالم امامیه از قرن اول تا   .935
 36 10000 پالتویی 1 معاونت تربیتی و فرهنگی هاي آنفلسفه تبري و جلوه  .936

 208 90000 وزیري 1 انیمانیسل یمصطف طانیش يفلسفه وجود  .937

 432 117000 وزیري 1 فقیهحسین  قرآن و فرهنگ عصر نزول  .938
 596 840000 وزیري 1 سندگانیاز نو یجمع یانیوح نید يکارکردها و جاذبه ها  .939
 336 300000 وزیري 2 محمدتقی مصباح یزدي ( مشكات1-2ها )ها و چالشکاوش  .940
 240 36000 وزیري 1 حسین)ع(دارالقرآن امام شناخت غررالحكم و دررالكلمکتاب  .941

 384 77000 وزیري 1 حسین)ع(دارالقرآن امام بحاراالنوارشناخت کتاب  .942
 440 500000 وزیري 8 انیوسفیحسن  دیکالم جد  .943
 336 41000 وزیري 1 گروه نویسندگان )مجموعه مقاالت کالمی( 2گنجینه معرفت جلد   .944
 624 990000 وزیري 1 گروه نویسندگان ( فلسفه علم کالم مجموعه مقاالت4معرفت ) نهیگنج  .945
 608 364800 وزیري 1 یهاشم یدعلیس یو کالم یخیتار یعلم امام  بررس تیماه  .946
 240 160000 رقعی 7 محمدتقی مصباح یزدي مباحثی درباره حوزه  .947
 208 --- وزیري - محمدتقی مصباح یزدي (1-3ها ها و پاسخمشكات هدایت )پرسش  .948
 512 105000 وزیري 1 فاریابمحمدحسین  معنا و چیستی امامت در قرآن و آثار متكلمان  .949
 128 --- وزیري - اشكوريمحمد فنایی منزلت زن در اندیشه اسالمی  .950

 652 1300000 رقعی 1 ینیحس داحمدیس هیتفكر امام خیامام معصوم در تار ینصب اله هینظر  .951
 112 --- رقعی - معاونت پژوهش )منشور روحانیت و اصالحات(1هاي علمی نشست  .952
 192 200000 رقعی 8 محمدتقی مصباح یزدي زندگی انساننقش تقلید در   .953

 464 130000 وزیري 1 علی اکبر باقري نقد و بررسی آراي کالمی شیخیه کرمان  .954

 272 70000 وزیري 2 خادم حسین حبیبی نقد و بررسی اندیشه وهابیت در مسئله توحید و لوازم آن  .955

 320 85000 وزیري 1 جواد گلی در نگاه نو معتزله یقرآن یوح یستیچ ینقدوبررس  .956

 464 320000 وزیري 1 يشاهرود يمحمود مرتضو دیس رماخریشال یكیهرمنوت یمبان ینقد و بررس  .957
 128 128000 رقعی 6 محمدتقی مصباح یزدي نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی  .958
 160 160000 قعیر 33 محمدتقی مصباح یزدي نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیه  .959

 334 670000 وزیري 1 محمد حسن صالح دیس اتیقرآن و روا دگاهیاز د تیاهل ب ینیتكو تیوال  .960

 176 370000 رقعی 2 علی شمس اي کالمیوالیت فقیه؛ اندیشه  .961

 127 60000 وزیري 1 پور نیحس نیعبدالحس تیوال میدر دفاع از حر ینیهفت گفتار از عالمه ام  .962



 )ره(خمینیفهرست کتب انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام

 

25 

 ریاضی و آمار  
 صفحه قیمت قطع نوبت مترجمنویسنده /  عنوان ردیف
 96 150000 رقعی 3 غالمرضا صفایی صادق آمار مقدماتی  .963
 136 300000 رقعی 5 غالمرضا صفایی صادق ریاضی مقدماتی  .964

 

 کودک و نوجوان 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف
 24 20000 رقعی 1 اعتماديلعیا  آسمانی به رنگ خون  .965
 24 --- خشتی - صدروحیديمهدي  جلد( 20)اصحاب عاشورا   .966
 12 12000 خشتی 1 قائمیکتایون  )آموزش انگلیسی( این کاله مال کیه؟  .967
 24 12000 خشتی 1 یاسر عرب جلد(2بوو و آقاي پرتقال)  .968
 12 6500 خشتی 1 انتظامحامد  پرپر پرستو  .969
 12 14000 خشتی 1 فراهانینجمه  چرا تقلید ...؟  .970
 79 --- رقعی - مهدي وحیدي صدر حكایتچهل حدیث، چهل   .971
 12 7500 پالتویی 1 مهدي وحیدي صدر جلد72چهره هاي ماندگار)خاطرات شهداء(   .972
 24 12000 خشتی 1 یاسر عرب حاال این کرگدن را قورت بده  .973
 20 20000 خشتی 1 رشیدي مقدمسعیده  خورشید نیمه شب  .974
 12 14000 خشتی 1 قائمیکتایون  لنگه کفش  .975
 32 28000 خشتی 1 اعتماديلعیا  دو تا مرد مثل  .976
 12 6500 خشتی 1 انتظامحامد  )هدیه خوب مامان( 1مجموعه رنگین کمان  .977
 12 6500 خشتی 1 انتظامحامد  ساله شد(9)فاطمه  2مجموعه رنگین کمان  .978
 12 --- خشتی - مهدي وحیدي صدر جلد(9مجموعه شعر کودک حماسه )  .979
 12 --- خشتی - مهدي وحیدي صدر جلد(11)مجموعه شعر کودک شلمچه   .980
 12 260000 خشتی 6 مهدي وحیدي صدر مجموعه فانوس)چهارده معصوم(  .981
 16 20000 خشتی 7 مهدي وحیدي صدر وضو  .982
 12 --- خشتی - وحیدي صدرمهدي   (1-10)مجموعه مصباح جلد   .983
 12 --- خشتی - یقائمکتایون  (11-20مجموعه مصباح جلد )  .984
 12 6500 خشتی 1 یاسر عرب ناخواندهمهمان   .985

 
 

 یاسالم شهیاند یسلسله دروس مبان 
 صفحه قیمت قطع نوبت نویسنده / مترجم عنوان ردیف

 329 500000 رقعی 1 يعبداهلل محمد/مصباح یمجتب دیجد راستی( وی)معرفت شناس1یاسالم شهیاند  یمبان  .986

 315 480000 رقعی 1 مصباح یمجتب /تیعبود عبدالرسول دیجد راستی( وی)خداشناس 2یاسالم شهیاند یمبان  .987

 279 430000 رقعی 1 راد یاله صفدر دیجد راستی( وی)انسان شناس 3یاسالم شهیاند یمبان  .988

 283 440000 رقعی 1 مصباح یمجتب دیجد راستی)فلسفه اخالق( و 4یاسالم شهیاند یمبان  .989

 306 470000 رقعی 1 دانش پژوه یمصطف دیجد راستی)فلسفه حقوق( و 5یاسالم شهیاند یمبان  .990

 312 480000 رقعی 1 ایشبان ن قاسم دیجد راستی( واستی)فلسفه س 6یاسالم شهیاند یمبان  .991
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 قیمت نوع عنوان ردیف

 --- DVD آموزش فلسفه  .1

 --- DVD نهایه الحکمه  .2

 --- DVD بدایه الحکمه  .3

 CD 10000 از فدک تا فلك   .4

 --- CD پند جاوید  .5

 --- CD پندهای امام صادق  .6

 --- CD تا مالقات خدا  .7

 --- CD تبیین علمی والیت فقیه  .8

 --- CD راهیان کوی دوست  .9

 --- CD ره توشه  .10

 --- CD زندگی جاوید  .11

 --- CD شمیم نینوا  .12

 --- CD شهاب مبین  .13

 CD 10000 صهبای حضور  .14

 CD 10000 علم دینی  .15

 CD 70000 معارف قرآن  .16

 --- CD پرتو بصیرت بر غبار فتنه ها  .17

 --- CD کشف راز حیات  .18

19.  
بر  ی( درآمد1)یاسالم شهیاند یمبان

 --- DVD ینیمعرفت د یومبان یمعرفت شناس

20.  
 مجموعه آثار

 --- DVD عالمه محمدتقی مصباح یزدی 
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 المللمنابع قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران در عرصه روابط بينبراي کتاب  (1399دوره کتاب سال حوزه )دومین بیست و در  اثر شایسته تحسینکسب رتبه  .1

 سنتانش شيعه و اهلوآموزه تحديث در خبراي کتاب  (1398) رانیا یاسالم يکتاب سال جمهور زهیدوره جا نیو هفتم یسدر  تقدیراثر شایسته کسب رتبه  .2

 سنتانش شيعه و اهلوآموزه تحديث در خبراي کتاب  (1398دوره کتاب سال حوزه ) بیست و یكمیندر  اثر شایسته تحسینکسب رتبه  .3

 نه فقط به خاطر پولبراي کتاب  (1398دوره کتاب سال حوزه ) بیست و یكمیندر  اثر شایسته تحسینکسب رتبه  .4

  اب سال حوزهتهمایش ک در بیستمین 1397ناشر برگزیده سال  .5

 5 -1 جلد يدانشنامه اخالق کاربردبراي کتاب  (1397دوره کتاب سال حوزه ) بیستمیندر  تقدیر اثر شایسته کسب رتبه  .6

 اصول و مباني امور فطريبراي کتاب  (1397دوره کتاب سال حوزه ) بیستمیندر  تقدیر اثر شایسته کسب رتبه  .7

 نقش عرف در ارزش اخالقيبراي کتاب  (1397دوره کتاب سال حوزه ) بیستمیندر  تقدیر اثر شایسته کسب رتبه  .8

 )ع( از ديدگاه اهل بيت( )صپيامبر براي کتاب  (1397دوره کتاب سال حوزه ) بیستمیندر  تحسیناثر شایسته کسب رتبه  .9

 انحراف خونياسالم ناب و شببراي کتاب  (1397دوره کتاب سال حوزه ) بیستمیندر  تحسیناثر شایسته کسب رتبه  .10

 2و  1لد ج ينويس ينظام معرفت شناسبراي کتاب  (1396) جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی بیست و چهارمیندر  کسب رتبه کتاب شایان تقدیر .11

 هاي عكسي علوم عقلي اسالميفهرست نسخهبراي کتاب  (1396دوره کتاب سال حوزه ) نوزدهمین در  تحسیناثر شایسته کسب رتبه  .12

 ارزش معرفت شناختي دليل نقليبراي کتاب  (1396دوره کتاب سال حوزه ) نوزدهمین در  تقدیر اثر شایسته کسب رتبه  .13

 اقتصادي توزيع ريسک )مخاطره( در بازارهاي مالي -مباني فقهيبراي کتاب  (1396سال حوزه )دوره کتاب  نوزدهمین در  تحسیناثر شایسته کسب رتبه  .14

 معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه اسالم و ساخت مقياس آنبراي کتاب  (1396دوره کتاب سال حوزه ) نوزدهمین در  تحسیناثر شایسته کسب رتبه  .15

 مال صدرا دگاهياز د نشيآفر قتيو نقد حق يبررسبراي کتاب  (1395کتاب سال حوزه )دوره  هجدهمیندر  تحسیناثر شایسته کسب رتبه  .16

 حرکت حبيبراي کتاب  (1395دوره کتاب سال حوزه ) هجدهمیندر  تحسیناثر شایسته کسب رتبه  .17

 تاريخ منطق کتابشناسي تفصيلي منطق وبراي کتاب  (1395دوره کتاب سال حوزه ) هجدهمیندر  تحسیناثر شایسته کسب رتبه  .18

 چيستي و نقش قضاياي تحليلي و ترکيبي در منطق و معرفت شناسيبراي کتاب  (1395دوره کتاب سال حوزه ) هجدهمیندر برگزیده اثر کسب رتبه  .19

  (يپوشش اسالم ديحكمت و فوا يفلسفه حجاب )واکاوبراي کتاب  (1395) کسب رتبه نقره اي کمیته کتاب در اولین دوره رصد نماي ملی ع .20

 (1394) کسب عنوان انتشارات شایسته تقدیر در هفدهمین همایش کتاب سال حوزه .21

 روش هاي تربيت اخالقي در الميزانبراي کتاب  (1394دوره کتاب سال حوزه )هفدهمین در  تحسیناثر شایسته کسب رتبه  .22

 کليساي کاتوليکشناخت براي کتاب  (1394دوره کتاب سال حوزه )هفدهمین در  تحسیناثر شایسته کسب رتبه  .23

 ريتفس يکالم يبه چالشها يزبان قرآن بانگاهبراي کتاب  (1393دوره کتاب سال حوزه ) شانزدهمیناثر شایسته تقدیر در کسب رتبه  .24

 )ع(مقتل جامع سيدالشهدابراي کتاب  (3139دوره کتاب سال حوزه ) شانزدهمیناثر شایسته تقدیر در کسب رتبه  .25

 برباب برهان( يليتحل ي)نگرش نيقيقبسات البراي کتاب  (1393دوره کتاب سال حوزه ) شانزدهمیندر  تحسین شدهاثر کسب رتبه  .26

 يعرفان اسالم يآموزش پودمانبراي کتاب  (1393سال حوزه ) بدوره کتا شانزدهمیندر  تحسین شدهاثر کسب رتبه  .27

 بررسي تطبيقي انديشه ملكوت خدا در اديان ابراهيميبراي کتاب  (1392اثر شایسته تقدیر در پانزدهمین دوره کتاب سال حوزه )کسب رتبه  .28

 نظريه فلسفي وحي از منظر فارابي ومال صدرابراي کتاب  (1392سال حوزه ) بدر پانزدهمین دوره کتا تحسین شدهاثر کسب رتبه  .29

  اسالمي لئو اشتراوس و فلسفه سياسيبه کتاب ( 1392)در تاریخ سوم بهمن  رهالمللی امام خمینیه جشنواره بینبرگزید کسب رتبه کتاب .30

 اطالعات عالمگير و ارتباطات جهاني (1392شدن )در حوزه مطالعاتی اطالعات و ارتباطات از نخستین جشنواره ملی تجلیل از آثار برتر حوزه جهانی« کتاب ترجمه شده برتر » کسب عنوان  .31

 جامعه شناسي و مردم شناسي شيعيان افغانستان( براي کتاب 1392کسب رتبه اثر شایسته تقدیر در نخستین جشنواره کتاب بلخ ) .32

 اب سال حوزهتچهاردهمین همایش کدر  1391ناشر برگزیده سال  .33
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 ترین محصوالتپرفروش های نشر وتازه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


