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معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلدصفحات

کتاب خداحافظ ساالر خاطرات پروانه چراغ نوروزي؛ همسر سرلشکر شهید حاج حسین همدانی به قلم حمید حسام است.حمید حسامخاطراتشومیز448عمومی95,00085,500خداحافظ ساالر1
زندگی نامه شهید عبدالحسین برونسیسعید عاکفزندگینامهشومیز271عمومی70,00063,000خاك هاي نرم کوشک2
پاسخ به سواالتی از قبیل: نماز خوب چه نمازي است؟ آثار و فواید یک نماز خوب و نقش آن در زندگی چیست؟ چگونه باید یک نماز خوب بخوانیم؟ چرا باید خوب نماز بخوانیم؟ و ...علیرضا پناهیانیادداشتشومیز220عمومی45,00040,500چگونه یک نماز خوب بخوانیم ؟3
رمانی با محوریت عاشورا، کربال و امام حسینصادق کرمیاررمانشومیز234عمومی94,00084,600نامیرا4
زندگینامه شیخ رجبعلی خیاط که راه و رسم عرفان را می آموزد.محمد محمدي ري شهريزندگینامهشومیز432عمومی90,00081,900کیمیاي محبت5

تحقیقشومیز312عمومی95,00085,500ردپاي نور  جلد اول  سیري در سیره تربیتی6
سید عبدالرضا هاشمی 

ارسنجانی
در این اثر برخی از اندیشه هاي قرآنی و تربیتی استاد صفایی حائري مورد شرح قرار گرفته است.

خاطرات احمد احمد اوج مبارزات یک نیروي انقالبی با ساواك و حکومت استبدادي شاه را تصویر می کند.محسن کاظمی - احمد احمدخاطراتشومیز-عمومی100,00090,000خاطرات احمد احمد7
داستان دانشجویی مسلمان که به فرانسه رفت و سفیر اسالم و ایران شد.نیلوفر شادمهريخاطراتشومیز224بزرگسال85,00076,500خاطرات سفیر8
زندگی نامه پرفسور حسابیایرج حسابیرمانشومیز232عمومی50,00045,500استاد عشق9
کتاب حاضر عصاره ي دستورات اخالقی و عبادي و همچنین معارف توحیدي پیرامون عزاداري سیدالشهداء بنا بر مکتب تربیتی عالمه طباطبایی است.محمدتقی فیاض بخشیادداشتشومیز192عمومی22,00019,800ادب حضور ( آداب و مراقبات عزاداري سیدالشهداء (ع) )10
تجربیاتی از دنیاي پس از مرگجمال صادقیگفتگوشومیز346بزرگسال90,00081,000آن سوي مرگ11
بیان اهمیت و ثمرات تفکر حقیقی از منظر آیت اهللا حائري شیرازيآیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز96عمومی40,00036,000تفکر  آیت اهللا حائري شیرازي12
مجموعه «منِ دیگرِ ما» تالش می کند با تکیه بر مبانی دینی، مهارت هاي تربیت فرزند در دنیاي امروز را با قلمی ساده و روان به پدران و مادران آموزش دهد.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز120والدین / زوجین32,00028,800من دیگر ما (جلد اول)13
زندگی نامه اي از شیخ عبداهللا انصاري در قالب رمانوحید یامین پورزندگینامهشومیز248عمومی80,00072,000نخل و نارنج14
ارائه راهکارهایی براي تربیت کودك بر مبناي دستورات دینیآیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز220عمومی75,00067,500تربیت دینی کودك  آیت اهللا حائري شیرازي15
سهم من رمانی است درباره دختري که اسیر برادرهاي به شدت متعصبش شده و ...پري نوش صنیعیرمانشومیز525عمومی130,000117,000سهم من16

خاطراتجلد نرم96عمومی25,00022,500سه دقیقه در قیامت (ویرایش جدید)17
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
تجربه اي از عالم پس از مرگ

شومیز190عمومی40,00036,400نخل سوخته18
 And خاطرات
زندگینامه

کتاب نخل سوخته زندگینامه و خاطراتی از شهید محمدحسین یوسف الهی است.مهدي فراهانی

کتاب حاضر به سوال چه کنیم تا فرزندان زیر شش سال ما به نماز عالقمند شوند؟ پاسخ می دهد.اصغر آیتیمشاورهشومیز232والدین / مربیان72,00064,800فرودگاه فرشتگان (جلد اول)19
کتاب «فهیمه» زندگی نامه داستانی فهیمه محبی است که همسر خلبانش به طرز مشکوکی کشته شد و فرزندش شهید دوران دفاع مقدس شد.نفیسه ثباترمانشومیز480عمومی47,00042,300فهیمه - زندگی نامه داستانی فهیمه محبی20

خاطراتجلد نرم96عمومی30,00027,000او مرگ را کشت21
معصومه اباد - معصومه 

خسروشاهی
اثري که هنرمندانه زندگی الگویی شهید  مجید شهریاري؛ چهره درخشان علمی و یکی از پایه هاي اقتدار هسته اي کشورمان را روایت کرده است.

این کتاب زندگی نامه مستندي از زندگی شهید صدر است که در شانزده بخش به نگارش درآمده و در قالبی داستانی ابعاد گوناگون زندگی محمدباقر صدر را روایت کرده است.مریم برادرانزندگینامهشومیز216عمومی65,00058,500نا (زندگی شهید صدر)22
رمانی با محوریت سیره و سنت پیامبر اکرم (ص)محمدرضا سرشاررمانشومیز630عمومی90,00081,000آنک آن یتیم نظرکرده (جلد یک و دو)23
کتاب مشهور آسمان، خاطراتی از استاد علی صفایی حائري است که به همت عزیزاهللا حیدري، جمع آوري، تنظیم و منتشر شده است.عزیز اهللا حیدريخاطراتشومیز255عمومی86,00077,400مشهور آسمان  صفایی حائري24
کتاب«پس از 20 سال» به بررسی حوادث پیش از قیام حسینی در قالب رمان و داستان براي پاسخ گویی به سوال (چرا حسین را کشتند؟) می پردازد.سلمان کدیوررمان بلندشومیز752عمومی320,000288,000پس از بیست سال25
زندگی نامه عالمی مردمی به نام سید شهاب الدین مرعشی نجفیحورا نژاد صداقتزندگینامهشومیز72عمومی20,00018,000زندگی سید شهاب الدین مرعشی نجفی26

اکبر صحراییزندگینامه داستانیشومیز381عمومی110,00099,000عزیز جهان27
داستان زندگی دکتر عبدالعزیز یا همان عزیز خضري که عمر خود را وقف خدمت به محرومین و نیازمندان کرده است و تا زمان انتشار کتاب بیش از پانزده هزار عمل جراحی رایگان انجام داده 

است.
نوشته علی صفایی حائري درباره تشکیل جمع هاي صحبح و مفید.علی صفایی حائريسخنرانیشومیز156عمومی62,00055,800جمع ها و حاصل جمع ها  صفایی حائري28
محمد خسروي راد، در کتاب «فریاد در تاکستان» با قلمی زیبا و ساده خاطرات مرحوم دکتر مرتضی شیخ، اسطوره معاصر پزشکی را روایت می کند.محمد خسروي رادخاطراتشومیز140عمومی40,00036,000فریاد در تاکستان29
کتاب حاج قاسمی که من می شناسم خاطرات چهل سال رفاقت نویسنده با شهید حاج قاسم سلیمانی است.سعید عالمیان - علی شیرازيخاطراتشومیز168عمومی60,00051,000حاج قاسمی که من می شناسم30

حمید سبحانی صدرتحقیقشومیز119عمومی20,00018,000راهبرد اقتصادي پیامبر31

کتاب پیش رو راهنماي کوچکی براي حل بحران هاي اقتصادي است که از دل تاریخ اسالم بیرون آمده است؛ در این اثر براساس مستندات معتبر و آموزه هاي وحیانی، سیره رسول خدا براب 
پیشرفت و توسعه اقتصادي جامعه اسالمی را شرح می دهد و هر یک از ما را براي مقابله با تحریم ها و فقر شدید آموزش میدهد تا به کمک الگو گرفتن از شرایط مشابه مسلمانان در سالهاي صدر 

اسالم و در روزهاي سخت شعب  ابی طالب، با موانع اقتصادي ایجاد شده توسط مخالفین اسالم, مقابله کنیم.
این اثر که توسط حمید سبحانی صدر در شش فصل، گردآوري، تدوین و نگاشته شده است، دلیلی آشکار براي کسانی است که به دنبال مدل موفق حکومت هاي اسالمی در مدیریت اقتصاد 

می باشند.

خسرو باباخانیداستانشومیز223عمومی70,00059,500ویولون زن روي پل32
خسروباباخانی در کتاب«ویولن زن روي پل» روایت تحول خود و نجات از اعتیاد را نگاشته است.

 
کتاب ترجمه الغارات شرحی براي سالهاي بدون جنگ در حکومت 5 ساله حضرت علی (ع) است.که مقدمه آن توسط علیرضا پناهیان نوشته شده است.سید محمود زارعییادداشتشومیز303عمومی80,00072,000ترجمه الغارات33
کتاب «آقا روح اهللا» روایتی مبسوط از سال هاي طلبگی امام خمینی (ره) و اتفاقاتی است که در آن سال ها رخ می دهد.حمیدرضا باقريتحقیقشومیز384عمومی90,00081,000آقا روح اهللا34
کتاب «پرواز پاي دماوند» اثر محمدحسین علی جان زاده راوي خاطراتی از زندگی شهید فخري زاده است.محمد حسین علی جان زادهخاطراتشومیز184عمومی50,00045,000پرواز پاي دماوند35

محمدعلی آذرشبخاطراتشومیز411عمومی90,00081,000خون دلی که لعل شد36
انقالب اسالمی ایران، نتیجه  ریختن خون هزاران انسان اندیشمند و آزاده بر زمین است که رها از احزاب و  دست استعمارگران، روي پاي خودش ایستاد. اما این مسیر پر فراز و نشیب، راه نجاتی 
از سوي قلب مردم داشت که در «خون دلی که لعل شد»، ماجراي مبارزات ایرانیان براي آزادي را از زبان مقام معظم رهبري می خوانیم، آن هم در قالب خاطراتی ساده و دلنشین که از کودکی 

ایشان آغاز می شود.

کتاب متولد 42 خاطرات رفیق خراسانی مقام معظم رهبري و خادم امام رئوف، مرحوم حاج آقا شمقدري است.سید علیرضا مهردادخاطراتشومیز288عمومی95,00085,500متولد چهل و دو37
کتاب دوربرگردان روایت زندگی سرباري که سرباز شده و یار حاج قاسم سلیمانی بود.سید زهیر مجاهدخاطراتشومیز280عمومی88,00079,200دور برگردان38
کتاب «یاد استاد» مروري بر سیره علمی و عملی آیت اهللا حاج شیخ علی سعادت پرور است. بزرگانی در مورد این شاگرد مهم آیت اهللا طباطبایی بیانات مهمی داشته اند.حمیدرضا میررکنی بنادکیتحقیقشومیز310عمومی110,00099,000یاد استاد39
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سعید زاهديتحقیقشومیز80عمومی9,5008,550یک روایت معتبر درباره انفجار دفتر نخست وزیري40
زهرا نبويتحقیقشومیز64عمومی8,5008,500یک روایت معتبر درباره حماسه 6 بهمن مردم آمل41
زهرا عزیزمحمديتحقیقشومیز72عمومی9,0008,100یک روایت معتبر درباره آتش سوزي سینما رکس42
زهرا شکیب مهرتحقیقشومیز72عمومی9,0008,100یک روایت معتبر درباره شریف امامی و دولت آشتی ملی43
امید مهدي نژادخاطراتشومیز88عمومی10,5009,450یک روایت معتبر درباره شعار هاي طنز ایام انقالب44
علی موسويتحقیقشومیز88عمومی10,5009,450یک روایت معتبر درباره قیام 29 بهمن تبریز45
امین خالقیتحقیقشومیز72عمومی9,0008,100یک روایت معتبر درباره مدرسه حقانی46
حسین یحیويتحقیقشومیز88عمومی12,50011,250یک روایت معتبر درباره مسجد هدایت47
امید مهدي نژادتحقیقشومیز56عمومی8,0007,200یک روایت معتبر درباره چهار سرود انقالبی48
معصومه آجرلوتحقیقشومیز104عمومی12,50011,250یک روایت معتبر درباره همه پرسی جمهوري اسالمی49

کانال کتاب رسان در پیام رسان ها ketabresan@/ پیج کتاب رسان در اینستاگرام ketabresan_net2@ /  شماره تماس 051-37-23-23-22

لیست کتاب فروردین ماه 1402
www.ketabresan.net خرید سریع و آسان تر از سایت
فاکتور خرید بیش از 10 عدد از یک عنوان و فاکتورهاي بیش از 800 هزار تومان با 15 درصد تخفیف لحاظ می گردد.

ارسال براي خریدهاي باالي 250 هزار تومان به همه جاي ایران رایگان می باشد.
جهت اخذ نمایندگی با تخفیف هاي ویژه تر با شماره 09055581809 تماس حاصل فرمایید.

به شرط چاقو

انقالب اسالمی



تحقیقشومیز282عمومی80,00072,000خط امام50
بنیاد تبیین اندیشه امام 

خمینی در دانشگاه 
کتاب «خط امام» مروري بر اندیشه هاي سیاسی و اجتماعی امام خمینی (ره) در آثار مکتوب و پیام هایی است که در سال هاي پس از پیروي انقالب اسالمی منتشر کردند.

کتاب لحظه هاي انقالب خاطرات فردیست که حوادث انقالب را با تمام وجود لمس کرده است.محمود گالبدره ییداستانشومیز456عمومی20,00018,000لحظه هاي انقالب51
جمعی از نویسندگانتحقیقشومیز920عمومی116,50099,025مجموعه یک روایت معتبر (12 جلدي)52
کتاب «صعود چهل ساله» بر اساس آمارهاي بین المللی به مرور دستاوردهاي چهل ساله انقالب اسالمی ایران می پردازد.سید محمدحسین راجیتدوینشومیز320عمومی120,000102,000صعود چهل ساله53
کتاب  یک ون شبهه به شبهاتی در حوزه آزادي، درباره زنان،حکومت اسالمی و شبهات کارآمدي نظام می پردازد.سید محمدحسین راجیتحقیقشومیز76عمومی40,00036,000یک ون شبهه54
کتاب دکل اثر روح  اهللا ولی ابرقوئی، مستند داستانی است که به تشریح فرازهاي مختلف بیانیه گام دوم انقالب می پردازد.روح اهللا ولی ابرقوئیمستند داستانیشومیز339عمومی85,00068,000دکل55
جایگاه شناسی توصیفی-تحلیلی طلبه انقالبی را در کتاب طلبه انقالبی بخوانید.سعید هاللیانتحقیقشومیز280عمومی25,00022,500طلبه انقالبی56
کتاب حجره شماره دو اثري بی بدیل در حوزه تاریخ شفاهی انقالب اسالمی و دفاع مقدس است.رضا یزدانیخاطراتشومیز343عمومی75,00067,500حجره شماره دو57
سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز283عمومی95,00086,450مطالبات رهبري از بسیجیان مسجد58

خاطراتشومیز128عمومی38,00034,200ماکسیم بر بام59
اسماعیل شرفی - اکرم یعقوبی 
- قربان ترخان - رضا پاکسیما 

- مهدي عشقی رضوانی

کتاب «ماکسیم بر بام» تاریخ شفاهی اتفاقات مسجد گوهرشاد است. مردم مشهد در اعتراض به کشف حجاب در مسجد گوهرشاد تحصن کردند و نیروهاي ظالم پهلوي نیز بسیاري از این مردم 
مظلوم را با مسلسل به شهادت رساندند.

سیدمحمدمهدي دزفولیتحقیقشومیز320عمومی75,00067,500مصاف60
کتاب «مصاف» به شرح و بررسی زندگی سه نفر از علما می پردازد که در زمان امام خمینی (ره) به مخالفت با انقالب اسالمی ایران پرداختند. این کتاب به بررسی علل مخالفت و دشمنی آن ها می 

پردازد.

کتاب «روح اهللا» سرگذشت فعالیت هاي سیاسی امام خمینی (ره) به قلم هادي حکیمیان است. این اثر به شیوه مستند داستانی نوشته شده و از منابع فراوانی براي نوشتن آن استفاده شده است.هادي حکیمیانمستند داستانیشومیز412عمومی200,000180,000روح اهللا61

کتاب مبارزه به روایت کبري سیل سه پور روایت زندگی همسر سید علی اندرزگو از دوران زندگی زناشویی خود با این شهید بزرگوار است.سمانه داوديخاطراتشومیز144عمومی45,00040,500مبارزه به روایت کبري سیل سه پور62

مهدي خانعلی زادهتحقیقشومیز200عمومی99,00089,100کریسمس در نیاوران63
 

  کتاب پیش رو از نشر معرفت، ماجراي دیدار شاه و کارتر در کاخ نیاوران است
خاطرات مردي که شکنجه گران ساواك را خسته کرد و خود خسته نشد.محسن کاظمیخاطراتسخت865عمومی175,000157,500خاطرات عزت شاهی64
خاطرات احمد احمد اوج مبارزات یک نیروي انقالبی با ساواك و حکومت استبدادي شاه را تصویر می کند.محسن کاظمی - احمد احمدخاطراتشومیز-عمومی100,00090,000خاطرات احمد احمد65
سید محمدحسین راجیتحقیقشومیز123عمومی00شش محور جهاد تبیین66
سید محمد مهاجرانیداستانشومیز112عمومی85,00076,500میدان انقالب67
کتاب آینده انقالب اسالمی به بیان مسائل پیش روي انقالب اسالمی از زبان شهید مطهري می پردازد.استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز333عمومی89,00080,100آینده انقالب اسالمی68
علی ذوعلمیادداشتشومیز62عمومی18,00016,200روایتی کوتاه از بیانیه گام دوم69
سید علی حسینی خامنه ايیادداشتشومیز48عمومی12,00010,800کتابچه بیانیه گام دوم70
علی ذوعلمیادداشتشومیز56عمومی17,00015,300برخی مفاهیم اساسی در بیانیه گام دوم71
علی ذوعلمیادداشتشومیز130عمومی25,00022,500گفتار هایی در باب بیانیه گام دوم72

تحقیقشومیز1042عمومی315,000267,750مجموعه براي ایران (سه جلدي)73
سید محمدحسین راجی - 

روح اهللا ولی ابرقوئی - سعید 
صلح میرزایی

مجموعه براي ایران مشتمل بر سه کتاب جهاد تبیین، صعود چهل ساله و دکل است که به بررسی دستاوردهاي انقالب و حوادثی می پردازند که در این عمر چهل ساله انقالب اتفاق افتاده است.

کتاب حاضر انقالب اسالمی را به عنوان راهکاري براي فرار از جامعه فروپاشیده غرب معرفی می کند.اصغر طاهرزادهتحقیقشومیز260عمومی38,00034,200انقالب اسالمی، برون رفت از عالم غربی74
اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز176عمومی26,00023,400انقالب اسالمی (بازگشت به عهد قدسی)75

سعید صلح میرزاییسخنرانیشومیز383عمومی110,00099,000جهاد تبیین76
کتاب «جهاد تبیین» تازه ترین کتابی است که از انتشارات انقالب اسالمی به کتاب رسان آمده است، این اثر که توسط حجت االسالم سعیدصلح میرزایی در پنج فصل تدوین شده ، و مجموعه اي از 
سخنان مقام معظم رهبري در راستاي آموزش تبیین مسائل مهم و اساسی اسالم و انقالب را جمع آوري و بازنویسی نموده است تا به نحوي با تلخیص مفاهیم آن، از تکرار بیان جلوگیري کرده و 

متنی روان تر را به نسل جوان عرضه نماید.

تدوینشومیز90عمومی77,00069,300ایران مقتدر77
سید محمدحسین راجی - 
سید محمدرضا خاتمی

کتاب «ایران مقتدر» اثري از سیدمحمدحسین راجی و سیدمحمدرضا خاتمی است؛ خالصه اي کوتاه و ساده از کتاب «صعود چهل ساله».

78
گام تمدن ساز : بسط بیانیه گام دوم انقالب با تکیه بر اسناد بین 

المللی
تحقیقشومیز324عمومی100,00090,000

محبوبه معراجی پور - سید 
محمدحسین راجی

تحلیل و بررسی بیانیه گام دوم انقالب

کتاب«شاید پیش از اذان صبح» زندگینامه شهید سلیمانی با مخاطب انگاشتن ایشان نوشته شده است.احمد یوسف زادهداستانشومیز170عمومی60,00054,000شاید پیش از اذان صبح (زندگینامه حاج قاسم سلیمانی)79

داستان کوتاهشومیز154عمومی32,00030,400روح خدا80
پژوهش هاي اجتماعی آستان 

قدس رضوي
کتاب روح خدا مجموعه خاطرات کوتاه و مختصري از زندگی امام خمینی (ره) است. در این کتاب سیره و سبک زندگی ایشان از کودکی تا زمان رحلت روایت شده است.

کتاب «ساده مثل روح اهللا» به سبک زندگی امام خمینی در باب قناعت و ساده زیستی پرداخته است. همچنین این کتاب مشتمل بر بیانات ایشان در مورد این موضوع نیز هست.علی اکبر سبزیانزندگینامهشومیز119عمومی35,00028,000ساده مثل روح اهللا81
کتاب «آقا روح اهللا» روایتی مبسوط از سال هاي طلبگی امام خمینی (ره) و اتفاقاتی است که در آن سال ها رخ می دهد.حمیدرضا باقريتحقیقشومیز384عمومی90,00081,000آقا روح اهللا82

.امام زاده!» زندگینامه مختصر شهید آیت اهللا سیدمصطفی خمینی است. این اثر کوتاه به بررسی زندگی و سیره این شهید بزرگوار می پردازد»علی رضوي نهاددل نوشته ادبیشومیز132عمومی27,00024,300امام زاده (دل نوشته هایی درباره آیت اهللا سید مصطفی خمینی)83

این کتاب به کنکاش تاریخی نامه منشور روحانیت می پردازد.جواد موگوییتحقیقشومیز357عمومی40,00036,000خون دل84
زندگی نامه خانم کبري حسین زاده  مادر شهیدان محسن، جواد، علی اصغر و محمدرضا بارفروشفاطمه جعفري-شومیز112عمومی22,00019,800عزیز خانوم85
دایره المعارف جدید نشر سایان، به بازآفرینی هشتاد سال زندگی پرفراز و نشیب حجت االسالم هاشمی رفسنجانی پرداخته است.جعفر شیر علی نیازندگینامهگالینگور1090عمومی1,500,0001,275,000روایتی از زندگی و زمانه آیت اهللا اکبر هاشمی رفسنجانی86

یادداشتشومیز184عمومی45,00040,500انقالبی و غیر انقالبی87
خلیل کبیریان دهکردي - 

حسن حسن زاده

فروغ زالزندگینامهشومیز112عمومی30,00027,000محمد سرور88
شما خواننده یک زندگی نامه خودگفته از شاعر و نویسنده اهل اهل کابل هستید.

«محمد سرور رجایی» نویسنده کتاب مشهور «از دشت لیلی تا جزیره مجنون» مردي است که از سال 1373 مهاجر کشورما ایران است و سالها است که راوي خاطرات و روزهاي زندگی شهداي 
افغانستانی در دفاع مقدس و دفاع از خرم اهل بیت (ع) است . 

مرضیه ذاکريخاطراتشومیز248عمومی60,00054,000خانه دار مبارز89
.خانه دار مبارز» خاطراتی از سالهاي زندگی مخفیانه یک آزادي خواه، تعقیب و گریز، زندان و ... واقعیتی از یک انقالب حقیقی هستند که این بار با نگاه یک بانوي مسلمان و مبارز تجربه می کنید»

 

تحقیق - آموزشیشومیز264عمومی65,00061,750انقالب اسالمی؛ زمینه ها،دستاوردها و آسیب ها90
سید محمدحسین راجی - 

محمد شفیعی فر - امیر 
سیاهپوش

کتاب «انقالب اسالمی زمینه ها دستاوردها و آسیب ها» اثر امیر سیاهپوش،محمد شفیعی فر و محمدحسین راجی از انتشارات معارف است.

گزیده صحیفه امام سید روح اهللا موسوي خمینیسخنرانیشومیز2485عمومی500,000450,000صحیفه آفتاب91
.خون دلی که لعل شد» حاوي خاطرات آیت اهللا سید علی خامنه اي از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقالب اسالمی است»محمدعلی آذرشبخاطراتگالینگور409عمومی65,00058,500خون دلی که لعل شد  گالینگور92
.کار باید تشکیالتی باشد» به بررسی تشکل و کار تشکیالتی از منظر رهبر معظم انقالب (مدظله العالی) به گردآوري و پژوهش محمود زارعی می پردازد»جمعی از نویسندگانسخنرانیشومیز140عمومی50,00045,000کار باید تشکیالتی باشد93
مجموعه موضوعی بیانات مقام معظم رهبري درباره والیتسید مهران طباطباییسخنرانیشومیز143عمومی30,00027,000والیت فقیه94

علی صفایی حائريیادداشتشومیز290عمومی86,00077,400قیام95
هر انقالبی بر پایه اي استوار است  و رو به مقصدي دارد، این پایه چرایی مبارزه را شرح می دهد و همچنین  هدف انقالب را؛ آنگاه بر اساس این مبنا و مقصد، شکل انقالب، ابزار انقالب و نوع 

سازماندهی در کادر انقالبی متفاوت می شود.
ادیتا دوگالیچ - کارین کوستر-شومیز-عمومی27,00024,300وطن فقط یک سرزمین نیست96
شرح مزجی یکی از بیانات محوري مقام معظم رهبري در سال 1373 .سید علی حسینی خامنه ايتدوین - سخنرانیشومیز264عمومی40,00036,000دغدغه هاي فرهنگی97
دیدگاه رهبري درباره شیوه مدیریت و رفتار مسولین در جامعه اسالمی سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز165عمومی70,00063,700براي مدیران98
بررشی شاخصه هاي انقالب اسالمی در سال 1367 توسط مقام معظم رهبري سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز44عمومی1,000900عصر انقالب اسالمی99
بررسی برهه هاي مهم انقالب در سخنرانی رهبري در بهمن ماه 1362سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز56عمومی6,5005,850فشرده اي از تاریخ انقالب اسالمی100

سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز94عمومی2,5002,250اقبال الهوري متفکر و مصلح انقالبی101
برداشت رهبري از شخصیت اقبال الهوري ، شاعر و فیلسوف و سیاست مدار پاکستانی.

 
آزاده جهان احمديزندگینامهشومیز88عمومی28,00025,200زندگی آیت اهللا سید مصطفی خمینی102
بررسی جامع اندیشه هاي تشکیالتی شهید بهشتی براي رسیدن به تشکیالتی هم تراز با انقالب اسالمی.محسن ذوالفقاريتدوینشومیز280عمومی80,00072,000تشکیالت بهشتی103
روح اهللا رشیديخاطراتشومیز237عمومی50,00045,000متولد بهمن104



پژمان عربتدوینشومیز199عمومی30,00027,000روحی جان سالم105
پژمان عرب در این کتاب به سراغ صادقانه ترین جلوه ارتباط قلبی و ذهنی مردم ایران با رهبر و پیشواي انقالبشان رفته است؛ یعنی نامه هایی که توسط مردم کشورمان، چه جوان و پیر و چه زن و 

مرد براي امام خمینی(ره) نگاشته شده است.
 

روایت زندگی شخصی امام یه قلم داستانیحورا نژاد صداقت-شومیز104عمومی23,00020,700زندگی آیت اهللا العظمی سید روح اهللا موسوي خمینی106
خاطرات خانم بی بی سلطنت از زنان فعال پشت جبهه هامحمدهادي زرگريزندگینامه داستانیشومیز199عمومی42,00037,800بی بی سلطنت107

108
صدور انقالب - جمع آوري موضوعی سخنان حضرت آیت اهللا 

خامنه اي درباره صدور انقالب و تبیین آن
سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز63عمومی4,0003,600

109
نگاهی کالن به انقالب اسالمی: با استفاده از بیانات حضرت 

آیت اهللا خامنه اي در سفر به استان فارس
سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز59عمومی5,0004,500

110
دي ماه خونین مشهد - خاطرات و بیانات حضرت آیت اهللا 

خامنه اي
سید علی حسینی خامنه ايخاطرات - سخنرانیشومیز72عمومی5,0004,500

موسسه فرهنگی ایمان جهاديسخنرانیشومیز301عمومی45,00040,500عبد صالح خدا111
کتاب پرده دوم «خاطرات شفاهی محمدرضا شرکت توتونچی» مبارز انقالبی دوران پهلوي دوم است.نوید ظریف کریمیخاطراتشومیز294عمومی40,00036,000پرده دوم  خاطرات شفاهی محمدرضا شرکت توتونچی112
خاطرات خانم مرضیه حدیدچی که در مبارزه با رژیم شاه پیشرو بود و شکنجه هاي زیادي را به جان خرید.محسن کاظمیخاطراتشومیز342عمومی125,000112,500خاطرات مرضیه حدیدچی(دباغ)113

سعید عالمیان-شومیز420عمومی145,000130,500براي تاریخ می گویم جلد دوم (خاطرات محسن رفیق دوست)114
 براي تاریخ می گویم» مجموعه اي سه جلدي از محسن رفیق دوست است که به عنوان اولین و آخرین وزیر سپاه جمهوري اسالمی، خاطرات خود را به واسطه قلم روان سعید عالمیان، از واپسین»

.روزهاي انقالب و آغاز جمهوري اسالمی می نگارد

سعید عالمیان-شومیز500عمومی150,000135,000براي تاریخ می گویم جلد اول (خاطرات محسن رفیق دوست)115
 براي تاریخ می گویم» مجموعه اي سه جلدي از محسن رفیق دوست است که به عنوان اولین و آخرین وزیر سپاه جمهوري اسالمی، خاطرات خود را به واسطه قلم روان سعید عالمیان، از واپسین»

.روزهاي انقالب و آغاز جمهوري اسالمی می نگارد
 

حمید داودآباديخاطراتگالینگور679عمومی48,00043,200خاطر اعلی حضرت آسوده116
کتاب مقابل از نشر نارگل، حاصل گفتگوي حمیدداودآبادي با دکتر محمد سام کرمانی، وزیر کشور و وزیر اطالعات و جهانگردي حکومت پهلوي، نوشتاري است که اینک آن را در کتاب رسان 

مشاهده میکنید.

سعید عالمیانخاطراتشومیز323عمومی65,00058,500براي تاریخ می گویم (خاطرات محسن رفیق دوست) جلد سوم117
 براي تاریخ می گویم» مجموعه اي سه جلدي از محسن رفیق دوست است که به عنوان اولین و آخرین وزیر سپاه جمهوري اسالمی، خاطرات خود را به واسطه قلم روان سعید عالمیان، از واپسین»

.روزهاي انقالب و آغاز جمهوري اسالمی می نگارد
.این کتاب که توسط انتشارات سوره مهر به کتاب رسان آمده است، با نثري روان ماجراهاي پرفراز و نشیب انقالب را، از زاویه هاي دید مختلف می نگارد

مناسبات جمهوریت و اسالمیت در انتخابات ولی فقیه را در کتاب روایت رهبري بخوانید.سید یاسر جبراییلیمستندشومیز620عمومی58,00052,200روایت رهبري118

سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز310عمومی35,00031,500دوران جدید عالم119
براي نگارش و نشر این اثر در انتشارات انقالب اسالمی، سعید اشیري به گردآوري بیانات حضرت آیت اهللا العظمی خامنه اي(مد) و تبیین و بررسی آنها پرداخته است تا گفتمانی انتقادي و جامع را 

رقم بزند.
روایتی از تبعید آیت اهللا سید علی خامنه اي به ایرانشهر و جیرفت در دوران اختناق پهلوي دومصهباداستان - زندگینامهشومیز292عمومی40,00036,000بر تبعید120
تاریخ شفاهی مسجد کرامت مشهد در زمانی که رهبري امام جماعت این مسجد بودند.مرتضی انصاري زادهخاطراتشومیز544عمومی50,00045,000مسجد رهبر121
پیام تاریخی حضرت آیت اهللا خامنه اي در اولین سالگرد ارتحال امام خمینی رهسید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز400عمومی63,00056,700عهد مشترك122
معرفی سیره و اندیشه امام خمینی با هدف آشنایی زدایی از تصویر عمومی شده امام(ره)روح اهللا نامداريتحقیقشومیز168عمومی65,00058,500خمینی پدیده انسانی پیچیده123
کتاب «در آغوش قلب ها» اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی (ره) است.محمد سرور رجاییخاطرات - شعرشومیز285عمومی27,00024,300در آغوش قلب ها124
زندگی نامه شهید سید محمد بهشتی به قلم افسانه وفاافسانه وفازندگینامهشومیز80عمومی25,00022,500زندگی سید محمد بهشتی125
بیانات مقام معظم رهبري در مورد دفاع مقدسسید علی حسینی خامنه اي-شومیز351عمومی90,00081,000جهاد مقدس126
شاه بی شین؛ رمانی بر اساس زندگی محمد رضا شاه.محمدکاظم مزینانیرمانشومیز418عمومی85,00076,500شاه بی شین127
متن برنامه هاي تلویزیونی که مرتضی آوینی بعد از رحلت امام ساخته است و تحوالت جهان پس از انقالب اسالمی را شرح می دهد.سید مرتضی آوینییادداشتشومیز240بزرگسال77,00069,300نسیم حیات128

سید علی حسینی خامنه اي-شومیز276عمومی65,00059,150نخبگان و تمدن سازي اسالمی129
کتاب «نخبگان و تمدن سازي اسالمی» به جمع آوري و تدوین بیانات مقام معظم رهبري درباره جامعه نخبگانی کشور در حوزه و دانشگاه پرداخته که با کوشش محمدحسین رفیعی شمس آبادي 

به نتیجه رسیده است و در هفت فصل نقشی موثر را براي امیدبخشی و انگیزه آفرینی در جوانان ایفا می کند
روابت داستان گونه از زندگانی مرحوم آیت اهللا سیدعلی قاضی طباطبایی.آزاده جهان احمدي-شومیز80عمومی20,00018,000زندگی عالمه سید علی آقا قاضی طباطبایی130
خاطرات بانوان جهاد گر یزدي در کروناسمانه سنایی-شومیز104عمومی16,00014,400به چند خیاط ماهر نیازمندیم131
معرفی شخصیت رهبري بر اساس بیاناتشان مصطفی غفاري-شومیز350عمومی55,00049,500از نیمه خرداد132
کتاب از وزارت تا اعدام به بیان خاطرات و حوادث پیرامون شخصیت صادق قطب زاده می پردازد. شخصیت که ظهورش با تاریخ انقالب ایران گره خورده است.علی تیموريتحقیقشومیز166عمومی40,00036,000از وزارت تا اعدام (صادق قطب زاده)133
روایت داستانگونه از زندگانی آیت اهللا بروجردي آزاده جهان احمدي-شومیز80عمومی20,00018,000زندگی آیت اهللا العظمی سید حسین طباطبایی بروجردي134
زندگی نامه امام خمینی (ره) در خالل سال هاي 1281 تا 1357هدایت اهللا بهبوديزندگینامهگالینگور1157عمومی90,00081,900الف الم خمینی135
زندگی نامه مصور امام خمنی (ره) که در قطع وزیري و با کاغذ گالسه به چاپ رسیده است.جعفر شیر علی نیازندگینامهگالینگور508عمومی350,000297,500دایره المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی136

137
دایره المعارف مصور روایتی از زندگی و زمانه ي آیت اهللا خامنه 

اي
زندگی نامه مصور مقام معظم رهبريجعفر شیر علی نیازندگینامهگالینگور1000عمومی140,000126,000

ف
دی
ر

قیمت پشت عنوان کتاب
جلد(تومان)

قیمت فروش
(با تخفیف)

گروه سنی/
مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

آیت اهللا بهجتیادداشتشومیز696عمومی240,000216,000حضرت حجت138
کتاب «حضرت حجت» مشتمل بر تمامی بیانات و اشارات آیت اهللا بهجت در مورد امام زمان (عج) است. این اثر داراي چهار گلستان است و گلستان دوم تمامی گفتارها و سواالت ایشان در مورد 

حضرت است.
پرسش هایی براي زندگی بهتر از محضر استاد محمد علی جاودان که نظر مثبت مقام معظم رهبري را به خود جلب کرد.محمدعلی جاودانگفتگوشومیز571عمومی130,000117,000رهنماي طریق139
قرآن با ترجمه استاد ملکیاستاد ملکیقرآنجلد نرم604عمومی325,000292,500قرآن نیم رقعی (ترجمه علی ملکی)140

آیت اهللا عبدالحسین دستغیبیادداشت - تحقیقسخت431عمومی320,000288,000گناهان کبیره - شهید دستغیب (هاتف)141
گناهان کبیره، گناهانی هستند که از نظر اسالم پراهمیت و بزرگ اند. نشانه ي اهمیت این گناهان آن است که براي شان به نهی اکتفا نشده است و به عذاب دوزخ نیز تهدید شده است. کتاب 

گناهان کبیره به جمع آوري این گناهان پرداخته است.

یادداشتچرمی327عمومی120,000108,000آداب المریدین142
محمدتقی فیاض بخش - محمد 

روحی
راهنمایی براي شاگردان طریق سلوك و عرفان است که دستورات خاص عبادي را بر جان می طلبند.

 
خرید کتاب«طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن» - بررسی اصول عقائد اندیشه اسالمی در قرآن کریم از منظر مقام معظم رهبري را در کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی بخوانید.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز493عمومی98,00088,200طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن143
کتاب «بهار رویش» مروري بر دعاي ورود و وداع ماه رمضان دارد.علی صفایی حائريیادداشتشومیز182عمومی62,00055,800بهار رویش صفایی حائري144

تحقیقگالینگور3387عمومی550,000522,500برگزیده ترجمه تفسیر المیزان (4 جلدي)145
سید محمدحسین طباطبایی - 
سید محمدباقر موسوي همدانی 

- سید جواد رضوي

دوره حاضر، تلخیص ترجمه تفسیر گرانسنگ «المیزان» عالمه سید محمدحسین طباطبایی (ره) است که توسط نشر لوح محفوظ، در پنج جلد و با چاپی بسیار مناسب و خوانا تهیه و تنظیم شده 
است.

آیت اهللا بهجتیادداشتگالینگور696عمومی300,000270,000حضرت حجت (عج) گالینگور146
کتاب «حضرت حجت» اثري تازه از مرکز تنظیم و نشر آثار آیت اهللا بهجت است.

کتابی که بر مبناي گفتار و سیره این فقیه عزیز   عارف بزرگ، پس از تالش بسیار در گردآوري و تدوین در قالب نوشتاري منسجم به چاپ رسیده است.
 

کتاب همرزمان حسین به ده گفتار از حضرت آیت اهللا العظمی خامنه اي در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم می پردازد.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز424عمومی105,00089,250همرزمان حسین147
سید محمدحسین راجی-شومیز-عمومی00تبیین با تبیان148
.در مسیر ظهور توقف ممنوع» کتابی است با قلم حسن محمودي که وظایف منتظران امام عصر را از دیدگاه عملی بررسی می کند»حسن محموديتحقیقشومیز111عمومی42,00037,800در مسیر ظهور توقف ممنوع149
کتاب «براي مهمانی خدا اماده شویم» نام کتابی است که حضوري احسن در ماه رمضان را تضمین می کند.علیرضا پناهیانیادداشتشومیز80عمومی10,0008,800براي مهمانی خدا آماده شویم150
آمادگی براي مهمانی خدا با کتاب «شهر خدا». در این کتاب استاد علیرضا پناهیان از حکمت هاي نهان این ماه می گوید.علیرضا پناهیانیادداشت بلندشومیز284عمومی25,00022,500شهر خدا151

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز611عمومی189,000170,100خدمات متقابل اسالم و ایران  شهید مطهري152
از آشناترین آثار ایشان که به کتاب رسان آمده است، کتاب«خدمات متقابل ایران و اسالم» می باشد؛ نوشتاري که حاصل سالها پژوهش در تاریخ باستان و دوره اسالمی سرزمینمان است که سالها 
پیش از پیاده سازي نوشتار کتاب در نه جلسه سخنرانی ماه محرم سال 1346 در حسینیه ارشاد بیان شده بود؛ اثر مقابل در دو بخش هویت ایرانیان را پیش از ورود آخرین دین توحیدي به این 

کشور و پس از آن بیان می کند

تحقیقشومیز244طالب55,00049,500نسیم سحر (مجموعه احادیث ابتدایی درس خارج فقه)153
موسسه پژوهشی فرهنگی 

انقالب اسالمی
کتاب «نسیم سحر» مجموعه احادیثی است که مقام معظم رهبري در ابتداي درس خارج خود شرح و توضیح داده اند. احادیثی انتخاب شده از کتاب النوادر و این بیانات در سال 83 و 84 ایراده 

شده اند.
تبیین نظریه مهدویت و انتظار از زبان آیت اهللا محمد باقر صدر در کتاب پژوهشی درباره امام مهدي (عج).آیت اهللا محمدباقر صدرتحقیقشومیز96عمومی25,00022,500پژوهشی درباره امام مهدي(عج)154

مذهبی



انتظار آماده باش است. کتاب حاضر راه رهایی از نقطه ضعف ها و موانع در جهت حفظ انقالب اسالمی و  ظهور است.علی صفایی حائريیادداشتشومیز231عمومی76,00068,400انتظار صفایی حائري155
علیرضا پناهیانسخنرانیشومیز319عمومی60,00054,000انتظار(عامیانه عالمانه عارفانه)156

علی صفایی حائريیادداشتشومیز7007عمومی3,821,0003,056,800مجموعه کتاب علی صفایی حائري (66 جلدي)157

نویسنده اندیشمند، دانشمند فقیه، روحانی شیعه اي که بسیاري از ما او را با نام عین_صاد می شناسیم و جمالت کم نظیر آثارش را از بر شده ایم استاد علی صفایی حائري است که با نگاهی متفاوت و شیوه اي 
دلنشین آن را به مخاطبان جوان و جوینده خود انتقال می دهد.

 
این مجموعه که به صورت کامل آثار ایان را به دست شما می رساند شامل 66 کتاب از ایشان است.

525,000472,500قرآن (ترجمه علی ملکی)158
عمومی / نوجوان / 

جوانان
قرآن با ترجمه ملکی براي نوجواناناستاد ملکیقرآنچرمی640

خاطراتشومیز144عمومی45,00040,500بیقرار159
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

کتاب «بیقرار» گزارشی مختصر از زندگی میرزا جوادآقا ملکی تبریزي است. عارف واصلی که استاد اخالق امام خمینی (ره) بود و درجات بسیار باالیی از عرفان را در زندگی خود تجربه کردند.

کتاب فدك در تاریخ پژوهشی ارزشمند در حوزه ماجراي فدك و سرگذشت حضرت زهرا (س) می باشد.آیت اهللا محمدباقر صدرتحقیقشومیز235عمومی55,00049,500فدك در تاریخ160
کتاب ترجمه الغارات شرحی براي سالهاي بدون جنگ در حکومت 5 ساله حضرت علی (ع) است.که مقدمه آن توسط علیرضا پناهیان نوشته شده است.سید محمود زارعییادداشتشومیز303عمومی80,00072,000ترجمه الغارات161
کتاب دوم از مجموعه طعم شیرین خدا در مورد مهربانی و همراهی خداوند با بنده ها می باشد.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز240عمومی55,00049,500طعم شیرین خدا جلد دوم (می شود این قدر مهربان نباشی)162

163
طعم شیرین خدا جلد سوم (با تیغ مهربانی ات آخرش می کشی 

مرا)
کتاب سوم از مجموعه طعم شیرین خدا به بیان رحمت رحیمیه خدا نسبت به بندگان پرداخته است.محسن عباسی ولديمشاوره - یادداشتشومیز202عمومی45,00040,500

بررسی تاریخی-تحلیلی نقش کوفه در سال هاي آغازین اسالممحمدحسین رجبی دوانیتحقیقشومیز592عمومی195,000175,500کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسالمی164
بررسی ویژگی هاي قرآن به عنوان آخرین معجزهمحمدعلی جاودان-شومیز170عمومی50,00045,000راز ماندگاري قرآن165
رمانی بر اساس زندگی مصعب بن عمیر جمعی از نویسندگانرمانشومیز336عمومی100,00090,000وقتی دلی166
عالمه در این اثر بخشی از سنن پیامبر اسالم را در زمینه آداب معاشرت، زینت کردن، سفر، زناشویی، خوردنی ها و آشامیدنی ها و ... بیان می کنند.سید محمدحسین طباطباییتدوینشومیز224عمومی62,00055,800سنن النبی167
کتاب همنام گل هاي بهاري نگاهی نو به زندگ و شخصیت پیامبر گرامی اسالم ارائه می دهد.حسین سیديزندگینامهشومیز294عمومی80,00072,000همنام گل هاي بهاري168
این مجموعه چهار جلد عالوه بر روضه ها و گفتگوهایی عاشقانه با امام حسین (ع) درس هایی عمیق از عاشورا و قیام حسینی را بازگو می کند.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز389عمومی111,00094,350مجموعه حسینیه واژه ها (چهار جلدي)169
علی صفایی حائريیادداشتشومیز84عمومی30,00027,000تنها پناه170
علی صفایی حائريیادداشتشومیز96عمومی30,00027,000آنگاه که یاري شدي171
محمدرضا عابدینیتحقیقشومیز456عمومی170,000153,000تا ابد زندگی (جلد چهارم)172
محمدرضا عابدینیتحقیقشومیز468عمومی170,000153,000تا ابد زندگی (جلد پنجم)173

اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز105عمومی17,00015,300صلوات بر پیامبر (ص) عامل قدسی شدن روح - استاد طاهرزاده174

اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز174عمومی52,00046,800انسان از تنگناي بدن تا فراخناي قرب الهی - استاد طاهرزاده175
کتاب آموزه هاي وحی، مجموعه سخنرانی ها و مقاالت پراکندة استاد شهید آیت اهللا سید محمدباقر صدر با موضوع قرآن است.آیت اهللا محمدباقر صدریادداشتشومیز124عمومی21,00018,900آموزه هاي وحی - شهید صدر176
اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز215عمومی43,00038,700مبانی نظري نبوت و امامت - استاد طاهرزاده177

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز114عمومی24,00021,600ختم نبوت  شهید مطهري178
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«ختم نبوت» می باشد.

اثري که در کنار دو کتاب«نبوت» و «خاتمیت» دو هدف بزرگ را دنبال می کند؛ اول معرفی اصل پیامبري و رسالت در اسالم و نشان دادن ضرورت آن و دوم بیان پویایی دین اسالم و آنچه پس از 
پایان شیوه ارسال رسوالن در پیش می گیرد

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز304عمومی89,00080,100نبوت   شهید مطهري179
از آشناترین آثار ایشان که به کتاب رسان آمده است، کتاب«نبوت» است؛ اثري که حاصل چهارده جلسه گفتمان در انجمن اسالمی پزشکان بوده و دیدارهاي آن در سال 1348 رقم 

خورده است.محتواي این دیدار با توجه به احاطه استاد بر مباحث فلسفی و با اشاره به برخی دیدگاه هاي روانشناسی بیان شده است تا پاسخگوي شبهات مدرن باشد.
 

اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز193عمومی40,00036,000مبانی معرفتی مهدویت - استاد طاهرزاده180
اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز382عمومی58,00052,200کربال مبارزه با پوچی ها181

182
فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت (عج) یا نگاه به تاریخ 

هدفمند دعاي ندبه - استاد طاهرزاده
اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز48عمومی7,0006,300

اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز442عمومی67,00060,300بصیرت حضرت فاطمه سالم اهللا علیها - استاد طاهرزاده183
نقش امام در جهان هستی و عالم ما ورا طبیعتاصغر طاهرزادهیادداشتشومیز296عمومی45,00040,500امام و امامت در تکوین و تشریع (استاد طاهرزاده)184
مجموعه اي از بیانات رهبر معظم انقالب درباره علما و عرفاحسین خادمیسخنرانیشومیز106عمومی32,00028,800گذرگاه خاص الخاص-سیماي صالحان جلد اول185
جلد دوم از مجموعه سیماي صالحان که به بیانات مقام معظم رهبري درباره علما و عرفا می پردازد.حسین خادمیسخنرانیشومیز112عمومی34,00030,600علماي مجاهد186

آیت اهللا محمدباقر صدرتحقیق - سخنرانیگالینگور662عمومی120,000108,000امامان اهل بیت علیهم السالم مرزبانان حریم اسالم-شهید صدر187
شهید صدر در این اثر مدارك اسالمی را مورد بازخوانی نوآورانه قرار داده و با ژرف اندیشی در شرایط اجتماعی، سیاسی و حتی روحی و روانی امت اسالم، نگرشی نوین به تاریخ اهل بیت علیهم 

السالم ارائه نموده.

محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز196عمومی48,00043,200عاشقانه هاي بارانی جلد اول قصه من و خدا188
 عاشقانه هاي بارانی» نام مجموعه اي است به قلم روحانی نویسنده، محسن عباس ولدي، که دغدغۀ اصلی خود از نگارش این اثر را، درك آسان تر و ارتباط لذت بخش تر با زیارات و ادعیه ها قرار»

.داده است و این هدف را با نگارش شرحی ادبی بر چندي از آنان به خوبی تا مرحله اجرا پیش  آورده است

محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز95عمومی25,00022,500عاشقانه هاي بارانی جلد دوم امام نامه189
 عاشقانه هاي بارانی» نام مجموعه اي است به قلم روحانی نویسنده، محسن عباس ولدي، که دغدغۀ اصلی خود از نگارش این اثر را، درك آسان تر و ارتباط لذت بخش تر با زیارات و ادعیه ها قرار»

.داده است و این هدف را با نگارش شرحی ادبی بر چندي از آنان به خوبی تا مرحله اجرا پیش  آورده است

محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز78عمومی24,00021,600عاشقانه هاي بارانی جلد سوم با حسین تا خدا190
 عاشقانه هاي بارانی» نام مجموعه اي است به قلم روحانی نویسنده، محسن عباس ولدي، که دغدغۀ اصلی خود از نگارش این اثر را، درك آسان تر و ارتباط لذت بخش تر با زیارات و ادعیه ها قرار»

.داده است و این هدف را با نگارش شرحی ادبی بر چندي از آنان به خوبی تا مرحله اجرا پیش  آورده است
.نگاهی به نظریه انتظار» بررسی نگاه رهبر به مفهوم انتظار است»سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز172عمومی32,00028,800نگاهی به نظریه انتظار191
عالم سالک، شیوه عملی سلوك حاج شیخ جعفر توسلی (ره)، به قلم روایت رهبرمحمدباقر ادیبی الریجانیخاطراتشومیز88عمومی45,00040,950عالم سالک192
دستورات اخالقی و عبادي و همچنین معارف توحیدي پیرامون ماه شعبان بنا بر مکتب تربیتی عالمه طباطباییمحمدتقی فیاض بخشیادداشتشومیز119عمومی13,00011,700ادب حضور (اسرار ماه شعبان)193
جلد دوم از مجموعه حسینیه واژه ها به نقش حضرت زینب (س) در کربال اشاره می کند.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز112عمومی30,00027,000حسینیه واژه ها جلد دوم بگو چگونه دل از حسین کندي194
سیره نامه امیرالمومنین (علیه السالم) زندگینامه مبسوط و باجزئیات زندگی علی ابن ابی طالب(علیه السالم) به قلم عالم لبنانی علی کورانی است.علی کورانی عاملیتحقیقگالینگور870عمومی360,000324,000سیره نامه امیرالمومنین (جلد دوم)195
سیره نامه امیرالمومنین (علیه السالم) زندگینامه مفصل و باجزئیات زندگی علی ابن ابی طالب(علیه السالم) به قلم این عالم شیعی است.علی کورانی عاملیتحقیقگالینگور816عمومی300,000270,000سیره نامه امیرالمومنین (ع) (جلد اول)196
سیره نامه امیرالمومنین (علیه السالم) زندگینامه مبسوط و باجزئیات زندگی علی ابن ابی طالب(علیه السالم) به قلم این عالم لبنانی است.علی کورانی عاملیتحقیقگالینگور1686عمومی660,000594,000مجموعه سیره نامه امیرالمومنین (دو جلدي)197
مجموعه تا ابد زندگی، توسط حجت االسالم و المسلمین محمدرضا عابدینی نگاشته شده تا به مساله معاد، از نگاه آموزه هاي اسالمی بپردازد .محمدرضا عابدینییادداشتشومیز2262عمومی700,000595,000مجموعه تا ابد زندگی (پنج جلدي)198
مساله شرعی 642سید مجتبی حسینیپرسش و پاسخچرمی358عمومی40,00040,000گنجینه معارف - رساله دانشجویی پالتویی199

200
تطهیر با جاري قرآن (جلد سوم: تفسیر سوره هاي آل 

عمران،مدثر و...)
علی صفایی حائريتحقیقشومیز228عمومی66,00059,400

داستانشومیز95عمومی35,00031,500شب شکن201
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

داستانشومیز176عمومی32,00028,800آیینه (مثنوي درمانی 4)202
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

علی صفایی حائريیادداشتشومیز78عمومی36,00032,400کید پنهان203
علی صفایی حائريیادداشتشومیز60عمومی36,00032,400پیوند هاي بریده204
علی صفایی حائريیادداشتشومیز72عمومی30,00027,000وقتی که از خودت می سوزي205
علی صفایی حائريیادداشتشومیز144عمومی46,00041,400درآمدي بر علم اصول و جایگاه فقه و شئون فقیه206
علی صفایی حائريیادداشتشومیز100عمومی46,00041,400امامت (طرح حکومتی شیعه)207
علی صفایی حائري-شومیز514عمومی90,00081,000تطهیر با جاري قرآن (جلد دوم: تفسیر سوره بقره)208
علی صفایی حائريتحقیقشومیز524عمومی105,00094,500تطهیر با جاري قرآن (جلدیک: تفسیر جزء سی ام)209
محمدعلی جاودانیادداشتشومیز144عمومی45,00040,500دروس قرآن کریم شرح آیات210



یادداشتشومیز160عمومی45,00040,500تفاوت الفتاوا211

دفتر مطالعات فقهی و 
پاسخگویی به مسائل شرعی 

حضرت آیت اهللا العظمی 
خامنه اي (مدظله العالی)

محمدعلی جاودانتحقیقشومیز240عمومی65,00065,000عاشورا چگونه و چرا212
محمدتقی فیاض بخشیادداشتشومیز442عمومی50,50042,925مجموعه ادب حضور (سه جلدي)213
بیان آداب انجام فریضه واجب نماز از منظر امام خمینی (ره)سید روح اهللا موسوي خمینییادداشت بلندشومیز537عمومی / بزرگسال137,000124,670آداب الصالة214

این اثر مجموعه سخنرانی هاي استاد طاهرزاده در شرح نامه 31 نهج البالغه است. نامه اي از طرف امام علی (ع) به فرزندشان امام حسن (ع).اصغر طاهرزادهیادداشت بلندشومیز494عمومی173,000155,700فرزندم اینچنین باید بود - شرح نامه 31 نهج البالغه - جلد دوم215

ترجمه نامه سی و سک نهج البالغهمحمد علی انصاري-گالینگور1070عمومی195,000195,000منشور تربیت (شرح نامه 31 نهج البالغه)216
بیان پیش نیازهایی عملی براي رسیدن به کنه کالم امیرعلی صفایی حائريیادداشتشومیز170عمومی62,00055,800روش برداشت از نهج البالغه  صفایی حائري چاپ جدید217
این کتاب عصاره دستورات اخالقی و عبادي، و همچنین معارف توحیدي پیرامون ماه رجب، بنا بر مکتب تربیتی عالمه طباطبایی است.محمدتقی فیاض بخشیادداشتشومیز109عمومی13,00011,700ادب حضور (اسرار ماه رجب)218
کتاب «جانشین پیامبر» با ادبیاتی تحقیقی به مرور وقایع تاریخی مختلف و ماجراي جانشینی حضرت علی (ع) می پردازد. محمدعلی جاودانتحقیقشومیز520عمومی110,00099,000جانشین پیامبر219

سید عبدالحسین موسويگفتگوشومیز574عمومی120,000108,000المراجعات220
المراجعات کتابی درباره اثبات حقانیت شیعه و امامت بالفصل امام علی (ع) پس از پیامبر است، با توجه به نامه هاي مبادله شده میان سید عبدالحسین شرف الدین از عالمان شیعه در لبنان و شیخ 

سلیم البشري از عالمان اهل سنت در مصر است.
معرفی شخصیت حضرت علی بر اساس سخنان رهبرسید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز361عمومی65,00058,500جاودانه تاریخ221
کتاب با علی در صحرا به شرح دو حکمت از نهج البالغه از زبان آیت اهللا حائري شیرازي می پردازد.آیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز192عمومی35,00031,500با علی در صحرا از حائري شیرازي222
کتاب مسیح اسالم داستان هایی از فضایل امام علی (ع) از منابع اهل سنت نقل می کند.علی قهرمانیداستان کوتاهشومیز221عمومی50,00045,000مسیح اسالم223

224
امیر گلها (نگاهی نو به زندگی و شخصیت امام علی علیه 

السالم)
کتاب امیر گلها نگاهی نو به زندگی و شخصیت امام علی ارائه می دهد.حسین سیديتحقیقشومیز318عمومی50,00045,000

علی شریعتییادداشت بلندشومیز599عمومی95,00085,500علی علیه السالم  علی شریعتی225
 علی » اثر دکتر علی شریعتی (1312-1356)، دربردارنده سخنرانی ها و آثار دست نویس دکتر شریعتی پیرامون امام علی (ع) است که از یک مدخل و 9 بخش اصلی و 1 بخش ضمیمه تشکیل»

.شده  است
زندگی نامه حضرت علی علیه السالم محمد محمدیانزندگینامهشومیز624عمومی150,000135,000علی از زبان علی226
شناخت شخصیت حضرت علی سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز296عمومی53,00047,700نقش نگار227
کتاب «جاذبه و دافعه علی (ع)» در سه فصل قنون جذب و دفع، عوامل جاذبه آفرین و دافعه آفرین حضرت علی (ع) را بازبینی می کند.استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز167عمومی49,00044,100جاذبه و دافعه علی علیه السالم228

محمدرضا عابدینییادداشتشومیز484عمومی120,000108,000تا ابد زندگی (جلد اول)229
ین مباحث پیش از این در سال هاي 1385 تا 1393 طی سلسله جلساتی با عنوان همین کتاب مطرح شده بود و اینک پس  از تحقیق و نگارش دقیقتر، توسط «مؤسسه مطالعات اسالمی رواسی» به 

چاپ رسیده است.

230
قرآن کریم سوره حمد و بقره  با ترجمه اي روان براي کودکان و 

نوجوانان
ترجمه قرآن استاد عباسی ولدي براي کودکان در سوره حمد و بقرهمحسن عباسی ولديقرآنشومیز116نوجوان96,00086,400

بحث معاد بر اساس کتاب طرح کلی اندیشه هاي اسالمی در قرآنسید علی حسینی خامنه اي-شومیز112عمومی45,00040,500معاد طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن231
گفتارهایی تفسیري از استاد شهید آیت اهللا سید محمدباقر صدرآیت اهللا محمدباقر صدریادداشتشومیز247عمومی35,00031,500سنت هاي تاریخی در قرآن کریم232
محمدرضا عابدینیتحقیقشومیز248عمومی55,00049,500آداب انس با قرآن233
آیت اهللا محمدباقر صدریادداشتشومیز160عمومی28,00025,200علوم قرآن234
اصول و راه هایی براي رسیدن به تفسیر و روح و نور قرآنعلی صفایی حائريیادداشتشومیز192عمومی62,00055,800روش برداشت از قرآن  صفایی حائري  چاپ جدید235
مجموعه تا ابد زندگی، توسط حجت االسالم و المسلمین محمدرضا عابدینی نگاشته شده تا به مساله معاد، از نگاه آموزه هاي اسالمی بپردازد محمدرضا عابدینییادداشتشومیز398عمومی120,000108,000تا ابد زندگی (جلد دوم)236

محمدرضا عابدینییادداشتشومیز456عمومی120,000108,000تا ابد زندگی (جلد سوم)237
 «این مباحث پیش از این در سال هاي 1385 تا 1393 طی سلسله جلساتی با عنوان همین کتاب مطرح شده بود و اینک پس  از تحقیق و نگارش دقیقتر، توسط «مؤسسه مطالعات اسالمی رواسی 

.به چاپ رسیده است
محسن عباسی ولديیادداشتشومیز780عمومی188,000159,800مجموعه ریحانه خدا (چهار جلدي)238

-گالینگور280عمومی150,000135,000صحیفه سجادیه239
سید حمید موسوي گرمارودي 

- محمدمهدي رضائی
صحیفه سجادیه با ترجمه استاد رضایی مجموعه اي مشتمل بر ادعیه امام سجاد (علیه السالم) است. دعاهایی که با مضامین عالی به ترویج معارف شیعه می پردازد

مجموعه سه جلدي بینهایت یا همان برترین آرزو در واقع خالصه اي جامع از مجموعه هفت جلدي معارف کاربردي است.محمد حسن وکیلییادداشتشومیز1208نوجوان / جوانان250,000225,000برترین آرزو (بینهایت) - معارف کاربردي (3 جلدي)240
کتاب خلوت انس به بیان اهمیت، آداب و آثار نماز، از زبان مقام معظم رهبري می پردازد.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز107عمومی25,00022,500خلوت انس241
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی درباره معنا، اقسام و آثار انجام و ترك گناهاکبر شریفیسخنرانیشومیز113عمومی35,00031,500صاعقه ي گناه242
کتاب حاضر شامل پنج گفتار از حضرت آیت اهللا خامنه اي در باب استغفار و توبه در ماه مبارك رمضان است.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز111عمومی22,00019,800استغفار و توبه243

علی شریعتیدل نوشته ادبیشومیز192عمومی33,00029,700نیایش  علی شریعتی244
 نیایش» مجموعه چند نوشته به قلم و ترجمه دکتر علی شریعتی است. وي در این کتاب ترجمه اي از نوشتار نیایش به قلم «الکسیس کارل» و همچنین نوشتاري از خودش در این باره را»

.گردآورده است
نوشته علی صفایی حائري درباره تشکیل جمع هاي صحبح و مفید.علی صفایی حائريسخنرانیشومیز156عمومی62,00055,800جمع ها و حاصل جمع ها  صفایی حائري245
محمدتقی فیاض بخشیادداشتشومیز741عمومی83,50070,975مجموعه ادب حضور (پنج جلدي)246
دستورات اخالقی و عبادي پیرامون اربعین موسوي را در کتاب ادب حضور بخوانید.محمدتقی فیاض بخشیادداشت - تدوینشومیز107عمومی11,0009,900ادب حضور (اسرار اربعین موسوي)247
کتاب حاضر، عصاره دستورات اخالقی و عبادي و همچنین معارف توحیدي پیرامون ماه رمضان، بنا بر مکتب تربیتی عالمه طباطبایی رحمه اهللا است.محمدتقی فیاض بخشیادداشتشومیز214عمومی24,50022,050ادب حضور (اسرار ماه مبارك رمضان)248
کتاب حاضر عصاره ي دستورات اخالقی و عبادي و همچنین معارف توحیدي پیرامون عزاداري سیدالشهداء بنا بر مکتب تربیتی عالمه طباطبایی است.محمدتقی فیاض بخشیادداشتشومیز192عمومی22,00019,800ادب حضور ( آداب و مراقبات عزاداري سیدالشهداء (ع) )249

علی صفایی حائريیادداشت - تحقیقشومیز127عمومی52,00046,800روزهاي فاطمه (س) صفایی حائري250
شرحی بر خطبه فدك توسط آقاي صفایی حائري 

با متن عربی و فارسی خطبه 
نگاهی نو به زندگی و شخصیت حضرت زهرا (س) را در کتاب خاطر نازك گل بخوانید.حسین سیديتحقیقشومیز302عمومی80,00064,000خاطر نازك گل251
جلد اول از مجموعه ریحانه خدا به فضایل حضرت زهرا اختصاص دارد.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز202عمومی53,00047,700ریحانه خدا (جلد  اول: منبع نور بهشت خنده ي تو فاطمه)252
تحقق خانواده اي والیی با مجالس حسینیمحمدرضا عابدینیتدوینشومیز199عمومی25,00022,500اهل بیتی ها - تحقق خانواده والیی با مجالس حسینی253
اماه» بررسی زندگی حصرت زهرا در چهار بخش دخترانه مادرانه همسرانه و شهادت»حمید سبحانی صدرتحقیقشومیز137عمومی35,00031,500اماه254

.زن (فاطمه فاطمه است)» اثري ماندگار از دکتر علی شریعتی است. کتاب حاضر شامل این آثار است: فاطمه فاطمه است، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، سمینار زن و مباحثی با موضوع حجاب»علی شریعتیسخنرانیشومیز326عمومی110,00099,000زن (فاطمه فاطمه است)  علی شریعتی255

سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز284عمومی25,00022,500قطره از دریا نشانی می دهد (جیبی)256
مروري بر زندگی مشترك دو انسان کامل، امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) و درس هایی از سبک زندگی ایشانعلی قهرمانیتدوینگالینگور-عمومی50,00045,000فاطمه علی است257
شخصیت حضرت زهرا (س) را از نگاه حضرت علی (ع) و در پرتوي احادیث نبوي و آیات قرآن، در کتاب فاطمه از نگاه علی ببینید.محمد محمدیانتحقیقشومیز248عمومی55,00049,500فاطمه از نگاه علی (ع)258
جلد سوم از مجموعه ریحانه خدا به دلنوشته هاي فاطمی-مهدوي اختصاص دارد.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز171عمومی42,00037,800ریحانه خدا (جلد سوم: فاطمه اي که تو یادمان دادي)259
جلد دوم از مجموعه ریحانه خدا تحت عنوان «بانو!اجازه!» به سبک زندگی حضرت زهرا (س) اختصاص دارد.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز244عمومی56,00050,400ریحانه ي خدا جلد دوم بانو اجازه!260
جلد چهارم مجموعه «ریحانه خدا» به مصائب حضرت زهرا (س) اختصاص دارد.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز163عمومی37,00033,300ریحانه خدا (جلد چهارم: واژه هاي خیس)261

اگر براي شما هم کنترل بر نفس و شهوت هاي آن دغدغه شده است و می خواهید با فکري آزاد و قلبی آرام به خیابان پا بگذارید، «شاخه نبات» را به قلم عماد داوري دولت آبادي بخوانید.عماد داوري دولت آباديمشاورهشومیز120عمومی55,00049,500شاخه نبات262

کتاب حلقه مفقوده خالصه بحثی دربارة یک نقص عمده در جریان تولید علم در حوزه علمیه استعلیرضا پناهیانیادداشتشومیز112طالب45,00040,500حلقه مفقوده263
کتاب«انسان 250 ساله» به بررسی سیره مبارزاتی ائمه در کالم مقام معظم رهبري می پردازد.سید علی حسینی خامنه ايیادداشت بلندشومیز402عمومی60,00051,000انسان 250 ساله (حلقه دوم)264
آیت اهللا عبدالحسین دستغیبپرسش و پاسخشومیز256عمومی105,00094,500پرسش 26582

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز141عمومی39,00035,100خدا در زندگی انسان (شهید مطهري)266
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب« خدا در زندگی انسان» است که حاصل پیاده سازي شش جلسه سخنرانی در ایام فاطمیه سالهاي اوج انقالب،1354 است. و 

شرحی دقیق بر عقیده توحید عملی در اسالم است که در کنار کتاب «خدا در اندیشه انسان» با موضوع توحید نظري، نمایی کامل از یکتاپرستی را ارائه می کند.
 

کتاب «تشیع علوي، تشیع صفوي» از دکتر علی شریعتی از گسل رخ داده در عمق تفکر ناب شیعه سخن می گوید.علی شریعتییادداشتشومیز296عمومی48,00043,200تشیع علوي و تشیع صفوي267
الهه بهشتیداستانشومیز52عمومی28,00025,200و آنکه دیرتر آمد268

علی صفایی حائريیادداشتشومیز116عمومی52,00046,800خورشید در خاك نشسته269
شرح دها هاي روزانه حضرت زهرا(س)

توسط استاد علی صفایی حائري
علی شعیبیمقتلشومیز88نوجوان40,00036,000مقتل فاطمی نوجوان270



زندگینامه امام حسین (ع)محمد محمدیانزندگینامهگالینگور284عمومی120,000108,000حسین از زبان حسین (ع)271
تحلیل قیام عاشورا از زبان استاد علی صفایی حائري را در کتاب عاشورا بخوانید.علی صفایی حائريیادداشتشومیز79عمومی46,00041,400عاشورا  صفایی حائري272
کتاب «در کربال چه گذشت» ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی است. اثري جهت تبیین قیام حسینی است.شیخ عباس قمیتحقیقگالینگور688عمومی240,000216,000در کربال چه گذشت؟273

274
کتاب روضه ( گزیده مستند روضه الشهداي مالحسین واعظ 

کاشفی)
کتاب روضه گزیده مستند روضه الشهداي مال حسین واعظ کاشفی است.محمد حقیمقتلشومیز296عمومی95,00085,500

 .کتاب آه» حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس المهموم» به زبانی عمومی تر است»یاسین حجازيمقتلشومیز580عمومی185,000168,350کتاب آه275
جمعی از نویسندگانآموزشیشومیز216عمومی50,00047,500تفسیر موضوعی قرآن کریم276
کتاب «اندیشه اسالمی دو» اثر جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف است.جمعی از نویسندگانآموزشیشومیز208عمومی50,00047,500اندیشه اسالمی(2)277
کتاب «تاریخ امامت» اثر حسین قاضی خانی از انتشارات معارف می باشد.حسین قاضی خانیتحقیقشومیز232عمومی55,00052,250تاریخ امامت (حسین قاضی خانی)278

مسعود عالیسخنرانیشومیز284عمومی75,00067,500سرنوشت انسان جلد دوم (احوال برزخ،رجعت و نفخ صور)279
مجموعه «کتاب سرنوشت انسان» که در 5جلد از زیستن انسان در این دنیا و جهان دیگر سخن بگوید.

این اثر به واسطه پیاده سازي سخنرانی هاي استاد حجت االسالم عالی در برنامه سمت خدا پدید آمده است با بیانی شیوا و قلمی روان براي نسل هاي جوان، به مباحثی همچون:«جایگاه ضمیر 
ناخودآگاه در عرفان»، «مبانی دعا»، «حقیقت بهشت و جهنم بر اساس منابع معتبر»، «مهدویت در تازه ترین مقاالت پژوهشی»و... میپردازد.

280
سرنوشت انسان جلد سوم (محشر،حساب و سوال،حبط و 

تکفیر)
مسعود عالیسخنرانیشومیز256عمومی75,00067,500

مجموعه «کتاب سرنوشت انسان» که در 5جلد از زیستن انسان در این دنیا و جهان دیگر سخن بگوید.
این اثر به واسطه پیاده سازي سخنرانی هاي استاد حجت االسالم عالی در برنامه سمت خدا پدید آمده است با بیانی شیوا و قلمی روان براي نسل هاي جوان، به مباحثی همچون:«جایگاه ضمیر 

ناخودآگاه در عرفان»، «مبانی دعا»، «حقیقت بهشت و جهنم بر اساس منابع معتبر»، «مهدویت در تازه ترین مقاالت پژوهشی»و... میپردازد

281
سرنوشت انسان جلد چهارم (مواقف صراط،شهود 

قیامت،شفاعت)
مسعود عالیسخنرانیشومیز224عمومی75,00067,500

مجموعه «کتاب سرنوشت انسان» که در 5جلد از زیستن انسان در این دنیا و جهان دیگر سخن بگوید.
این اثر به واسطه پیاده سازي سخنرانی هاي استاد حجت االسالم عالی در برنامه سمت خدا پدید آمده است با بیانی شیوا و قلمی روان براي نسل هاي جوان، به مباحثی همچون:«جایگاه ضمیر 

ناخودآگاه در عرفان»، «مبانی دعا»، «حقیقت بهشت و جهنم بر اساس منابع معتبر»، «مهدویت در تازه ترین مقاالت پژوهشی»و... میپردازد.
 

مسعود عالیسخنرانیشومیز244عمومی75,00067,500سرنوشت انسان جلد پنجم (بهشت و جهنم)282

مجموعه «کتاب سرنوشت انسان» که در 5جلد از زیستن انسان در این دنیا و جهان دیگر سخن بگوید.
این اثر به واسطه پیاده سازي سخنرانی هاي استاد حجت االسالم عالی در برنامه سمت خدا پدید آمده است با بیانی شیوا و قلمی روان براي نسل هاي جوان، به مباحثی همچون:«جایگاه ضمیر 

ناخودآگاه در عرفان»، «مبانی دعا»، «حقیقت بهشت و جهنم بر اساس منابع معتبر»، «مهدویت در تازه ترین مقاالت پژوهشی»و... میپردازد.
 

مسعود عالیسخنرانیشومیز200عمومی75,00067,500سرنوشت انسان جلد اول(از احتضار تا عالم قبر)283
مجموعه «کتاب سرنوشت انسان» که در 5 جلد از زیستن انسان در این دنیا و جهان دیگر سخن بگوید.

این اثر به واسطه پیاده سازي سخنرانی هاي استاد حجت االسالم عالی در برنامه سمت خدا پدید آمده است با بیانی شیوا و قلمی روان براي نسل هاي جوان، به مباحثی همچون:«جایگاه ضمیر 
ناخودآگاه در عرفان»، «مبانی دعا»، «حقیقت بهشت و جهنم بر اساس منابع معتبر»، «مهدویت در تازه ترین مقاالت پژوهشی»و... می پردازد.

مجموعه کتاب «طعم شیرین خدا» تالش می کند تا از طریق آیات قرآن و روایات اهل بیت(ع)،خدا را به شیوه اي ادیبانه براي مخاطبان معرفی کند.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز1562عمومی374,000336,600مجموعه طعم شیرین خدا (هفت جلدي)284
مجموعه کتاب آیت اهللا حائري شیرازي آیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز2322عمومی685,000616,500مجموعه کتاب حائري شیرازي (13جلدي)285

سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز136عمومی40,00036,000جاذبه حسینی286
کتاب «جاذبه حسینی» به ماجراي کربال با محوریت بانوي آزاده کربال، حضرت زینب کبري، بیان می کند 

و مجموعه اي کامل از سخنان مقام معظم رهبري در این رابطه است.
 

287
شرح نهج البالغه رهبري - شرح خطبه اول - نبوتها در نهج 

البالغه
شرح خطبه اول در موضوع نبوت که در سال 1359 توسط رهبري ایراد شده است.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیگالینگور249عمومی48,00043,200

مهدي ترتیفیآموزشیشومیز184عمومی50,00047,500اندیشه اسالمی 2882

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز320عمومی99,00089,100عدل الهی  شهید مطهري289
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«عدل الهی» است؛ موضوع اصلی این اثر مساله اي بنیادین در میان اشاعره، معتزله، امامیه و حتی سایر ادیان یکتاپرست است؛ با 
وجود 29آیه درباره عدل خداوند بازهم شبهات بسیاري پیش روي مفهوم و مصادیق آن است از جمله آنکه آیا عدل بر خدا واجب است؟ شیوه محاسبه اعمال خیر و شر چگونه خواهد بود؟ آیا 

مومنی که مرتکب خطا می شود با کافري که شري از او سر نمی زند برابر خواهند بود؟ و...

استاد مرتضی مطهريیادداشتشومیز411عمومی129,000116,100حکمتها و اندرزها جلد یک و دو شهید مطهري290
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«حکمت ها و اندرزها» در دو جلد می باشد، که شامل مقاالتی است که ایشان در سالهاي 1331 تا 1341 پیرامون سبک زندگی 

اسالمی نگاشته اند.

از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«والءها و والیت ها» می باشد، اثري که حاصل مقاله اي از شهید در سال 1347 است و محتواي آن بر پایه شرح معناي ولی استاستاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز134عمومی28,00025,200والءها و والیت ها   شهید مطهري291

استاد مرتضی مطهريیادداشتشومیز92عمومی6,5005,850عدالت از نظر علی علیه السالم292
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«عدالت از نظر علی علیه السالم» می باشد و حاصل پیاده سازي متن دو سخنرانی از شهید اهل قلم درباره عدالت است که در 

شبهاي قدر رمضان سال1381هجري قمري ایراد شد
در کتاب،اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب به مقایسه قوانین و حدود روابط در اسالم و غرب پرداخته است استاد مرتضی مطهري-شومیز104عمومی24,00021,600اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب  شهید مطهري293

استاد مرتضی مطهريیادداشتشومیز272عمومی69,00062,100سیري در سیره ائمه اطهار علیهم السالم  شهید مطهري294

 
 از آشناترین آثار ایشان که به کتاب رسان آمده است، کتاب«سیري در سیره ائمه اطهار علیهم السالم» است؛ کتابی که شمارا به سالهاي غصب حکومت از اهل بیت می برد، حاصل سخنرانی هاي

 استاد مطهري در حسینیه ارشاد، انجمن اسالمی پزشکان و چندین گفتگوي کمتر شنیده شده درباره زمینه هاي شهادت امام موسی کاظم(ع)، خرافه هاي عدد سیزده، صلح امام حسن(ع)، مسئله
.والیت عهد امام رضا(ع) و... است

 

 آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«انسان و ایمان» می باشد اثري که در کنار کتاب «انسان در قرآن» نگاهی جامع از جایگاه انسان در جهان به دست آورید؛ استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز76عمومی25,00022,500انسان و ایمان شهید مطهري295

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز269عمومی69,00062,100سیري در سیره نبوي شهید مطهري296
 آشناترین آثار ایشان که به کتاب رسان آمده است، کتاب«سیره نبوي» می باشد که حاصل کندوکاو چندتن از نویسندگان اسالمى در سخنرانی هاي استاد شهید است که در سال 1346 خودشان 

را به دریاي ژرف شخصیت اعجاب انگیز آخرین رسول الهی رساندند؛
 

استاد مرتضی مطهريتحقیقشومیز302عمومی95,00085,500تعلیم و تربیت در اسالم297
کتاب تعلیم و تربیت در اسالم، مجموعه اى است که همه سخنرانی هاي معلم شهید، استاد مرتضی مطهري را در سالهاي 1352و1351را شامل می شود.

 

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز171عمومی44,00039,600امامت و رهبري  شهید مطهري298
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«امامت و رهبري» می باشد؛ اثري که حاصل شش جلسه سخنرانی در انجمن اسالمی پزشکان مطرح شده است و پایه اساسی آنها 

موضوع والیت و امامت جامعه است که با ساده ترین و روان ترین قلم، تفاوت این سه واژه با مفهوم خالفت را شرح داده و بساري سواالت درباره رهبري پس از رسول خدا را پاسخ می دهد.
 

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز86عمومی39,00035,100انسان در قرآن  شهید مطهري299
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب «انسان در قرآن» می باشد از آثاري است که نگاه شما را نسب به جهان تغییر خواهد داد و می توانید به مرور زمان خود و دنیاي 

اطرافتان را با نگاه اسالمی درك کنید؛ براي این هدف در بخش هاي ابتدایی با مفهوم انسان در نگاه اسالم آشنا می شوید و سپس آن را بر اساس آیات الهی قرآن بیشتر شرح می دهد.

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز324عمومی78,00070,200توحید  شهید مطهري300
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«توحید» است.

در فصل هاي ابتدایی اثر با درك مفهوم این کلمه به سراغ برهان هاي منطقی و راه هاي فلسفی براي اثبات ضرورت آن رفته است و سپس در فصلی با نام «پاسخ شبهات» به سراغ سواالتی می رود 
که در زمان سخنرانی معلم شهید مطرح شده است و اینک شاید هنوز پرسش ما نیز باشد.

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز279عمومی70,00063,000بیست گفتار  شهید مطهري301

از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«بیست گفتار» می باشد؛ اثري که به چاپ رسید و در کنار دو کتاب«ده گفتار» و«پانزده گفتار» مجموعه اي کامل از مهم ترین 
سخنان متفکر شهید است.

 موضوعات متنوع کتاب همچون عدالت اجتماعی و رابطه آن با امتحان الهی، آثار ایمان، نظر اسالم درباره علم و... با استقامت قلم همراه شده و باعث شده است تا پس از سالها، خواندن خطوط این 
کتاب همچون اولین بیان آنها تازگی و شنیدن داشته باشد.

 

تحلیل و معرفی شخصیت شهید مطهري و تاثیر ایشان در انقالب و بازیابی هویت ایرانی اسالمیسید علی حسینی خامنه ايسخنرانیکاغذي48عمومی750675شهید مطهري احیاگر تفکر اسالم302

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز104عمومی35,00031,500جهان بینی توحیدي  شهید مطهري303
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«جهان بینی توحیدي» است و همانطور که حدس می زنید قرار است جهان آفریده خدا را تنها با اعتقاد به الوهیت و ربوبیت او 

ببینیم.
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«خاتمیت» میباشد که حاصل پیاده سازي ده جلسه سخنرانی در حسینیه ارشاد است. استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز172عمومی49,00044,100خاتمیت شهید مطهري304

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز102عمومی39,00035,100خدا در اندیشه انسان  شهید مطهري305
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«خدا در اندیشه انسان» می باشد که حاصل پیاده سازي پنج سخنرانی از سالهاي1354 است . این اثر که در کنار کتاب «خدا در 
زندگی انسان» نمایی کامل از یکتا پرستی را ارائه میدهد، با بحث از مباحث توحید نظري پاسخی براي شبهات ماتریالیست است که اولین بار در آن زمان توسط دانشمندان مادي گرا مطرح شد.



306
طعم شیرین خدا جلد ششم (با حمد جا را براي فرشته ها تنگ 

می کنیم)
جلد ششم از مجموعه طعم شیرین خدا به آموزش شکر به کودکان و نوجوانان می پردازد.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز230نوجوان53,00047,700

307
طعم شیرین خدا جلد هفتم (ذکر است کسی که اهل شکر 

است)
دلنوشته هاي ادبی براي شناخت خدامحسن عباسی ولديیادداشتشومیز203عمومی47,00042,300

308
طعم شیرین خدا جلد پنجم (با شکر شکرت شیرین می شود 

کامم)
جلد ششم مجموعه طعم شیرین خدا شامل گفتگوهایی خودمانی درباره اهمیت یادآوري نعمات الهی است که شکرگزاري انسان را در پی دارد.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز227عمومی53,00047,700

309
طعم شیرین خدا جلد چهارم (با رشته محبتت به کجا می 

کشی مرا؟)
کتاب چهارم از مجموعه طعم شیرین خدا، به حسن ظن به خدا و عدل خدا پرداخته است.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز206عمومی51,00045,900

کتاب «من با خداي کوچکم قهرم» اثر محسن عباسی ولدي در تالش است تا خدا را بزرگ و قدرتمند ببینیم.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز254عمومی70,00063,000طعم شیرین خدا جلد اول (من با خداي کوچکم قهرم)310

امین بابازادهمستند داستانیشومیز144عمومی45,00040,500بینایی311
کتاب«بینایی»، مستندي مستقل با قلم امین بابا زاده است از عاشوراي حسینی اما این بار به محوریت از اصحاب سیدالشهدا که نامشان را کمتر شنیده و خوانده اید، اصحابی غیر از بنی هاشم.

 

مسعود عالیسخنرانیشومیز1208عمومی375,000300,000مجموعه سرنوشت انسان (پنج جلدي)312

مجموعه «کتاب سرنوشت انسان» که در 5جلد از زیستن انسان در این دنی و جهان دیگر سخن بگوید.
این اثر به واسطه پیاده سازي سخنرانی هاي استاد حجت االسالم عالی در برنامه سمت خدا پدید آمده است و سرشار از بیانی شیوا و قلمی روان براي نسل هاي جوان.

اگر مایل به مطالعه تمام مجموعه هستید آن را به صورت کامل از کتاب رسان بخواهید و به مباحثی همچون:«جایگاه ضمیر ناخودآگاه در عرفان»، «مبانی دعا»، «حقیقت بهشت و جهنم بر اساس 
منابع معتبر»، «مهدویت در تازه ترین مقاالت پژوهشی»و... دستیابی پیدا کنید

کتاب منازل االخره اثري ارزشمند از شیخ عباس قمی است که به حقیقت دنیاي پس از مرگ، برزخ، قیامت، عذاب و ... می پردازد.شیخ عباس قمیتحقیقشومیز240بزرگسال65,00058,500منازل اآلخره313
امام موسی صدرسخنرانیشومیز32عمومی1,5001,125پیامبر بت شکن  امام موسی صدر314
علی شریعتییادداشتشومیز80عمومی12,00010,800زیباترین روح پسندیده امام سجاد(ع)315

316
شهربانو - بازکاوي و پژوهشی درباره همسر امام حسین و مادر 

امام سجاد
ناهید طیبیتحقیقشومیز343عمومی50,00045,000

مرضیه محمدزادهتحقیقشومیز152عمومی23,00020,700دردانه هاي دین و دانش317

محمود عراقی میثمیتحقیقگالینگور852بزرگسال280,000252,000دارالسالم318
 دارالسالم» اثري از عالمه واال مقام،مرحوم آیت اهللا شیخ محمود عراقی میثمی است، در این کتاب برایمان از آیات. و روایت، مکاشفات و رویاهاي صادقه، نشانه هایی آورده است تا بیش از همیشه»

.با شخصیت آخرین منجی عالم، حضرت مهدي(عج) آشنا شویم
کتاب «رهایی از گناه» قرار است قدم ها و روش هایی براي ترك گناه را به روشی ساده و کارآمد بیان کند.علیرضا پناهیانسخنرانیشومیز320عمومی65,00058,500رهایی از گناه319
محمدمهدي رضائیتحقیقچرمی396عمومی110,000110,000گنجینه معارف - صحیفه سجادیه - پالتویی320
مسعود عالیتحقیقشومیز272عمومی70,00063,000قبله آخرین 2 - وظایف منتظران321
کتاب حدیثی که پیش رو دارید حاصل تالش محمد حقی و عباس اعتمادیان در انتشارات کتابستان است که با پژوهشی دقیق در کتب تاریخی و داستانی و روایات انجام شده است.محمد حقی - عباس اعتمادیانتحقیقشومیز160عمومی44,00039,600در طلب کوي دوست322
کتاب انسان 250 ساله به بیان سیره مبارزاتی ائمه (ع) می پردازد.صهبایادداشت بلندگالینگور896عمومی / پژوهشگران185,000166,500انسان 250 ساله (حلقه سوم)323
کتاب «زان تشنگان» بیست و چهار روایت است از روضه هایی که زندگی می کنیم.نفیسه مرشدزادهداستان کوتاهشومیز236عمومی48,00043,200زان تشنگان324
این کتاب، روایت کرامت ها، شفا و معجزه هاي بزرگ نیست، شرحِ زنده شدن ذره اي از درون انسان در فراخوانِ هر سالٔه  محرم است.جمعی از نویسندگانداستانشومیز212عمومی41,00036,900رستخیز325

محسن قنبریانیادداشتشومیز240عمومی80,00072,000نهضت مقدس326
در کتاب نهضت مقدس  اسالم را با دو چهره درك می کنید، یکی به رنگ انفعال و صالحیت و سرکوب عدالت و دیگري با اقتدار قیام و سراسر لبریز از آرمان و منادي عدالت؛ یک سو اسالم 

طاغوت و یک سو اسالم آزادي.
گروه سیرهتحقیقگالینگور200عمومی135,000121,500کتاب سیره327
بیان توجیح و بهانه هایی براي با حسین نبودن را در کتاب توجیح المسائل کربال بخوانید.سید علی اصغر علويتحقیقشومیز164عمومی30,00027,000توجیه المسائل کربال328

مقتلشومیز148بزرگسال60,00054,000میقات بال329
سید بن طاووس - محسن 

هاشمی
 لهوف» چون کوهی استوار سنگین است و کشیدن بار مطلب آن در ترجمه به زبانی شیوا نیاز دارد؛ اینک محسن هاشمی در کتاب «میقات بال» تالش نموده تا لهوف را به زیبایی در زبان فارسی» 

.جاي دهد تا نوجوانان و جوانان نیز فرصتی ارزشمند براي مطالعه آن داشته باشند
کتاب «آفتاب در مصاف» مبناي پژوهش هاي شما خواهد بود اگر موضوعتان مصاف خونین خورشید عاشورا با تاریکی مطلق جهان است.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیگالینگور678عمومی130,000117,000آفتاب در مصاف330

استاد مرتضی مطهريیادداشتشومیز271عمومی79,00071,100آزادي معنوي شهید مطهري331
از آشناترین آثار ایشان که به کتاب رسان آمده است، کتاب«آزادي معنوي» می باشد که شامل 15یخنرانی ارزشمند است و با تکیه بر خودسازي و تهذیب نفس، تالش دارد تا ابتدا مفهوم آزادي 

حقیقی را تبیین کند و سپس شیوه جستجوي این گوهر دلخواه جهانی را یادآور شود.

استاد مرتضی مطهريیادداشتشومیز148عمومی45,00040,500وحی و نبوت شهید مطهري332
از آشناترین آثار ایشان که به کتاب رسان آمده است، کتاب«وحی و نبوت» می باشد؛ مباحث این اثر با موضوع هدایت عامه آغاز می شود، مفهومی که مسیر سعادت را همگانی فرض می کند اما 

سعادتمندي در کدام جامعه و با چه نگاهی به جهان؟ آنچه استالل هاي این کتاب آن را برایتان اثبات می کنند همین ماجراست و با تبیین وظایف و تفاوت مسئولیت هاي انبیا گسترده تر می شود.

استاد مرتضی مطهريیادداشتشومیز319عمومی69,00062,100سیري در نهج البالغه شهید مطهري333
از آشناترین آثار ایشان که به کتاب رسان آمده است، کتاب«سیري در نهج البالغه» می باشد که شامل سلسله اي از مقاالت منسجم سال1352با همین موضوع است؛ اثري که در اقیانوس بیکران 

کالم حضرت حیدر(ع) به دنبال معناي حقیقی عدالت، عبادت، شجاعت و مساوات می گردد.
 

آخرین آفتاب، خاطرات حضرت مهدي محسن نعماداستانگالینگور150عمومی50,00045,000آخرین آفتاب334

علی مؤذنیرمانشومیز200عمومی33,00029,700احضاریه335
احضاریه

ماجراي روزنامه نگار جوان این کتاب هم همین گونه شروع شد و پایش را کشید سمت راه کربال، یکبار در زمان حال و یکبار در کربالي سال 61هجري قمري؛ سفري که با طلبیده شدن از سوي 
معصوم راوي ماجراي عاشورا و به طور خاص، روایتی از زندگی پیام آور اربعین، حضرت زینب(س) است. 

راهنماي مسافران اربعینامیر خاقانی - حمزه اسماعیل نیاتدوینشومیز118عمومی23,00020,700راهنماي کامل پیاده روي اربعین336

مقارنه دو سخنرانی از حضرت آیت اهللا خامنه اي با موضوع علت قیام امام حسین در سال هاي 1361 و 1363سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز84عمومی5,0004,500قیام حسینی337

-کاغذي-عمومی20,00018,000چشمه جاري (بازخوانی آثار استاد صفایی حائري)338
حجت االسالم و المسلمین 

علی شاملو
بازخوانی آثار استاد علی صفایی حائري در لوح فشرده چشمه جاري

مقتلگالینگور275عمومی45,00040,950لهوف339
سید بن طاووس - علیرضا 

رجالی تهرانی
کتاب لهوف مقتلی ارزشمند از سید ابن طاووس است که وقایع پیش و پس از جنگ را نیز شرح می دهد.

روابت کربال بدچن انحراف با تحقیق و قلم شهید مطهرياستاد مرتضی مطهري-شومیز-عمومی119,000107,100حماسه حسینی جلد اول340

عبدالرحمن شرقاويفیلم نامهشومیز310عمومی47,00035,250سفر خروج341
سفر خروج نمایشنامه اي با موضوع قیام امام حسین علیه السالم با ترجمه غالمرضا امامی.

 
سخنرانی ها و پیام ها و مقاالت امام موسی صدر درباره واقعه عاشوراامام موسی صدرتحقیق - سخنرانیشومیز264عمومی40,00036,000سفر شهادت342
شش گفتار از آیت اهللا خامنه اي در تحلیل مبارزات سیاسی حسنینسید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز331عمومی85,00076,500دو امام مجاهد343
حماسه حسینی روایت بدون انحراف کربال توسط شهید مطهري استاستاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز308عمومی89,00080,100حماسه حسینی جلد دوم344
مقتل لهوف با مقدمه اي که شید بن طاوس را معرفی می کندسید بن طاووسمقتلگالینگور288بزرگسال115,000103,500لهوف (آهی سوزان بر مزار شهیدان)345
روضه اصحاب چیست،  بیان شیوه صحیح روضه خوانی براي اصحاب عاشورا و برکات و لزوم آن پرداخته است سید علی اصغر علويتحقیقشومیز180بزرگسال40,00036,000روضه اصحاب چیست346
کتاب حاضر مقتل خوانی امام حسین (ع) است که با ذکر منابع معتبر به یک سند تاریخی تبدیل شده است.سید مرتضی عسکريمقتلشومیز272عمومی65,00058,500مقتل امام حسین علیه السالم  عالمه عسکري347
گزیده کتاب رحمت واسعه آیت اهللا بهجتسخنرانیشومیز111عمومی32,00028,800شمیمی از رحمت واسعه348
پاسخ  به معماي تاریخی عدم همراهی با امام حسین (ع) در کتاب توضیح الرسائل کربال ارائه شده است.سید علی اصغر علويتحقیقشومیز184عمومی35,00031,500توضیح الرسائل کربال349

اثر حاضر، تنظیم متن سخنرانی حجت االسالم محمدمهدي میرباقري درباره مقایسه ارکان و مراحل سیر و سلوك متعارف و سیر و سلوك با بالي معصومین(ع) است که در سال 1377 ارایه شد.سید محمدمهدي میرباقريسخنرانیشومیز203عمومی60,00054,000ضیافت بال350

پاسخ به سوال چرا عاشورا رخ داد؟سید جعفر شهیديتحقیقشومیز220عمومی25,00022,500قیام حسین(ع) (پس از پنجاه سال)351
در کتاب حسین از زبان حسین زندگی و زمانه امام حسین (ع) را از زبان خود ایشان بخوانیم.محمد محمدیانزندگینامهشومیز284عمومی75,00067,500حسین از زبان حسین (جلد نرم)352
کتاب حاضر ماحصل سخنرانی هاي استاد محمدرضا عابدینی به مناسبت اربعین حسین است که در 3 گفتار منتشر شده است.حسین قاسمیسخنرانیشومیز208عمومی30,00027,000قدم عاشقی (حرکت کاروانی اربعین؛ امتداد عاشورا تا ظهور)353
نسرین پركزندگینامهشومیز152عمومی31,00027,900مروارید شکسته354
آموزش مصور احکام مطابق فتواي مقام معظم رهبري.سید علی حسینی خامنه ايتدوینشومیز431عمومی100,00090,000آموزش مصور احکام355
ترجمه تحقیقی کتاب مقتل الحسین از خارزمی مصطفی صادق کاشانیمقتلگالینگور242عمومی120,000108,000شرح غم حسین356

نرجس شکوریان فردداستان کوتاهشومیز94عمومی32,00028,800امیر من357
بحاراالنوار، منتهی االمال،انسان 2650 ساله و... همگی منابعی هستند که نرجس شکوریان فرد براي نگارش این کتاب به کار گرفته است تا در قالب لغات و جمالتی که در اوج سادگی، هدف و انگیزه 

قیام امام حسین (ع) را بیان می کند  و روزهاي زندگانی شان را با قلمی غرق در آرایه ها، درقلب خوانندگان کتابش، حک سازد.
 



سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز131عمومی19,00017,100چهار گفتار در تبیین زمینه ها، علل و آثار حادثه ي عاشورا358
کتاب پیش رو شامل چهار سخنرانی ارزشمند آیت اهللا خامنه اي، رهبر معظّم انقالب اسالمی، در سالهاي مختلف است که براي مشتاقان فرهنگ عاشورایی نکات بسیاري دارد.

 
کتاب حاضر مجموعه اي از بیانات گهربار حضرت آیت اهللا حق شناس و استاد محمدعلی جاودان درباره مجالس عزاي حسینی و قیام حسینی است.موسسه ایمان ماندگارسخنرانیشومیز128عمومی32,00028,800حسینیه  آیت اهللا حق شناس و آیت اهللا جاودان359
کتاب تاریخ سید الشهدا اثري مستند و جامع است که وقایع دوران زندگی امام حسین (ع) را به شکلی جامع و ریز بینانه بررسی می کند عباس صفایی حائريتحقیقگالینگور669عمومی240,000216,000تاریخ سید الشهداء360
بیان واقعیت عظیم عاشورا و پرده برداري از حقیقت این واقعهسید مرتضی آوینییادداشتشومیز144عمومی55,00050,050فتح خون361
جلد چهارم از مجموعه سلوك عاشورایی به دین و دین داري می پردازد.حاج آقا مجتبی تهرانیسخنرانیشومیز197عمومی30,00027,000سلوك عاشورایی - منزل چهارم - دین و دین داري362

یادداشتشومیز170عمومی35,00031,850آرام بخش دلها در مصیبت و بالها363
شهید ثانی - شیخ عبدالحمید 

واسطی
نحوه مقابله با مصیبت و بالها را باید در احادیث و مکتب اهل بیت جست و جو کرد. کتاب «آرامبخش دلها در مصیبت و بالها» این مهم را برآورده می سازد.

تبیین آیت اهللا بهجت از واقعه عاشورا و شخصیت امام حسین (ع)آیت اهللا بهجتیادداشتشومیز430عمومی120,000108,000رحمت واسعه364
کتاب ادب عاشقی آداب حضور در مجالس شکوهمند اهل بیت را خاطر نشان می سازد.محمدرضا عابدینییادداشتشومیز168عمومی55,00049,500ادب عاشقی (آداب حضور در مجالس اهل بیت(ع))365
کتاب «آیینه تمام نما» درس گفتارهاي آیت اهللا حائري شیرازي با محوریت عاشورا است.آیت اهللا حائري شیرازيسخنرانیشومیز228عمومی70,00063,000آینه تمام نما آیت اهللا حائري شیرازي366
راهکار هایی براي افزایش یاد امام زمان در قلب حسن محموديتحقیقشومیز95عمومی38,00034,200راهکارهاي عملی یاد حضرت بقیه اهللا العظم367
کتابی خادم حقیقی امام حسین (ع) را توصیف می کند.سید علی اصغر علويتحقیقشومیز96عمومی30,00027,300خادم ارباب کیست368
تفاسیر قرآن مقام معظم رهبري در سالهاي 1360تا1370سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز495عمومی150,000135,000تفسیر سوره بقره369

علی صفایی حائريسخنرانیشومیز87عمومی30,00027,000بگو که او صفایی حائري370
کتاب مقابل بازخوانی متفاوت سوره حمد است که در مجموعه ستودنی «تطهیر در جاري قرآن» با نگاه زیبا و عمیق مجتهد، فقیه، عارف و اندیشمند شیعه، استاد علی صفایی حائري، انجام 

می شود.
شیوه رفتار با کفار طبق نگاه استاد صفایی حائري علی صفایی حائريسخنرانیشومیز96عمومی36,00032,400چشم هاي بسته چشمه هاي کور  صفایی حائري371
تحلیل سوره توحید توسط استاد صفایی حائري علی صفایی حائريسخنرانیشومیز207عمومی66,00059,400حیات برتر  صفایی حائري372
راه هاي تبلیغ معرف اسالمی به شیوه استاد صفایی حائري علی صفایی حائريسخنرانیشومیز158عمومی56,00050,400خط انتقال معارف  صفایی حائري373
پاسخ هاي استاد صفایی حائري به برخی شبهات اساسی درباره مبانی اسالم علی صفایی حائريگفتگوشومیز81عمومی46,00041,400اندیشه ي من  صفایی حائري374
کتاب «تاریخ امیرالمومنین» اثري مستند در نشان دادن ستمی است که به حضرت شده است.عباس صفایی حائريتحقیقگالینگور868عمومی300,000270,000تاریخ امیرالمومنین جلد اول و دوم375
سید محمدجواد وزیري فردیادداشتشومیز216عمومی59,00053,100فیض روح القدس376

377
گنجینه شش جلدي(قرآن-نهج البالغه-مفاتیح الجنان-صحیفه 

سجادیه-رساله دانشجویی-دیوان حافظ)
چرمی3926عمومی182,000165,620

قرآن - پرسش و 
پاسخ - شعر

حافظ شیرازي - محمدمهدي 
رضائی - شیخ عباس قمی - 

حسین انصاریان - علی 
شیروانی - سید مجتبی 

حسینی

تفاسیر قرآن مقام معظم رهبري در سالهاي 1360تا1370سید علی حسینی خامنه ايیادداشتشومیز167عمومی50,00045,000تفسیر سوره جمعه378
سید علی حسینی خامنه ايیادداشتشومیز382عمومی / طالب120,000108,000رساله آموزشی(احکام عبادات)379
تفسیر سوره برائت توسط مقام معظم رهبريسید علی حسینی خامنه ايتحقیق - سخنرانیشومیز820عمومی / طالب135,000121,500تفسیر سوره برائت380
کتاب تفسیر سوره تغابن برگرفته از جلسات تفسیر رهبري براي پاسداران و اعضاي دفتر ریاست جمهوري در دوره ریاست جمهوري ایشان است.سید علی حسینی خامنه ايیادداشتشومیز184عمومی60,00054,000تفسیر سوره تغابن381
تقسیر سوره حشر توسط رهبرسید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز263عمومی80,00072,000تفسیر سوره حشر382
تفسیر سوره حمد توسط رهبرسید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز134عمومی45,00040,500تفسیر سوره حمد383
محمدعلی جابريیادداشتشومیز144عمومی40,00036,000راه کار هاي آسان شدن مرگ384
توصیه هاي رهبري درباره نماز شب با اشاره اي به اشارات شهید حاج قاسم سلیمانی.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز53عمومی5,0004,500نماز شب385
امام موسی صدرسخنرانیشومیز183عمومی7,0006,300روح تشریع در اسالم386

سید محمدمهدي میرباقريتحقیقشومیز230عمومی16,00014,400شرحی بر خطبه فدکیه آیت اهللا میرباقري387
 

 اما اینبار در کتاب پیش رو از نشر تمدن نوین اسالمی، سیدمحمد مهدي میرباقري نگاهی جامع به سخنان حضرت داشته و عالوه بر ترجمه دقیق آن با شرح خود، درك محتواي خطبه زا براي
.مخاطبان دلنشین تر ساخته است

تعریف والیت، زیربنا و پایه هاي این مفهوم، هدف از والیت و رهبري و گام هاي رسول اکرم نسبت به این مساله مهم را در کتاب غدیر بخوانید.علی صفایی حائريیادداشتشومیز43عمومی25,00022,500غدیر صفایی حائري388
کتاب تدبر در ساختار دعا روش نظام مند براي تدبر در ادعیه ارائه می کند.احمد رضا اخوتیادداشتجلد نرم250عمومی47,00035,250تدبر در ساختار دعا389
سید محمدجواد وزیري فردتحقیقشومیز87عمومی18,00016,200درگاه گشایش390
سید محمدجواد وزیري فردتحقیقشومیز145عمومی45,00040,500جهاد در آئینه فطرت391
ترجمه تفصیلی آیت الکرسی با تکیه بر مباحث اجتماعی آیات.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز47عمومی4,0003,600ترجمه تفصیلی آیه الکرسی392
جنبه هاي عرفانی عاشورا در بیان مقام معظم رهبري سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز45عمومی1,5001,350جلوه هاي معنوي و عرفانی عاشورا393
صهبایادداشتشومیز143عمومی30,00027,000شرح فرمان394

سید محمدتقی موسوي اصفهانییادداشتگالینگور1213عمومی450,000405,000مکیال المکارم (2جلدي)395

جمعی از نویسندگانیادداشتشومیز500عمومی95,00085,500مجموعه مقاالت کنگره شهید صدر(جلد دوم)396
جمعی از نویسندگانیادداشتشومیز539عمومی95,00085,500مجموعه مقاالت کنگره شهید صدر(جلد اول)397
آیت اهللا محمدباقر صدرتحقیقشومیز95عمومی22,00019,800پژوهشی درباره والیت398
آیت اهللا محمدباقر صدرتحقیقگالینگور395عمومی70,00063,000پژوهش هاي قرآنی399
سعید صدريتحقیقشومیز445عمومی110,00099,000سحر و کلید رهایی از آن400
نقش حضرت حجت در عالماصغر طاهرزادهیادداشتشومیز334عمومی50,00045,000جایگاه و معنی واسطه فیض (استاد طاهرزاده)401
رضا باباییتحقیقشومیز343عمومی90,00081,000این پنج تن402
سید علی حسینی خامنه ايپرسش و پاسخشومیز5عمومی5,0004,500احکام روزه403
مصطفی امیريتحقیقشومیز123عمومی33,00029,700آتش مشرق (نشانه هاي قحطی یا جنگ جهانی قبل از ظهور)404
محمدصالح طیب نیایادداشتشومیز318عمومی55,00049,500پنهان جان405
زهرا افشار تربتیتدوینشومیز311عمومی22,00019,800راهنماي زائران حریم رضوي (فارسی-عربی)406
بیان موضوعاتی از قبیل کرامت انسانی و اخالق گروهی ،دولتمردان پاسدارکرامت انسانی و… در بیان امام رضا (ع).محمد حکیمییادداشتشومیز136عمومی20,00018,000امام رضا و کرامت انسانی407
چهل اثر منظوم کم نظیر را با موضوع واقعهمحمدرضا سنگري-گالینگور-عمومی60,00054,000اربعین مرثیه  برترین اشعار عاشورایی فارسی408
جمعی از نویسندگانیادداشتشومیز236عمومی65,00058,500مصاف با شیطان (پاسخ هاي روشن به احمد اسماعیل بصري)409
تفسیر سوره ممتحنه از زبان گویاي مقام معظم رهبري را در کتاب حاضر بخوانید.سید علی حسینی خامنه ايیادداشتگالینگور96عمومی35,00031,500تفسیر سوره ممتحنه410
تفسیر سوره مجادله را از زبان مقام معظم رهبري در این کتاب بخوانید.سید علی حسینی خامنه ايیادداشتگالینگور151عمومی50,00045,000تفسیر سوره مجادله411

412
صحیفه سجادیه دوم (منتخبی از نیایش هاي عارفانه امام سجاد 

علیه السالم)
محمدمهدي رضائیتدوینگالینگور532عمومی79,00071,100

سخنرانیشومیز160عمومی38,00034,200نفحات اخالقی413
گروه پژوهشی واژه پرداز 

اندیشه

سخنرانیشومیز143عمومی35,00031,500نفحات اعتقادي414
گروه پژوهشی واژه پرداز 

اندیشه
دست نوشته هاي حجت االسالم شهاب مراديشهاب مراديیادداشتشومیز191عمومی50,00045,000این روزها415
نکات تربیتی در زندگی حضرت یوسف محمدرضا عابدینیتحقیقشومیز244عمومی60,00054,000سیره تربیتی پیامبران ( حضرت یوسف جلد اول )416
نکات تربیتی در زندگی حضرت یوسفمحمدرضا عابدینیتحقیقشومیز232عمومی60,00054,000سیره تربیتی پیامبران ( حضرت یوسف جلد دوم )417
نکات تربیتی از زندگی حضرت یوسفمحمدرضا عابدینیتحقیقشومیز231عمومی60,00054,000سیره تربیتی پیامبران  ( حضرت یوسف جلد سوم )418
.آتش آذربایجان قبل از ظهور» به بررسی سندي و محتوایی این جمله سرنوشت ساز پرداخته است»مصطفی امیريتحقیقشومیز103عمومی40,00036,000آتش آذربایجان قبل از ظهور419
مجموعه 6هزار حدیثعبداهللا جوادي آملییادداشتگالینگور784عمومی180,000180,000مفاتیح الحیاه420
سید علی حسینی خامنه ايیادداشتشومیز117عمومی12,00010,800چهل حدیث از امامین صادقین421

422
روح توحید نفی عبودیت غیرخدا - مقاله اي از آیت اهللا خامنه 

اي
سید علی حسینی خامنه ايتحقیقشومیز64عمومی8,0007,200



423
ذکرها فرشته اند (خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی آیت 

اهللا بهجت)
خاطرات آیت اهللا بهجتسیده زهرا برقعیداستان کوتاهشومیز88عمومی15,00013,500

نکات تربیتی زندگانی حضرت ادریسمحمدرضا عابدینیتحقیقشومیز267عمومی55,00049,500سیره تربیتی پیامبران (حضرت ادریس علیه السالم)424
نکات زندگانی حضرت ابراهیم محمدرضا عابدینیتحقیقشومیز303عمومی40,00036,000سیره تربیتی پیامبران ( حضرت ابراهیم علیه السالم)425
نکات تربیتی زندگانی حضرت هودمحمدرضا عابدینیتحقیقشومیز114عمومی30,00027,000سیره تربیتی پیامبران (حضرت هود علیه السالم)426
نکات تربیتی از زندگی حضرت نوحمحمدرضا عابدینیتحقیقشومیز290عمومی65,00058,500سیره تربیتی پیامبران (حضرت نوح علیه السالم)427
سیره تربیتی حضرت صالحمحمدرضا عابدینیداستانشومیز104عمومی30,00027,000سیره تربیتی پیامبران (حضرت صالح علیه السالم)428
مسعود عالیتحقیقشومیز255عمومی70,00063,000قبله آخرین 1 - ویژگی هاي امام عصر (عج)429
حسین انصاریانقرآنچرمی611عمومی130,000117,000قرآن حکیم - پالتویی430
احکام بیش از پنجاه گناه محمدتقی فیاض بخشپرسش و پاسخشومیز383عمومی88,00079,200احکام گناهان مورد ابتال431
کتب پیش رو حاصل پیاده سازي یکی از سخنرانی هاي ارزشمند استاد طاهرزاده است که دعوت عقل را به سوي اعتقاد به نبی و نبوت و جایگاه فقیه و تقلید تثبیت می کند.اصغر طاهرزادهتحقیقشومیز84عمومی13,00011,700چه نیازي به نبی432

اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز192عمومی38,00034,200مقام لیله القدري حضرت فاطمه سالم اهللا علیها433

 
 ،با مطالعه کتاب مقابل بر اساس سخنرانی هاي ارزشمند استاد طاهرزاده، به پاسخی دقیق میرسیم؛ و حقیقت باطنی و نقش تاریخی حضرت فاطمه(س) با تکیه بر روایات و دقّت در معانی آن ها

.بررسی می شود
 

تشریح شهادت حضرت حسین (ع) و یارانشان اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز128عمومی20,00018,000راز شادي امام حسین علیه السالم در قتلگاه (استاد طاهرزاده)434

کتاب حقیقت نوري اهل بیت، سلسله مباحثی است که در صدد است «جایگاه حقیقت نوري امام در هستی» را تبیین  کند.اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز368عمومی74,00066,600حقیقت نوري اهل بیت (استاد طاهرزاده)435
شرح دعاي هفتم صحیفهمحمدباقر تحریريتحقیقشومیز154عمومی35,00031,500راز نهان رنج436
کتاب «نگاهی به رابطه عبد و موال» برگرفته از مباحث استاد علیرضا پناهیان با موضوع درك، رشد و آثار رابطه بنده با خداوند است.علیرضا پناهیانیادداشت - سخنرانیشومیز259عمومی25,00022,500نگاهی به رابطه عبد و موال437
سخنان استاد طاهرزاده درباره عنواع رزق و تاصیر ان در زندگیاصغر طاهرزادهیادداشتشومیز197عمومی40,00036,000جایگاه رزق انسان در هستی438

عالمه محمدباقر مجلسیتدوینگالینگور640عمومی60,00054,000حلیه المتقین (نیم رقعی)439
حلْیۀ المتَّقین، به معناي زینت پرهیزکاران، یکی از آثار ارزشمند عالمه مجلسی است که پس از گذشت سالهاي طوالنی همچنان ارزشمند و براي جستجوگران راه کمال موثق و موثر بوده است.

این نوشتار، به آداب و سنن و اخالق فردي و اجتماعی، اشاره دارد که در منابع فقهی و روایی معتبر شیعیان نگاشته شده است.
اینک توسط نشر بارش با صحافی و طراحی گرافیکی زیبا و منسجم، به کتاب رسان آمده است.

مجموعه اي از مقاالت دکتر شریعتی در باب قصه درازآهنگ مذهب در کتاب مذهب علیه مذهب گردآمده اند.علی شریعتییادداشت بلندشومیز390عمومی65,00058,500مذهب علیه مذهب  علی شریعتی440

شومیز312عمومی80,00072,000جدال دو اسالم441
یادداشت بلند - 

سخنرانی
این کتاب خالصه اي از جلد بیست و یکم صحیفه امام خمینی رحمه اهللا با موضوع جدال اسالم ناب محمدي صلی اهللا علیه و آله و اسالم آمریکایی می باشد.روح اهللا نامداري

اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز183عمومی28,00025,200خطر مادي شدن دین442
طاهر زاده به واسطه بررسی نقش اهلبیت در دین و تاثیر عمیق آنان بر شیوه دینداري ما، از راهی روشن براي درك باطن دین سخن میگویند و عالوه بر آن، مباحثی همچون تفاوت اجتهاد بر دین 

واجتهاد در دین، چگونگی سقوط تمدن ها از نظر قرآن و... را شرح می دهند.
شناخت امام عصر با توجه به کتاب مکیال المکارمبهزاد دانشگردل نوشته ادبیشومیز72عمومی9,5008,550عزیز443

قرآنچرمی2912عمومی585,000526,500گنجینه چهار جلدي (قرآن، مفاتیح، نهج البالغه و صحیفه)444
محمدمهدي رضائی - شیخ 

عباس قمی - حسین انصاریان 
- علی شیروانی

مجموعه اي از قرآن، مفاتیح، صحیفه سجادیه و نهج البالغه در این مجموعه گردآوري شده اند.

تحقیقگالینگور461عمومی110,00099,000صلح امام حسن (ع)445
سید علی حسینی خامنه اي - 

راضی آل یاسین
کتاب صلح امام حسن به شناخت پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ و علت آن می پردازد.

مجموعه کاملی از ادعیه، مناجات ها و اعمال مختلف را در کتاب مفاتیح الجنان خواهید یافت.شیخ عباس قمیتدوینگالینگور1137عمومی70,00063,000کلیات مفاتیح الجنان (رقعی)446

محسن عباسی ولديیادداشت کوتاهشومیز12عمومی10,0009,000گنجی در قله هفتم447
 

 گنجی در قله هفتم، به سراغ دعاي هفتم صحیفه سجادیه رفته است

آیت اهللا محمدباقر صدرتحقیقگالینگور456طالب98,00088,200فلسفه ما شهید صدر448
 ،کتاب پیش رو که توسط انتشارات دارالصدر به کتاب رسان آمده است، پس از بررسی اعتبار شناخت بشري، به نقد و تحلیل دیالکتیک مطرح شده از سوي هگل و مارکس می پردازد و پس از آن 

.مخاطب را با جهان بینی اسالمی آشنا می سازد
 

.گفتارهاي بنیادین» کتابی است که شمارا به کالس درس شهید صدر خواهد برد و شش موضوع محوري درباره مکتب فکري ویژه ایشان را بررسی خواهد کرد»آیت اهللا محمدباقر صدرتحقیقشومیز588عمومی / طالب105,00094,500گفتارهاي بنیادین449
کتاب «آزمون عزاداران» به مساله اقامه شعائر حسینی در دوران کرونا می پردازد.جمعی از نویسندگانیادداشتشومیز84عمومی20,00018,000آزمون عزاداران450
مریم بصیريرمانشومیز360عمومی32,00028,800دخیل عشق451
این اثر به جمع آوري و توضیح و تفسیر سخنان امام حسین (ع) در جریان حرکت از مدینه به کربال پرداخته است.محمدصادق نجمیتحقیقشومیز416عمومی130,000117,000سخنان حسین بن علی علیه السالم از مدینه تا کربال452

آیت اهللا محمدباقر صدرتحقیقسخت470عمومی80,00072,000اسالم راهبر زندگی-شهیدصدر453
محمد باقر صدر در این اثر اجمالی از مسائل مهمی را که امت اسالمی پس از پیروزي انقالب و به دست گرفتن حکومت با آنها روبه رو است بیان کرده است. او نشان می دهد که اسالم دینی براي 

تمام اعصار است
کتاب «تفسیر داستان کربال» مخاطب را به درك صحیحی از جامعه زمان امام حسین (ع) می رساند.محمدعلی جاودانتحقیقشومیز61عمومی21,00018,900تفسیر داستان کربال454

حاج سید علی آقا قاضییادداشت کوتاهشومیز73عمومی35,00031,500شرح دعاي سمات  عالمه قاضی طباطبایی455
آخرین اثر مکتوب از حضرت آیت اهللا الحق میرزا سیدعلی قاضی طباطبایی که 2سال پیش از رحلتشان نگاشته شد، به شرح دعاي پر فضیلت سمات می پردازد، که اینبار توسط نشر شمس 

الشموس به کتاب رسان آمده است.
 

دیدگاه اهل بیت و پیشوایان شیعیان نسبت به مساله وحدت میان مذاهب اسالمی مهدي مسائلییادداشتشومیز128عمومی20,00018,000پیشوایان شیعه پیشگامان وحدت456

علی شریعتیسخنرانیشومیز783عمومی110,00099,000اسالم شناسی457
.کتاب پیش رو با نام «اسالم شناسی» اثري است که هویت و تاریخ دین اسالم را درکنار هم بررسی و تحلیل می کند 

این نوشتار حاصل جمع آوري و تدوین سخنرانی هایی است که اولین بار در سال هاي پیش از انقالب، توسط علی شریعتی در دانشگاه مشهد تدریس شده است

رضا بابایییادداشتشومیز112عمومی36,00032,400پیوند جان و جانان عاشقانه هایی براي نماز و نیایش458
تاب پیش رو تجلی هزاران عاشقانه حقیقی درباره این مهلت آسمانی گفتگو با معبود است که با قلم زیباي رضا بابایی، در چهار فصل نگاشته شده و توسط نشر مهستان به کتاب رسان آمده است تا 

باعث طراحی زیبا از نماز در ذهن جوانان و نوجوانان یکتا پرست باشد.

حسن ارشادداستان کوتاهشومیز258عمومی98,00088,200داستان هایی از امام زمان459
اینک در کتاب مقابل از نشر جمکران، حسن ارشاد از بهترین راه براي حک کردن مفاهیم و اطالعات علمی و اعتقادي، استفاده کرده است و در قالب بیان داستان هایی از زندگانی امام عصر(عج)، 

رابطه قلبی و ساختار فکري شما را به باور نسبت به واقعه بزرگ ظهور نزدیکتر می سازد.
نگاهی موحدانه به شگفتی هاي آفرینش.جمعی از نویسندگان-شومیز304عمومی68,00061,200توحید مفضل460
کلیات مفاتیح الجنان مجموعه اي کامل از ادعیه، اعمال و مناجات هاي شیرین با خداست.شیخ عباس قمیتدوینگالینگور1137عمومی30,00027,000کلیات مفاتیح الجنان  (نیم رقعی)461
کتاب شب هاي پیشاور حاصل مناظرات سلطان الواعظین شیرازي در دفاع از تشیع و حقانیت حضرت علی (ع) استسلطان الواعظین شیرازيگفتگوگالینگور775عمومی150,000135,000شبهاي پیشاور462
کتاب «وارثان عاشورا» مجموعه اي است از پنج مبحث در زمینه: اضطرار به دین و حجت، حق و شبهه، احیاي امر، وارثان عاشورا، اصحاب اباعبداهللا (ع).علی صفایی حائريیادداشتشومیز288عمومی86,00077,400وارثان عاشورا صفایی حائري463
کتاب حاضر چهل حدیث از امام حسین (ع) در سبک زندگی و بندگی بیان می کند.علی صفایی حائريتحقیقشومیز168عمومی46,00041,400چهل حدیث از امام حسین علیه السالم - صفایی حائري464
مجموعه اي از برخوردها و حکایت هاي فرزانه عارف علی صفایی حائري.علی صفایی حائريتدوینشومیز250عمومی82,00073,800آیه هاي سبز صفایی حائري465

یادداشت بلندشومیز400عمومی130,000117,000عصر ظهور466
علی کورانی عاملی - مهدي 

حقی
کتاب عصر ظهور به پژوهشی جامع در سیماي کلی و جزئی عصر ظهور و نقش ایران در این عرصه می پردازد.

مجموعه سخنرانی هاي استاد طاهرزاده در شرح نامه 31 نهج البالغهاصغر طاهرزادهیادداشتجلد نرم509عمومی100,00090,000فرزندم اینچنین باید بود - شرح نامه 31 نهج البالغه - جلد اول467

مفاتیح الجنان پالتوییشیخ عباس قمیتدوینچرمی960عمومی150,000135,000گنجینه معارف مفاتیح الجنان468

گالینگور561بزرگسال85,00076,500بارقه ها469
یادداشت - تحقیق - 

سخنرانی
کتاب بارقه ها مجموعه اي از مقاالت، سخنرانی ها و یادداشت هاي شهید محمدباقر صدر است.آیت اهللا محمدباقر صدر

نهج البالغه همراه با ترجمه محمد دشتیسید رضی-گالینگور671عمومی63,00063,000نهج البالغه کامل- رقعی گالینگور (دشتی)470

اصغر طاهرزاده-شومیز192عمومی30,00027,000بصیرت و انتظار فرج471
انتظار ظهور آخرین راهنماي بشریت و تشکیل حکومت عادالنه و رویایی او، از نشانه هاي بلوغ بشریت است این اثر که با بیان شیواي جناب طاهر زاده و به سبک سخنرانی نگاشته شده است، از 

سوي نشر لب المیزان به کتاب رسان آمده است.
تفسیر نمونه آیت اهللا مکارم شیرازيآیت اهللا مکارم شیرازيیادداشت بلندگالینگور-عمومی1,980,0001,584,000تفسیر نمونه 27 جلدي472
رساله اجوبۀ االستفتائات از جمله آثار ارزشمندي است که مطابق با فتاواي حضرت آیه اهللا العظمی، سیدعلى حسینى خامنه اى نگاشته شده است.سید علی حسینی خامنه ايپرسش و پاسخشومیز647عمومی95,00085,500اجوبه االستفتائات473

تحقیقگالینگور494عمومی200,000180,000امام مهدي از تولد تا بعد از ظهور474
سید محمدکاظم قزوینی - 

لطیف راشدي - سعید راشدي
کتاب «امام مهدي از تولد تا بعد از ظهور» به ذکر روایات اهل بیت (ع) در باب مهدویت می پردازد.



بررسی ابعاد شخصیتی حبیب بن مظاهرسید علی اصغر علويتحقیقشومیز174عمومی30,00027,000الی الحبیب475
کتاب براي زندگی در بردارنده تفسیر سوره هاي کوچک قرآن است.امام موسی صدریادداشتشومیز309عمومی55,00049,500براي زندگی-امام موسی صدر476
بیان اهمیت و ثمرات تفکر حقیقی از منظر آیت اهللا حائري شیرازيآیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز96عمومی40,00036,000تفکر  آیت اهللا حائري شیرازي477
بیان مفاهیم اخالقی-تربیتی در قالب تمثیالتی ملموس و قابل فهم.آیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز155عمومی55,00049,500تمثیالت اخالقی تربیتی جلد اول478
آیت اهللا حائري شیرازي با استفاده از تمثیالت مفاهیم اخالقی-تربیتی را به خوبی بیان می کنند.آیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز156عمومی60,00054,000تمثیالت اخالقی تربیتی  جلد دوم479
تمثیالت اعتقادي_علمی به بررسی اصول اعتقادي اسالم نظیر خداشناسی، راهنماشناسی، فلسفه احکام، رابطه علم و دین و ... پرداخته است.آیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز200عمومی70,00063,000تمثیالت اعتقادي  علمی جلد اول480
تو می آیی اثري از استاد علی صفایی حائري که به تبیین کاربردي حقیقت انتظار می پردازد.علی صفایی حائريیادداشتشومیز126عمومی52,00046,800تو می آیی صفایی حائري با چاپ جدید481
پژوهشی نو و جامع در عرصه مهدویتمهدي طیبتحقیقشومیز582عمومی25,00022,500جان جهان - پژوهشی نو و جامع در عرصه مهدویت482
کتاب «حکومت جهانی خدا» شامل هفتاد نکته کوتاه اعتقادي و توحیدي از بیانات استاد معظم، حضرت آیت اهللا حائري شیرازي است که با بیانی شیوا و زبانی ساده و کوتاه آمده است.آیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز152عمومی25,00022,500حکومت جهانی خدا آیت اهللا حائري شیرازي483

سید علی حسینی خامنه ايتحقیقشومیز282عمومی85,00076,500حماسه امام سجاد علیه السالم484
 

تحلیل مبارزات سیاسی-فرهنگی امام سجاد (ع)

جمع آوري فتاواي مقام معظم رهبري در باب نماز و روزهسید علی حسینی خامنه ايیادداشتشومیز160عمومی40,00036,000رساله نماز و روزه485
پژوهش پیرامون زندگی حضرت زهرا (س) بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص)محمدعلی جاودانیادداشت - تحقیقشومیز144عمومی39,00035,100دختر پیامبر (ص)486
این اثر با بیانی تفسیري و به استناد آیات و روایت به مساله رجعت از دیدگاه شیعه پرداخته است.آیت اهللا نجم الدین طبسیتحقیقشومیز168عمومی48,00043,200رجعت از نظر شیعه487
کتاب رشد کتابی براي ضرورت، عوامل و چگونگی رشد و ارتقاي شخصیت و سرمایه هاي درونی آدمی است.علی صفایی حائريیادداشتشومیز76عمومی46,00041,400رشد صفایی حائري488
بررسی قیام حسینی و برخی شبهات پیرامون آن در کتاب سیدالشدا اثر شهید دستغیب.آیت اهللا عبدالحسین دستغیبتحقیقشومیز239عمومی30,00027,000سیدالشهداء - شهید دستغیب489

حسین اسماعیلییادداشتشومیز234عمومی92,00082,800توشه اي براي برزخ تا قیامت490
کتاب «توشه اي براي برزخ تا قیامت» به نوعی یک راهنماي سفر پیش از حرکت است که توسط حسین اسماعیلی، بر اساس آیات و روایات اسالمی جمع آوري و در نشر جمکران به چاپ 

رسیده است.

55,00049,500شاگرد پروري (علم از منظر الهی)491
عمومی / مربیان / 

حوزویان
کتاب «شاگردپروري» نگاهی معرفتی و کاربردي به موضوع تربیت شاگردان در سیره تربیتی اهل بیت (ع) می اندازد.محمدرضا عابدینیتحقیقشومیز195

یادداشتی براي معتکفین و نگاهی تربیتی-اخالقی به سوال چرا خدا امر می کند.علیرضا پناهیانسخنرانیشومیز104عمومی3,5003,150شکوه امر خدا492
بررسی مذهب شیعه از دیدگاه تاریخی، مبانی تفکر، مبانی اعتقادي در کتاب شیعه در اسالمسید محمدحسین طباطباییتحقیقشومیز212عمومی65,00058,500شیعه در اسالم493
دیداري تازه با سوره حمد و دستچین نکات اخالقی، تربیتی و عرفانی این سوره را در کتاب صراط بخوانید.علی صفایی حائريیادداشتشومیز195عمومی72,00064,800صراط صفایی حائري494
شرحی بر پاره اي از اقدامات و مواضع حضرت فاطمه زهرا (س).سید محمدباقر حکیمتحقیقشومیز183عمومی30,00027,000فاطمه الزهراء ، اهداف، مواضع و دستاوردها495
کتاب فوز سالک راه هاي رسیدن به خدا و آغاز سلوك الی اهللا را با زبانی ساده و شیرین بیان کرده است.علی صفایی حائريیادداشتشومیز252عمومی82,00073,800فوز سالک صفایی حائري496
کتاب قلم کلیک هایتان بر چشم مشتمل بر سی و یک یادداشت و مقاله برگزیده از وبالگ «نمایندگی مجاز» است با محوریت مذهب و اسالم.محمدرضا زائريیادداشتشومیز162عمومی5,0003,750قدم کلیک هایتان بر چشم497
کتاب معاد اثر شهید دستغیب به بیان حقیقت مرگ، قبر و قیامت و دنیاي پس از مرگ و معاد با تکه به آیات و روایات متعدد می پردازد.آیت اهللا عبدالحسین دستغیبیادداشتشومیز199عمومی80,00072,000معاد - شهید دستغیب (هاتف)498
بازخوانی معاد با نگاه دقیق به اندیشه هاي صدرالمتالهین از زبان استاد طاهرزادهاصغر طاهرزادهیادداشتشومیز208عمومی42,00037,800معاد ، بازگشت به جدي ترین زندگی499
اثري در بردارندة مقاالت، گفتار ها و پیام هاي امام موسی صدر دربارة اسالم، انسان، لبنان و مقاومتامام موسی صدریادداشتشومیز450عمومی35,00031,500ناي و نی500
کتاب محضر رئوف به بیان معارف رضوي از زبان حضرت آیت اهللا خامنه اي می پردازد.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز133عمومی30,00027,000محضر رئوف501
بررسی اثرات و آداب و مراقبات نماز از دید آیت اهللا حائري شیرازيآیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز140عمومی30,00027,000نماز  آیت اهللا حائري شیرازي502
شرحی بر دعاي شریف ابو حمزه ثمالی را در کتاب بشنو از نی بخوانید.علی صفایی حائريیادداشتشومیز144عمومی56,00050,400بشنو از نی صفایی حائري503

داستانشومیز168عمومی36,00032,400بازگشت504
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
پیام هایی از تجربه هاي نزدیک به مرگ

حفظ قرآن کریم هم شیرینی دارد و هم سختی. ترکیبی از این سختی شیرین را در کتاب مجموعه از خاطرات حافظان دنبال کنید.قاسم زارعیخاطراتشومیز152عمومی25,00022,500خاطرات حافظان505
تحلیلی متفاوت با نثري ادبی و دوست داشتنی از مناسک حج را در کتاب تحلیلی از مناسک حج دکتر شریعتی بخوانید.علی شریعتیتحقیقشومیز254عمومی48,00043,200تحلیلی از مناسک حج علی شریعتی506
پاسخ به سواالتی از قبیل: نماز خوب چه نمازي است؟ آثار و فواید یک نماز خوب و نقش آن در زندگی چیست؟ چگونه باید یک نماز خوب بخوانیم؟ چرا باید خوب نماز بخوانیم؟ و ...علیرضا پناهیانیادداشتشومیز220عمومی45,00040,500چگونه یک نماز خوب بخوانیم ؟507
کتاب آشتی با خدا از طریق خودشناسی آدمی را به خداشناسی می رساند.اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز303عمومی91,00081,900آشتی با خدا - استاد طاهر زاده508
شرح بخش هایی از نهج البالغه در دیدارهاي ماه رمضان با هیات دولتسید علی حسینی خامنه ايتدوین - سخنرانیگالینگور295عمومی85,00076,500شرح نهج البالغه رهبري - راه روشن مدیران509

510
شرح نهج البالغه رهبري - شرح هفت خطبه - منشور حکومت 

علوي
شرح هفت خطبه نهج البالغه که در سال هاي 1352-1353 در مشهد توسط مقام معظم رهبري ایراد شده است.سید علی حسینی خامنه ايتدوین - سخنرانیگالینگور238عمومی35,00031,500

دلنوشته هایی ادبی از قلم نرجس شکوریان فرد در برابر حضرت فاطمه زهرا (س).نرجس شکوریان فرددل نوشته ادبیشومیز96عمومی32,00028,800مادر511

شومیز96عمومی32,00028,800پدر512
داستان - دل نوشته 

ادبی
فضایل حضرت علی و داستان هایی از ایشاننرجس شکوریان فرد

محمدجواد نظافت یزدي-شومیز-عمومی10,0009,000وحدت اسالمی : واقعیت ها و توهم ها513
پس از 40 سال به تبیین صلح قهرمانه امام حسن و پیامد هاي آن می پردازد.حمید سبحانی صدرتحقیقشومیز116عمومی30,00027,000پس از 40 سال514
ابوالفضل هادي منشداستانشومیز128عمومی27,00024,300فاطمه ي شهر قم515
اصغر طاهرزادهتحقیقشومیز196بزرگسال40,00036,000گزینش تکنولوژي از دریچه بینش توحیدي516
صبر در نگاه مقام معظم رهبريسید علی حسینی خامنه ايیادداشتشومیز81عمومی17,00015,300گفتاري در باب صبر517
آیت اهللا محمدباقر صدر-شومیز276عمومی28,00025,200حوزه و بایسته ها - شهید صدر518

519
نظام اخالقی اسالم در شرح دعاي مکارم االخالق  علی صفایی 

حائري
علی صفایی حائريیادداشتشومیز142عمومی52,00046,800

در کتاب پیش رو مجموعه سخنرانی هاي استاد علی صفایی حائري، درباره جایگاه نظام ها در دین بر اساس دعاي زیباي زینت عبادت کنندگان، شرح داده می شود و جایگاه نظام اخالقی در آن به 
شکل ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.

روایت کودکانه کربال مسلم ناصري-شومیز35کودکان42,00037,800پرنده در گودال520

روایت نوجوانانه کربالغالمرضا حیدري ابهري-شومیز174نوجوان85,00076,500روز حسین علیه السالم  نخستین گفتنی هاي عاشورا براي تو521

مسلم ناصري-شومیز28کودکان45,00040,500قلب سفید پدربزرگ522
روایت شخصیت هاي گوناگون روز عاشوراجمعی از نویسندگان-شومیز116عمومی35,00031,500کربال به روایتی دیگر523
زندگی نامه امام حسن مجتبی (ع)سید علی شجاعی-شومیز130عمومی36,00032,400حاء سین نون524
شیوه خاص ختم حدیث شریف کسا که مؤلف محترم به طور مستقیم آن را از محضر آیت عرفان و اخالق مرحوم آیت اهللا العظمی بهاءالدینی(ره) استفاده کرده استجعفر صالحان-گالینگور232عمومی75,00068,250باالترین نذر  طریقه ي ختم حدیث شریف کساء525
جلد سوم از مجموعه سیماي صالحان که به بیانات مقام معظم رهبري درباره علما و عرفا می پردازد.حسین خادمیسخنرانیشومیز96عمومی18,50016,650العلماء-سیماي صالحان جلد سوم526

آیت اهللا محمدباقر صدریادداشتشومیز111عمومی20,00018,000اعتقاد ما شهید صدر527
محمد باقر صدر در این اثر به تبیینی استداللی از اصول عقاید شیعه پرداخته و در استدالل هاي خود به جاي بهره گیري از روش هاي کالمی و فلسفی مرسوم، روش علمی رایج در علوم تجربی 

را به کار گرفته است.
اثر حاضر مشتمل بر حکمت هاي نهج البالغه و ترجمه روانی از این حکمت هاست.محمد دشتییادداشتگالینگور176عمومی22,00022,000حکمت هاي نهج البالغه - گالینگور528
اثري تحقیقی از شهید دستغیب درباره پناه بردن به خداوند از شر شیطان با بهره گیري از آیات و روایات.آیت اهللا عبدالحسین دستغیبتحقیقشومیز240عمومی75,00067,500استعاذه - شهید دستغیب529
هفتاد نکته تربیتی از حدیث شریف کساء را در کتاب ادبستان کساء بخوانید.علی صغیرایادداشتشومیز112عمومی42,00037,800ادبستان کساء530

اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز158عمومی30,00027,000ادب خیال، عقل و قلب    استاد طاهرزاده531
کتاب «ادب خیال، عقل و قلب» حاصل نشستی است که دانشجویان و طالب در طی آن نشست، مشکالت خود را با استاد اصغر طاهرزاده در باره ي راه هاي ادب خیال و عقل و قلب و ضرورت و 

نحوه ي مطالعه در میان گذاشتند.
کتاب اخالق اسالمی اثر شهید دستغیب به مباحثی از قبیل شهوت، حسد، بخل، اعتدال و ... می پردازد.آیت اهللا عبدالحسین دستغیبتحقیقشومیز168عمومی50,00045,000اخالق اسالمی - شهید دستغیب532
.اخبات» نوشته علی صفایی حائري (عین. صاد) کتابی درباره فضیلت شب هاي قدر است. شبهایی که راه رسیدن به رحمت حق را کوتاه می کند»علی صفایی حائريسخنرانیشومیز110عمومی52,00046,800اخبات - صفایی حائري533
کتاب الهی نامه مجموعه اي از مناجات هاي تامل برانگیز آیت اهللا حسن حسن زاده املی است.حسن حسن زاده آملیدل نوشته ادبیشومیز79عمومی15,00013,500الهی نامه  حسن زاده آملی534
خالصه کتاب«مکیال المکارم فی فوائد الدعا للقائم» نوشته سید محمد تقی موسوي اصفهانیگروه انتشارات جمکرانیادداشتشومیز227عمومی48,00043,200آیین انتظار (خالصه مکیال المکارم)535
جلد سوم از مجموعه حسینیه واژه ها به گفت و گو با حضرت رباب می پردازد و در قالب این گفت و گوي عاطفی مخاطب را به چرایی قیام کربال آشنا می کند.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز44عمومی15,00013,500حسینیه واژه ها جلد سوم علی اصغر نبود536

537
حسینیه واژه ها جلد اول در میان روضه هایت زندگی کردن 

خوش است
کتاب حاضر، روضه هایی را از شهداي کربال با بیانی ساده و روان و متفاوت بیان کرده است. آمیختگی سبک زندگی با روضه، ویژگی برجسته این کتاب است.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز137عمومی40,00036,000

جلد چهارم از مجموعه حسینیه واژه ها حاوي دلنوشته هایی ادبی با محوریت عاشورا و کربالست که سرشار از نکات تامل برانگیز است.محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز96عمومی26,00023,400حسینیه واژه ها جلد چهارم رد نگاهت راه آسمان538
روضه هاي استاد مطهري براي چهارده معصومجعفر صالحانمقتلگالینگور347عمومی54,00049,140مقتل مطهر539
کتاب حسین وارث آدم با نثري ادبی و زیبا به بررسی جریاناتی که زمینه ساز واقعه عاشورا است می پردازد. به عالوه این کتاب به تقریر زیبایی از نظریه شهادت شیعه می پردازد.علی شریعتیسخنرانیشومیز421عمومی92,00082,800حسین وارث آدم  علی شریعتی540



جعفر صالحانتحقیقگالینگور831عمومی / حوزویان390,000354,900کیمیاي وصل541
 

زیارت عاشورا جایگاهی براي کسب معارف است. کتاب دو جلدي کیمیاي وصل از عارف واصل سید علی قاضی به سیري در معارف زیارت عاشورا می پردازد.

جلد نهم از مجموعه سلوك عاشورایی به مسئله بینش و نگرش می پردازد.حاج آقا مجتبی تهرانیسخنرانیشومیز326عمومی33,00029,700سلوك عاشورایی - منزل نهم - بینش و نگرش542
جلد سوم از مجموعه سلوك عاشورایی به مفهوم هجرت و مجاهدت می پردازد.حاج آقا مجتبی تهرانیسخنرانیشومیز237عمومی24,00021,600سلوك عاشورایی - منزل سوم - هجرت و مجاهدت543
جلد اول از مجموعه سلوك عاشورایی درس تعاون و همیاري را براي ما به ارمغان می آورد.حاج آقا مجتبی تهرانیسخنرانیشومیز229عمومی38,00034,200سلوك عاشورایی - منزل اول - تعاون و همیاري544
جلد دوم از مجموعه سلوك عاشورایی به امر به معروف و نهی از منکر می پردازد.حاج آقا مجتبی تهرانیسخنرانیشومیز229عمومی18,00016,200سلوك عاشورایی - منزل دوم - امر به معروف و نهی از منکر545
جلد پنجم از مجموعه سلوك عاشورایی به مفهوم استقامت و پایداري می پردازد.حاج آقا مجتبی تهرانیسخنرانیشومیز237عمومی24,00021,600سلوك عاشورایی - منزل پنجم - استقامت و پایداري546
جلد ششم از مجموعه سلوك عاشورایی به مفهوم حق و باطل اختصاص دارد. حاج آقا مجتبی تهرانیسخنرانیشومیز390عمومی50,00045,000سلوك عاشورایی - منزل ششم - حق و باطل547
جلد هشتم از مجموعه سلوك عاشورایی به مفهوم غیرت دینی می پردازد.حاج آقا مجتبی تهرانیسخنرانیشومیز261عمومی27,00024,300سلوك عاشورایی - منزل هشتم - غیرت دینی548
جلد هفتم کتاب سلوك عاشورایی به مساله عزت و ذلت می پردازد.حاج آقا مجتبی تهرانیسخنرانیشومیز409عمومی52,00046,800سلوك عاشورایی - منزل هفتم - عزت و ذلت549
جلد دهم از مجموعه سلوك عاشورایی به شرح خطبه منا می پردازد.حاج آقا مجتبی تهرانیسخنرانیشومیز343عمومی34,00030,600سلوك عاشورایی - منزل دهم - شرح خطبه ي منا550
متن نهج البالغه با ترجمه محمد دشتی، همراه با جلد چرمیسید رضی-چرمی640عمومی96,00096,000نهج البالغه کامل- پالتویی چرم (دشتی)551
ترجمه بخش حکمت هاي نهج البالغه توسط محمد دشتی با جلد چرمسید رضییادداشتچرمی175عمومی18,00018,000حکمت هاي نهج البالغه - چرم552
ترجمه نهج البالغه از محمد دشتی با رنگ بندي جذاب و زیبا و جلد چرمیسید رضی-چرمی752عمومی50,00050,000ترجمه نهج البالغه- پالتویی چرم (دشتی)553
اثري فوق العاده که شامل قرآن کریم با ترجمه فارسی است و به عالوه 4500 حدیث تفسیري و اخالقی از موال امیر المومنین را ذیل هر آیه با ذکر منبع آورده است.محمدرضا رمزي اوحديقرآنگالینگور1111عمومی250,000227,500امیر بیان - قرآن کریم و تفسیر یک جلدي554
ارائه روش مدیریتی مبتنی بر تقوا براي اداره زندگی بهترعلیرضا پناهیانیادداشت - سخنرانیشومیز160عمومی13,00011,700تقوا طرحی براي اداره جامعه-بیان منوي555
ایت اهللا جوادي آملی در این اثر به موضوعاتی از قبیل امامت عام، امامت خاص، مهدویت شخصی، انتظار و وظایف منتظر و ... می پردازد.عبداهللا جوادي آملیتحقیقشومیز320بزرگسال35,00031,500امام مهدي موجود موعود556
کتاب شریف نهج البالغه با ترجمه روان و شیواي محمد دشتیسید رضی-گالینگور752عمومی42,00042,000ترجمه نهج البالغه- پالتویی گالینگور (دشتی)557
نهج البالغه حضرت علی (ع) با ترجمه علی شیروانیعلی شیروانی-گالینگور945عمومی150,000135,000نهج البالغه558

تحقیقگالینگور3230عمومی800,000760,000برگزیده تفسیر نمونه (5 جلدي)559
آیت اهللا مکارم شیرازي - 

احمد علی بابایی
تفسیر نمونه از متداول ترین تفاسیر فارسی عصر حاضر است که با زبان ساده و گویا و قابل استفاده براي عموم به نگارش درآمده است. اثر حاضر تلخیصی 5 جلدي از این تفسیر خواندنی است.

کتاب پنجاه درس اصول عقائد براي جوانان به بیان مبانی اندیشه اسالمی از قبیل خداشناسی، عدل الهی، پیامبرشناسی، امام شناسی و معاد شناسی می پردازد.آیت اهللا مکارم شیرازيیادداشت - تحقیقشومیز398عمومی30,00027,300پنجاه درس اصول عقائد براي جوانان560
تفسیري مختصر و گویا از کالم خداوند را در کتاب تفسیر یک جلدي مبین از استاد ابوالفضل بهرام پور بخوانید.ابوالفضل بهرام پورقرآنگالینگور613عمومی300,000285,000تفسیر یک جلدي مبین561

محسن قرائتیتحقیقگالینگور5904عمومی1,200,0001,140,000تفسیر نور - دوره 10 جلدي562
این اثر، تالیف استاد محسن قرائتی به زبان فارسی است که در ویرایش نهایی در 10 جلد منتشر، و همزمان با انتشار چهارمین مجلد آن در سال 76، به عنوان کتاب سال جمهوري اسالمی ایران 

شناخته شد.

ف
دی
ر

قیمت پشت عنوان کتاب
جلد(تومان)

قیمت فروش
(با تخفیف)

گروه سنی/
مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

کتاب «ایران در عصر امامان» از سال هاي ورود اسالم به ایران آغاز می شود و تاریخ ایران را در زمان امامان روایت می کند.احسان ناظم بکاییتحقیقگالینگور296عمومی880,000792,000ایران در عصر امامان563

علمیگالینگور320عمومی1,000,000800,000دایره المعارف مصور مصر باستان564
الهام شوشتري زاده - استیون 

اسنیپ
مجموعه «تاریخ» در انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است براي کسانی که می خواهند ورق به ورق روزهاي زندگی مردم بین النهرین تا مصر و یونان و اروپاي قرون وسطی را تجربه کنند.

خانه فرهنگ هنر سافیایادداشتشومیز958عمومی205,000174,250مجموعه روایت تفکر(پنج جلدي)565
مجموعه پنج جلدي «روایت تفکر» نگاهی تازه به تمدن هاي بشري است که تاریخ را به شکلی کاوشگرانه مرور می کند؛ از اولین تمدن هاي مشرق زمین تا آباي کلیسا، از جمهوري روم تا میالد 

مسیح و...
 

تاریخ معاصر ایران فراز و فرودهاي بسیار داشته است، کتاب تاریخ معاصر به بررسی این فراز و فرود ها از نگاه مقام معظم رهبري می پردازد.احسان باباییسخنرانیشومیز475عمومی120,000108,000تاریخ معاصر از نگاه مقام معظم رهبري566

هادي لطفیداستانشومیز280عمومی80,00072,000خون می گذشت567
کتاب «خون می گذشت» سرگذشت داستانی محمد رسول زاده است. او از مبارزین انقالبی کاشان بود که شاخه هیات موتلفه را در این شهر راه انداخت و خدمات ارزنده اي به اسالم و انقالب 

ارائه داد.

مرتضی صفارهرنديتحقیقشومیز264عمومی95,00085,500نقش آفرینان عصر تاریکی568
کتاب نقش آفرینان عصر تاریکی به قلم مرتضی صفارهرندي، بر خالف قواعد مرسوم جریان شناسی احزاب و گروه هاي سیاسی ایران، به بررسی بسترهاي شکل گیري گرایش ها و دسته بندي هاي 

سیاسی در مقاطع مختلف کشور پرداخته است.
در جلد سوم کتاب روایت تفکر تبیین به چگونگی فاصله گرفتن غرب از فضاي دین و کلیسا پرداخته شده است.خانه فرهنگ هنر سافیاتحقیقشومیز134عمومی25,00022,500روایت تفکر (جلد سوم: من به قدرت رسید)569
درآمد و تحلیلی ساده و شیوا از نگاه  استاد علی صفایی حائري، است که دوران معاصر را تا پیش از انقالب مورد بررسی قرار می دهد.علی صفایی حائريیادداشتشومیز93عمومی46,00041,400نگاهی به تاریخ معاصر570
جواهر لعل نهرو در این اثر نفیس به خوبی وقایع مهم از تاریخ دور تا تاریخ معاصر را با نگاهی به موقعیت جغرافیایی رخدادها و توالی آنها ذکر می کند.جواهر لعل نهروتحقیقگالینگور1904عمومی700,000630,000نگاهی به تاریخ جهان (سه جلدي)571

تحقیقشومیز320عمومی96,00086,400تبار انحراف (جلد 5)572
سیدمحمدمهدي حسین پور - 

مجتبی رضایی آدریانی
از قتل عام پیامبران مبعوث شده براي بنی اسرائیل تا حمالت صهیونیستی امروز، رد پاي گروهی از اهل باطل در مجموعه تبار انحراف قابل مشاهده و مطالعه است که براساس تحقیقات تاریخی 

استاد مهدي طائب و با تالش دکتر محمدمهدي حسین پور و مجتبی رضایی آدریانی جمع آوري و نگارش شده است 

تحقیقشومیز216عمومی50,00045,000تبار انحراف (جلد 4)573
سیدمحمدمهدي حسین پور - 

مجتبی رضایی آدریانی
از قتل عام پیامبران مبعوث شده براي بنی اسرائیل تا حمالت صهیونیستی امروز، رد پاي گروهی از اهل باطل در مجموعه تبار انحراف قابل مشاهده و مطالعه است که براساس تحقیقات تاریخی 

استاد مهدي طائب و با تالش دکتر محمدمهدي حسین پور و مجتبی رضایی آدریانی جمع آوري و نگارش شده است 

تحقیقشومیز160عمومی65,00058,500تبار انحراف (جلد 3)574
سیدمحمدمهدي حسین پور - 

مجتبی رضایی آدریانی
از قتل عام پیامبران مبعوث شده براي بنی اسرائیل تا حمالت صهیونیستی امروز، رد پاي گروهی از اهل باطل در مجموعه تبار انحراف قابل مشاهده و مطالعه است که براساس تحقیقات تاریخی 

استاد مهدي طائب و با تالش دکتر محمدمهدي حسین پور و مجتبی رضایی آدریانی جمع آوري و نگارش شده است 

تحقیقشومیز344عمومی100,00090,000تبار انحراف (جلد 2)575
سیدمحمدمهدي حسین پور - 

مجتبی رضایی آدریانی
از قتل عام پیامبران مبعوث شده براي بنی اسرائیل تا حمالت صهیونیستی امروز، رد پاي گروهی از اهل باطل در  مجموعه تبار انحراف قابل مشاهده و مطالعه است که براساس تحقیقات تاریخی 

استاد مهدي طائب و با تالش دکتر محمدمهدي حسین پور و مجتبی رضایی آدریانی جمع آوري و نگارش شده است 
بررسی نقش یهود در تاریخ اسالممهدي طائب-شومیز275عمومی75,00067,500دشمن شدید دفتر دوم576

تحقیقشومیز564عمومی195,000175,500در دفاع از خدا577
کارن آرمسترانگ - مسعود 

سنجرانی
کتاب ناگفته هاي مجاهدین خلق و پیکار نوشته هاي حسین احمدي روحانی درباره سازمان مجاهدین خلق است.حسین احمدي روحانییادداشتشومیز512عمومی155,000139,500ناگفته هاي مجاهدین خلق و پیکار578
کتاب حرکت در جهنم به نیت بهشت اثر محمدحسن روزي طلب شامل مجموعه گفت وگوهایی چند با افراد مختلف درباره سازمان مجاهدین خلق است.محمدحسن روزي طلبگفتگوشومیز500بزرگسال145,000130,500حرکت در جهنم به نیت بهشت579
کتاب استراتژي و دیگر هیچ اثر محمدحسن روزي طلب مجموعه مصاحبه هایی با یکی از مسئوالن اطالعاتی امنیتی کشور با موضوع سازمان مجاهدین خلق است.محمدحسن روزي طلبتحقیقشومیز264بزرگسال80,00072,000استراتژي و دیگر هیچ580

تحقیقشومیز464بزرگسال140,000126,000رعد در آسمان بی ابر581
محمدحسن روزي طلب - 

محمد محبوبی
کتاب رعد در آسمان بی ابر اثر محمد حسن روزي طلب و محمد محبوبی، مجموعه گفت وگوهاي تاریخ شفاهی با تعدادي از مقامات ارشد امنیتی کشور با موضوع سازمان مجاهدین خلق یا 

سازمان منافقین است.

تحقیقشومیز168عمومی50,00045,000عملیات پنجه عقاب582
محمد معماریان - جاستین 

دابلیو ویلیامسون
کتاب عملیات پنجه عقاب اثر جاستین دابلیو روایتی از عملیات ناکام نیروهاي دلتاي آمریکا براي نجات گروگان هاي آمریکایی، بعد از تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان ایرانی است. 

کتاب گریز از مرکز اثر زینب مرادي پور روایتی از فعالیت هاي گروه هاي مختلف ضد انقالب در ابتداي پیروزي انقالب اسالمی در کردستان استزینب مرادي پورتحقیقشومیز464عمومی140,000126,000گریز از مرکز583

کتاب خروج از سایه روایتی از چگونگی شکل گیري گروهک کومله و فعالیتهاي خرابکارانه این گروهک تروریستی و اعضاي آن در جریان ماه هاي نخستین پس از پیروزي انقالب اسالمی است.زینب مرادي پورتحقیقشومیز200عمومی60,00054,000خروج از سایه584

محسن پاك آیینخاطراتشومیز424عمومی130,000117,000از اداره هفتم تا سفارت585
کتاب «از اداره هفتم تا سفارت» مروري بر زندگی و خاطرات محسن پاك آیین از دوران کودکی تا پایان دوران فعالیتش در وزارت امور خارجه به روایت خود اوست.

 
کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی اثر محمدمصطفی اسعدي از انتشارات معارف است.محمد مصطفی اسعديآموزشیشومیز288عمومی70,00066,500تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی586
تاریخ آمریکا.فاطمه شفیعی سروستانیتدوینچرمی1592بزرگسال3,200,0002,560,000دایره المعارف تاریخ مصور آمریکا587
دایره المعارف مصور تاریخ قرن بیستم اثري نفیس، با چاپی تمام رنگی و کاغذي گالسه است که تاریخ پرماجرا قرن بیست را روایت می کند.جمعی از نویسندگانتدوینگالینگور308عمومی330,000297,000دایره المعارف مصور تاریخ قرن بیستم588

خانه فرهنگ هنر سافیایادداشتشومیز142عمومی30,00027,000روایت تفکر، جلد اول، آسمان به زمین الصاق شد589
تمدن هاي مهم مشرق زمین، فلسفه، جنگ با ایران، میالد مسیح، راه و راه سازي، از مسیحیت تا تمدن مسیحی، دین و کلیسا، جنگ هاي صلیبی و ... از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب 

است.
کتابی تاریخی و تحلیلی که به بررسی وقایع جنگ جهانی دوم، وضعیت داخلی ایران و روابط ایران با دیگر کشورها پرداخته است.خانه فرهنگ هنر سافیایادداشتشومیز206بزرگسال35,00031,500روایت تفکر، جلد چهارم، این عصر قرمز است590
مرور مختصر و مفید و جذاب پنج دوره تاریخ زندگی بشر از پیدایش تا عصر حاضرخانه فرهنگ هنر سافیایادداشتشومیز206عمومی35,00031,500روایت تفکر، جلد دوم، دوباره به آسمان نگاه کن591
تبیین جریان هاي مهم سیاسی و تقسیم جهان به دست دو ابر قدرتخانه فرهنگ هنر سافیاتحقیقشومیز270عمومی80,00072,000روایت تفکر جلد پنجم در جهت عکس حرکت کن592

علمیگالینگور160عمومی280,000252,000اطلس تاریخ من593
الهام شوشتري زاده - گروه 
مولفین انتشارات دورلینگ 

کیندرزلی

تاریخ



زهره ترابیتحقیقشومیز240عمومی97,00087,300جریده ي فریده594
بررسی میزان و شرایط حضور زنان در حوادث و وقایعی بود که پس از مشروطه تا زمان احمدشاه قاجار رخ داد و ابتدا در روزنامه شکوفه، بهعنوان دومین روزنامه زنان در ایران، به سرپرستی 

مریم عمید (مزین السلطنه) نوشته شد و حاال پس از یک قرن، توسط زهره ترابی گزیده اي از آن در کتاب مقابل امده است.
امپراطوري پنبه، در یک مقدمه و چهارده فصل، به روند صنعتی شدن پنبه و اثرات آن بر جهان، خصوصا جهان سرمایه  داري پرداخته است.اسون بکرتداستانگالینگور608عمومی90,00081,000امپراتوري پنبه595
خاطرات مستوفی از دوران کار در ادارات دوره قاجار و اوایل پهلويعبداهللا مستوفیخاطراتگالینگور1823عمومی380,000345,800شرح زندگانی من596
فائزه دره گزنیخاطراتشومیز184عمومی40,00036,000ننگ سالی597
جان قزوینیانیادداشتگالینگور667عمومی200,000180,000تاریخ روابط ایران و آمریکا598
مهدي فرهانی منفردیادداشتگالینگور502عمومی60,00054,000گزیده تاریخ بیهقی599
بررسی اقکار شیخ فضل اهللا نوري و مشروطیتمهدي انصاريتحقیقگالینگور466عمومی95,00085,500شیخ فضل اهللا نوري و مشروطیت600
کتاب دشمن شدید به جریان شناسی انحرافی در تاریخ با محورت یهود می پردازد.مهدي طائبتحقیقشومیز326عمومی85,00076,500دشمن شدید  دفتر اول601
ویل دورانت، در کتاب تاریخ فلسفه اش کوشیده است که طرح روشنی از تحول تاریخی اندیشه به دست دهد.ویلیام جیمز دورانتیادداشتشومیز506عمومی80,00072,000تاریخ فلسفه602
شوخی با تلخ ترین تاریخ، یعنی تاریخ کشور آمریکا را در کتاب تاریخ مستطاب آمریکا بخوانید.محمدصادق کوشکییادداشت طنز مصورشومیز240عمومی75,00067,500تاریخ مستطاب آمریکا603

604
روزگار ایران  کتاب اول  کار من بود چگونه مشروطه به کودتا 

ختم شد؟
کتاب «کار من بود» کتابی تاریخی است که به سوال چگونه مشروطه به کودتا ختم شد؟ پاسخ می دهد.محمد رحمانیتحقیقشومیز230عمومی35,00031,500

کتابی درباره غذاهاي خوشمزه ادوار گذشته که البته خالی از رویدادهاي مهم تاریخی نیست.نازیال ناظمییادداشتشومیز270عمومی55,00049,500کارنامه خورش605

ف
دی
ر

قیمت پشت عنوان کتاب
جلد(تومان)

قیمت فروش
(با تخفیف)

گروه سنی/
مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

داستان پیش رو یک ماجراي کوتاه است که با تصویرگري جذاب محسن فرجی، براي کودکان در گروه سنی الف و ب تجربه اي شیرین از کتابخوانی خواهد شد.حسین مجاهدداستان کوتاهشومیز15کودکان25,00022,500گل نرگس606
چرا خدا چنین کرد»پاسخ هاي منطقی براي خلقت حیوات مختلف است به زبان کودکانه»غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز72زیر 12 سال90,00076,500مجموعه چرا خدا چنین کرد (شش جلدي)607

608
مجموعه قصه هاي شیرین دلستان و گلستان (پنج 

جلدي)+ارسال رایگان
محمد حمزه  زادهداستانشومیز260عمومی250,000250,000

مجموعه قصه هاي شیرین دلستان و گلستان اثر محمد حمزه زاده با طراحی هاي چشم نواز ، داستان هاي کوتاه و به هم پیوسته اي از  دو سرزمین دلستان و گلستان دارد که ریشه در داستان هاي 
تاریخی دارند.

ماه رمضان براي کودکانمهین سمواتیداستانشومیز23کودکان28,00025,200یک ماه خوب براي بچه هاي خوب609
مجموعه ي چهارده جلدي «من اهل بیت (ع) را دوست دارم» اثري از حجت االسالم غالمرضا حیدري ابهري است که با شیوه اي ویژه براي کودکان نگاشته شده است.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز336کودکان290,000261,000مجموعه من اهل بیت را دوست دارم (چهارده جلدي)610
کتاب خدایا اجازه پرسش و پاسخ هایی است کودکانه درباره خدا.غالمرضا حیدري ابهريداستان کوتاهشومیز264زیر 10 سال105,00094,500خدایا اجازه611
آموزش سبک زندگی و سیره نبوي به کودکان و نوجوانانغالمرضا حیدري ابهريداستان کوتاهشومیز152کودکان30,00027,000(ص)پیامک از پیامبر 61270
داستانی با موضوع روزه گرفتن براي بچه هاکلر ژوبرتداستانشومیز23کودکان40,00036,000هیچی هیچی براي خدا613
کتاب عید گنجشک ها کودکان را با مفهوم روزه، ماه رمضان و بخشش و صدقه و همچنین عید فطر آشنا می کند.کلر ژوبرتداستان کوتاهشومیز24کودکان35,00031,500عید گنجشک ها614
کتاب آب چال در قالب داستان به یک مساله زیست محیطی می پردازد. مساله آب.گریم بیس - فواد نظیريداستانگالینگور32کودکان70,00063,000آب چال615
کتاب خواب دزد نوشته کارا می است. این کتاب با ترجمه فاطمه قاسمی منتشر شده است. این کتاب داستان یک شهر معمولی است که ناگهان یک مرد عجیب به آن وارد می شودکارا می - فاطمه قاسمیداستانشومیز92کودکان39,00035,100خواب دزد616

رمانشومیز78کودکان17,00015,300ماجراي خانم شارلوت6 (بهترین مربی فوتبال)617
دومینیک دمرس - مهناز 

عسگري
.بهترین مربی فوتبال» جلد ششم از مجموعه «ماجراي خانم شارلوت» نوشته دومینیک دمرس(-1956)، نویسنده کانادایی و یک رمان کودکان است»

روزي، سگ سیاه به دیدن خانواده ي هوپ می آید. آقاي هوپ، نخستین کسی است که او را پشت پنجره هاي خانه می بیند و وحشت زده، به پلیس تلفن می کند.لوي پین فولد - حنانه توکلیداستانشومیز28کودکان21,00018,900سگ سیاه618

619
داستان هاي تخیلی با مفاهیم قرآنی  کلرژوبرت  مجموعه هشت 

جلدي
کتاب حاضر مشتمل بر هشت داستان تخیلی با مفهومی قرآنی استکلر ژوبرتداستانشومیز118زیر 12 سال85,00076,500

داستانشومیز15کودکان25,00022,500باغچه ي پسرك620
پیترا براون - هایده 
عبدالحسین زاده

داستان تالش پسرکی است که می کوشد به طبیعت رو به نابودي شهر کمک کند.

کتاب « اندوه باالبان » در قالب داستان به موضوع قاچاق پرندگان شکاري ارزشمند ایران مانند باالبان به کشورهاي حاشیه ي خلیج فارس می پردازد.مهدي رجبیداستانشومیز31کودکان5,0004,500اندوه باالبان621
داستان هایی که حضور خدا را در سبک زندگی دینی به تصویر کشیده است. با تصویرگري بسیار زیبا. مناسب براي 6 تا 12 سال.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز128نوجوان / کودکان70,00063,000خاطرات خدا622
.المور با پینکی آشنا می شود» ماجراي پیدا کردن یک دوست صمیمی است»هالی هابیداستانشومیز32کودکان25,00022,500المور با پینکی آشنا می شود623
معرفی امام زمان(عج) براي کودکانغالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز24کودکان30,00027,000من امام زمان را دوست دارم624
سید محمد مهاجرانیداستان کوتاهشومیز12کودکان20,00018,000مثل امام مجتبی باشیم625
سنا ثقفیداستانشومیز36زیر 12 سال45,00040,500آسیاب بچرخ626
سنا ثقفیداستانشومیز36زیر 12 سال45,00040,500چیک چیک چیک627
ناهید رحیمیداستانشومیز108کودکان95,00085,500تیک تاکی هاي قد و نیم قد628
.بهترین مسافر من» داستان کودکانه اي از ماجراي سفر شاهزاده روم، حضرت نرجس خاتون نزد امام یازدهم شیعیان جهان است»توران ساکی مفردداستانشومیز44زیر 12 سال55,00049,500بهترین مسافر من629
کتاب عسل مثل یک قصه 44ضرب المثل کهن براي کودکان است.سید محمد مهاجرانیداستانشومیز96عمومی49,00044,100عسل مثل یک قصه630
پت زیت لو میلرداستانشومیز30کودکان29,00026,100مهربان باش!631
آموزش نه گفتن به کودکانجولیا کوكداستان کوتاهشومیز28کودکان32,00028,800نه شنیدن را دوست ندارم!632
درك مرگ براي کودکانشونا آینزداستان کوتاهشومیز25کودکان32,00028,800زندگی شبیه باد است633
داستانی براي درك تفاوتهاي فردي براي کودکانشونا آینزداستان کوتاهشومیز28کودکان25,00022,500تو فقط شبیه خودت هستی634
بکی کامینگزشعرشومیز32کودکان35,00031,500کلمه هاي شگفت انگیز من635
زهرا موسويشعرشومیز16کودکان29,00026,100مثل یه توپ میترکی636
زهرا موسويشعرشومیز16کودکان29,00026,100بفرما موز تازه637
زهرا موسويشعرشومیز16کودکان29,00026,100انباري نیست این شکم638
زهرا موسويشعرشومیز16کودکان29,00026,100می مون مگه پنکه اي639
بکی کامینگزشعرشومیز28کودکان32,00028,800هدیه هاي شگفت انگیز من640

641
پرورش مهارتهاي کودکان جلد هفتم مدرسه براي ما بچه ها 

کلی برنامه داره
جمعی از نویسندگان-شومیز110زیر 10 سال24,00021,600

هفتمین جلد این مجموعه با نام «مدرسه براي ما بچه ها کلی برنامه داره» به کتاب رسان آمده است، تا کودکان را براي ورود به جامعه و مدرسه آماده تر سازد.
 

-شومیز194کودکان201,000170,850داستان هاي پانچلو (شش جلدي)642
مکس لوکیدو - لیال کاشانی 

وحید
پانچلو شخصیتی است که مکس لوکیدو آن را به دنیاي قصه آورده است تا ماجراهایش نکته هاي مهم سبک زندگی را به شیرینی براي کودکان بازگو کند.
داستان هاي پانچلو و مردم جامعه اش، توسط لیال کاشانی وحید، در نشر مهرسا ترجمه شده است و براي کودکان 9تا12ساله ایرانی به کتابرسان آمده است.

داستانشومیز28کودکان35,00031,500پانچلو  شگفت انگیز ترین هدیه643
مکس لوکیدو - لیال کاشانی 

وحید
مجموعه کتاب پانچلو در هر جلد درسی اخالقی و اجتماعی براي کودکان و نوجوانان به ارمغان می آورد

داستانشومیز34زیر 12 سال35,00031,500پانچلو   اي کاش بینی من هم سبز بود644
مکس لوکیدو - لیال کاشانی 

وحید
داستانی در آموزش این نکته به کودکان که هر کدام از به شکل خاص خود آفریده شده ایم و ماموریت خاص خود را داریم.

داستانشومیز34زیر 12 سال32,00028,800پانچلو     بهتر از همه645
مکس لوکیدو - لیال کاشانی 

وحید
کتابی در آموزش عزت نفس به کودکان و البته دیگران

داستانشومیز32زیر 12 سال28,00025,200پانچلو    هدیه مخصوص تو646
مکس لوکیدو - لیال کاشانی 

وحید
یاد آوري این حقیقت که هرکس میتواند موهبت بی نظیر خود را در راه کمک به دیگران به کار گیرد و در دنیاي اطرافش تغییر مثبت ایجاد کند.

داستانشومیز30زیر 12 سال36,00032,400پانچلو   تو بی نظیري647
مکس لوکیدو - لیال کاشانی 

وحید
داستان تو بی نظیري به شما آموزش می دهد که شما همواره از نظر خداوند ارزشمند هستید.

داستانشومیز36زیر 12 سال35,00031,500پانچلو    تو براي من عزیزترینی648
مکس لوکیدو - لیال کاشانی 

وحید
کتاب تو براي من عزیزترینی به پرورش عزت نفس و تفکر در کودکان می پردازد.

مجموعه باشگاه مغز کودکان با ارائه تمارینی مناسب به رشد بهتر ذهن کودکان در سنین مختلف کمک می کند.حامد اختیاري - تارا رضاپورداستان و کاردستیشومیز64کودکان58,00052,200باشگاه مغز کودکان (جلد اول)649
این مجموعه به دنبال آن است تا به کودکان یاد دهد چگونه از عملکردهاي متعدد مغزي خود (مانند توجه و حافظه) استفاده کرده و آن را رشد دهند.حامد اختیاري - تارا رضاپورکتاب کارشومیز64کودکان58,00052,200باشگاه مغز کودکان جلد سوم650
مجموعه باشگاه مغز کودکان با ارائه تمارینی سعی در پرورش فکري کودکان دارد.حامد اختیاري - تارا رضاپورداستان و کاردستیشومیز64کودکان58,00052,200باشگاه مغز کودکان (جلد دوم)651
سید محمد مهاجرانیداستانشومیز24کودکان25,00022,500ده کودك ده فکر652
کتاب حاضر از مجموعه قهرمانان کربال داستان حماسه آفرینی حر در کربال را روایت می کند.منصوره مصطفی زادهداستانشومیز24کودکان35,00031,500قهرمانان کربال (حر)653

کودك



کتاب «خوشبخت ترین مرد دنیا» نهمین جلد از قصه هاي شیرین از  زندگی معصومین است. در این جلد داستان هایی از زندگی و رفتار امام کاظم (علیه السالم) روایت شده است.مسلم ناصريداستانشومیز24عمومی20,00018,000قصه هایی شیرین از زندگی معصومین 9 (خوشبخت ترین مرد)654

کتاب کارشومیز224عمومی215,000193,500مجموعه ماجراهاي شهر نور (پنج جلدي)655
گروه مولفین موسسه قرآنی 

ریحانه النبی طوس
افسانه شعبان نژادداستانشومیز72کودکان120,000108,000مجموعه مثلک (سه جلدي)656
ناصر کشاورزشعرشومیز24کودکان35,00031,500می می نرفت تولد657
مجموعه هفت جلدي قهرمانان کربال از نشر کتاب پارك منتشر شده است و در هر جلد، داستانی از حماسه آفرینی یکی از یاران امام حسین را بازگو می کند.منصوره مصطفی زادهداستانشومیز186کودکان245,000208,250مجموعه قهرمانان کربال (هفت جلدي)658

مسلم ناصريداستانشومیز24کودکان20,00018,000قصه هایی شیرین از زندگی معصومین 7 - فرشته اي در بیابان659

کلر ژوبرتداستانشومیز24کودکان25,00022,500من و اژدها کوچولو660
فهیمه سید ناصريکتاب کارشومیز144کودکان82,00073,800حواستو جمع کن جامع 4 (تفکر و خالقیت)661
فهیمه سید ناصريکتاب کارشومیز144کودکان82,00073,800حواستو جمع کن جامع 1 (مهارت هاي ریاضی)662
مجموعه باشگاه مغز کودکان با ارائه تمارینی مناسب به رشد بهتر ذهن کودکان در سنین مختلف کمک می کند.حامد اختیاري - تارا رضاپورکتاب کارشومیز192کودکان174,000147,900مجموعه باشگاه مغز کودکان (سه جلدي)663
آموزش چگونگی ایجاد ارتباط میان کودك با قرآن احمد رضا اخوت-شومیز168والدین37,00033,300کودك و فهم قرآن664
کمیک استریپ ایلیا با موضوع مبارزه با ظلمامین توکلیداستانشومیز78نوجوان89,00080,100ایلیا (جلد اول و دوم)665

کتاب کارشومیز44کودکان45,00045,000ماجراهاي شهر نور (جلد سوم: کیه کیه بهترین پناه رو زمین)666
گروه مولفین موسسه قرآنی 

ریحانه النبی طوس

667
ماجراهاي شهر نور (جلد چهارم: پهلوون پهلوونا نداره خشم 

نابجا)
کتاب کارشومیز48کودکان45,00045,000

گروه مولفین موسسه قرآنی 
ریحانه النبی طوس

مشاورهشومیز42کودکان40,00040,000ماجراهاي شهر نور (راهنماي والدین و مربیان)668
گروه مولفین موسسه قرآنی 

ریحانه النبی طوس
طیبه شامانیشعرشومیز24کودکان37,50033,750کوچک مرد669

670
ماجراهاي شهر نور (جلد دوم: به به چه با اراده،فریب نخوردي 

ساده)
آموزشیشومیز48کودکان45,00045,000

گروه مولفین موسسه قرآنی 
ریحانه النبی طوس

کتاب کارشومیز42کودکان40,00040,000ماجراهاي شهر نور (جلد اول: 1و2و3 نَ به وسوسه)671
گروه مولفین موسسه قرآنی 

ریحانه النبی طوس
داستان«نذر مخصوص»مفهوم نذر و بخشیدن دوستداشتنی ها در راه اهل بیت را توضیح می دهد.کلر ژوبرتداستانشومیز13کودکان35,00031,500نذر مخصوص672
معجونی از داستان مصور، رنگ آمیزي، سرگرمی، معما، واژه سازي، شعر با محوریت حاج قاسم سلیمانیاکرم نجفی - مسعود آذربادداستان و کاردستیشومیز19کودکان20,00016,000قهرمان من673
کتاب سیب آخر اثر محمد خسروي راد داستانی کودکانه درباره حاج قاسم سلیمانی و سیل خوزستان را روایت می کند.محمد خسروي رادداستانشومیز24زیر 12 سال40,00036,000سیب آخر674
اکرم نجفی - مسعود آذربادداستان و کاردستیشومیز21کودکان40,00036,000سالم حاج قاسم675
کتاب قهرمان به شکل خودم اثر کلر ژوبرت قرار است بچه ها را با قهرمان،حاج قاسم سلیمانی آشنا کند. کلر ژوبرتداستانشومیز24کودکان40,00036,000قهرمان به شکل خودم676
کتاب مردي که زبان کبوترها را می دانست اثر نازنین صابري بهداد، داستانی کودکانه درباره حاج قاسم و آزادسازي آمرلی عراق را بیان می کند.نازنین صابري بهدادداستانشومیز24زیر 12 سال40,00036,000مردي که زبان کبوترها را می دانست677
کتاب «من یک حاج قاسمم» مجموعه اي از اشعار کودکانه با محوریت شخصیت حاج قاسم سلیمانی است.مجتبی کرمیشعرشومیز12کودکان20,00018,000من یک حاج قاسمم678
زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی از زبان کودکان جنگ زده براي کودکانرحیم مخذومیداستانشومیز27کودکان28,00025,200حاج قاسم و پرواز نقاشی ها679
افسانه شعبان نژادداستانشومیز24زیر 12 سال40,00036,000مثلک (جلد اول)680
افسانه شعبان نژادداستانشومیز24زیر 12 سال40,00036,000مثلک (جلد دوم)681
افسانه شعبان نژادداستانشومیز24زیر 12 سال40,00036,000مثلک (جلد سوم)682

حامد اختیاري - تارا رضاپورکتاب کارشومیز65کودکان58,00052,200باشگاه مغز کودکان (توجه و تمرکز )683

مجموعه « باشگاه مغز کودکان » توسط دکتر تارا رضاپور و دکتر حامد اختیاري نگاشته شده و انتشارات مهرسا آن را به چاپ رسانده است.
و حاال در گروه جدید این مجموعه می خواهیم براي تقویت توجه و تمرکز راه هاي تازه اي را آغاز کنیم، با تقسیم بندي هر کدام آشنا شویم و در جلد اول، با یک بازي ساده اما کاربردي، مغز را به 

توجه تقسیم شده، توجه انتخابی، توجه انعطاف پذیر و... عادت بدهیم.
این مجموعه براي والدین و معلمانی است که می خواهند از بهترین زمان رشد و پرورش مغز، بیشترین استفاده را به بهترین روش ببرند.

افسانه شعبان نژادداستان کوتاهشومیز28کودکان40,00036,000گدلو گدو684
طیبه شامانیشعرشومیز24کودکان35,00031,500خداي من یه کاري کن685
میشل گی - آزیتا داوودي فرداستان کوتاهشومیز28کودکان40,00036,000جعبه بوس هاي زوو686
میشل گی - آزیتا داوودي فرداستان کوتاهشومیز28کودکان40,00036,000زوو نمی ترسد687
ناصر کشاورزشعرشومیز24کودکان35,00031,500می می قورویزیون گرفته688
ناصر کشاورزشعرشومیز24کودکان35,00031,500می می نرو تو یخچال689
ناصر کشاورزشعرشومیز24کودکان35,00031,500می می رفته خیابون690
میشل گی - آزیتا داوودي فرداستانشومیز28کودکان40,00036,000زووي دوچرخه سواري691
میشل گی - آزیتا داوودي فرداستانشومیز28کودکان40,00036,000صبحانه زوو692
افسانه شعبان نژادداستان کوتاهشومیز28کودکان40,00036,000لوپه تو693
راب اسکاتنداستانشومیز32کودکان40,00036,000اسپلت گربه پشمالو694
بهارك عضدي - سو هندراداستانشومیز36کودکان50,00045,000واندا و آدم فضایی695
راب اسکاتنداستانشومیز32کودکان40,00036,000اسپلت تشکر می کند696
مت بکینگامداستانشومیز28کودکان40,00036,000استنلی درخشان697

698
داستان هاي کودکانه و رنگ آمیزي جلد اول به جاي موشک 

کاغذي
محمد خسروي رادداستان و کاردستیشومیز16کودکان25,00022,500

مجموعه «داستان هاي کودکانه و رنگ آمیزي» نمایی از پیشرفت  هاي انقالب اسالمی را در چهار جلد خود به تصویر می کشد. شیوه بیان این اثر، نگارش داستان هایی همراه با نقاشی هاي قابل 
رنگ آمیزي است  .

سیده رقیه آذرنگداستانشومیز12زیر 12 سال30,00027,000آغوش مادر699
فریبا حدادداستانشومیز24کودکان20,00018,000بازي جدید700
فریبا حدادداستانشومیز24کودکان20,00018,000آقاي تانک و رفیقش701
فاطمه بگزادهداستانشومیز24کودکان20,00018,000پل کوچولو702
فاطمه بگزادهداستانشومیز24کودکان20,00018,000قشنگترین نقاشی703

شعرشومیز28کودکان20,00018,000عموي مهربون704
سمیرا سادات شفیعی - نگین 

مدیري
طاهره ظهوريداستانشومیز24کودکان20,00018,000پرواز در گلستان705
فاطمه بگزادهداستانشومیز24زیر 12 سال20,00018,000آبی مثل دریا706
زهرا خسرويداستانشومیز24کودکان20,00018,000زیباترین تولد707
مریم عاطفیداستانشومیز24کودکان20,00018,000گل پیچک ریحانه708
زهرا خسرويداستانشومیز24زیر 12 سال20,00018,000پروانه ها دوباره می رقصند709
پگاه نیک طلبداستانشومیز24زیر 12 سال20,00018,000بهترین رفیق باباجون710
الهام نجمیشعرشومیز20زیر 12 سال20,00018,000همسفر قاصدك ها711
فاطمه بگزادهداستانشومیز24زیر 12 سال20,00018,000آن مرد قهرمان712
این مجموعه 14 جلدي در قالب داستان کودکان را با سیره اهل بیت آشنا می سازد.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز24زیر 12 سال20,00018,000من اهل بیت  را دوست دارم حضرت زهرا(س)713
کتاب لینالونا اثر کلر ژوبرت داستانی فانتزي براي کودکان با محوریت مسائل دینی است.کلر ژوبرتداستانشومیز24زیر 12 سال32,00027,200لینالونا714

علی باباجانیداستان کوتاهگالینگور120کودکان85,00076,500مجموعه قصه هاي حنانه715
یک مجموعه دوازده جلدي از علی باباجانی براي کودکانی که دوست دارند با زندگی به سبک ایرانیان اسالمی آشنا بشوند.

.
پیشنهاد شیوه مکالمات صحیحغالمرضا حیدري ابهريداستان و کاردستیشومیز107کودکان55,00049,500چشم لطفا ممنون716
کتاب شعر چشمی به گونه بازي محور براي آموزش مشاغل به کودکان خردسالسهند نیکنامشعرشومیز10کودکان19,00017,100چشمی مشاغل717
کتاب شعر با موضوع حشرات و حالت چشمی سهند نیکنامشعرشومیز10کودکان19,00017,100چشمی حشرات718



کتاب چشمی شعر کودك براي معرفی وسایل نقلیه سهند نیکنامشعرشومیز10کودکان42,00037,800چشمی وسایل نقلیه719
بازنویسی قصه و کاردستی نمایشی داستان خر برفت از موالنامریم بهرامیداستانگالینگور10کودکان15,00013,500چشمی خر برفت720
داستان حسن کچل با نوشتار داستانی و کابرد نمایشی کتاب چشمی .مجید عاقلهداستانگالینگور10کودکان35,00031,500چشمی حسن کچل721
مجموعه یادگاري هاي نادر ابراهیمی عالوه بر قصه هاي خواندنی، با تصویر گري هاي زیباي بهترین تصویرگران ایران همراه شده است.نادر ابراهیمیداستانشومیز20کودکان15,00013,500همه گربه هاي من  یادگاري هاي نادر ابراهیمی722
آموزش مسئولیت پذیري به کودکان با قصهجولیا کوكداستان کوتاهشومیز16کودکان35,00031,500تقصیر من نبود که ...723
ارتباط موثر بین کودك و خانوادهشونا آینزداستانشومیز30کودکان32,00028,800خانواده شبیه کیک است724
سید محمد مهاجرانیداستانشومیز12کودکان20,00018,000همنشین گل ها باش725
غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز12کودکان15,00013,500با امام سجاد 4 - سالم اي ماه زیبا726
طیبه رضوانیشعرگالینگور12کودکان38,00034,200هر کسی حقی داره727
زهرا عبديداستانشومیز24زیر 12 سال5,0004,500مجموعه چهارده معصوم 6: امام سجاد(ع)728
محمدکاظم مزینانیشعرشومیز12زیر 12 سال15,00013,500امام و بچه آهو729
غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز12کودکان6,0005,400با امام سجاد جلد 2 - براي مامان و بابا730
غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز12کودکان6,0005,400با امام سجاد 3 - به سوي خوبی ها731
غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز12کودکان6,0005,400با امام سجاد جلد1 - وقتی بارون می باره732
حمید گروگانداستانگالینگور128زیر 12 سال60,00054,000قصه از امام سجاد 73310

بکی کامینگزداستانشومیز40کودکان30,00027,000رویاهاي شگفت انگیز من734
در کتاب«رویاهاي شگفت انگیز» قرار است که به شما کوچولوي عزیز بگوییم که چطور آن تصویر رویایی را دقیق تر تصور کنی، انگار که توي مشتت است. نوشته ها با زبان ساده و شیرین شعر 

نوشته شده و انتشارات مهرسا آن را با رعایت قوانین بین المللی حق انحصاري نشر آثار، و با کمک آژانس ادبی کیا ترجمه، و به ایران آورده است تا باهم آن را اینجا بخوانیم.
کتاب حاضر از مجموعه کودکانه و هفت جلدي قهرمانان کربال به شخصیت امام حسین (ع) اختصاص دارد.منصوره مصطفی زادهداستانشومیز34کودکان35,00031,500قهرمانان کربال (حسین(ع))735
جلد حاضر از کتاب قهرمانان کربال منش واالي حضرت ام البنین (س) را براي کودکان بازگو می کند.منصوره مصطفی زادهداستانشومیز22کودکان35,00031,500قهرمانان کربال (ام البنین(س))736
جلد حاضر از کتاب «قهرمانان کربال» بازگوکننده حماسه هاي زهیر در کربالست.منصوره مصطفی زادهداستانشومیز24کودکان35,00031,500قهرمانان کربال (زهیر)737
مجموعه هفت جلدي قهرمانان کربال در هر جلد خود حماسه آفرینی یکی از قهرمانان کربال را بازگو می کند.منصوره مصطفی زادهداستانشومیز34کودکان35,00031,500قهرمانان کربال (زینب (س))738
مجموعه هفت جلدي قهرمانان کربال در هر جلد خود حماسه آفرینی یکی از قهرمانان کربال را بازگو می کند.منصوره مصطفی زادهداستانشومیز24کودکان35,00031,500قهرمانان کربال (مسلم)739
جلد حاضر از مجموعه کودکانه و هفت جلدي قهرمانان کربال به شخصیت حبیب بن مظاهر اختصاص دارد.منصوره مصطفی زادهداستانشومیز24کودکان35,00031,500قهرمانان کربال (حبیب)740
ماجراي چوپان دروغگو براي بچه ها با خالقیت چشمیمرتضی عاقلهداستانگالینگور10کودکان35,00031,500چشمی چوپان دروغگو741
درك کودکان نسبت به خطرات اینترنتشونا آینزداستانشومیز28کودکان32,00028,800اینترنت شبیه چاله است742
ورزش هوش کودکان کتاب تعاملی با موضوع پرورش مهارتهاي حرکتی و دیداري کودکانفرشته جندقیانکتاب کارشومیز148کودکان50,00045,000ورزش هوش کودکان743
براي موالعلی قصه کودکانه غدیر از کلر ژوبرتکلر ژوبرتداستانشومیز12کودکان30,00027,000براي موال علی744

شاهین رهنماشعرشومیز23کودکان22,00019,800یک دختر بی گوشواره745
شاهین رهنما در «دختر بی گوشواره» اشعار زیبایی را درباره شهداي حماسه کربال براي نوجوانان نگاشته و تصاویر گویایش را به ملیحه احمدي سپرده است.

  

مجموعه چهارده جلدي من اهل بیت را دوست دارم در قالب داستان سیره و سبک زندگی ائمه را به کودکان آموزش می دهد. تصویرگري زیباي هر کتاب کودك را به خوبی با خود همراه می سازد.غالمرضا حیدري ابهريزندگینامه داستانیشومیز24کودکان20,00018,000من اهل بیت را دوست دارم  امام هادي (ع)746

شومیز24کودکان20,00018,000من اهل بیت را دوست دارم  امام صادق (ع)747
داستان - زندگینامه 

داستانی
مجموعه چهارده جلدي من اهل بیت را دوست دارم در قالب داستان سیره و سبک زندگی ائمه را به کودکان آموزش می دهد. تصویرگري زیباي هر کتاب کودك را به خوبی با خود همراه می سازد.غالمرضا حیدري ابهري

مجموعه چهارده جلدي من اهل بیت را دوست دارم در قالب داستان سیره و سبک زندگی ائمه را به کودکان آموزش می دهد. تصویرگري زیباي هر کتاب کودك را به خوبی با خود همراه می سازد.غالمرضا حیدري ابهريزندگینامه داستانیشومیز24کودکان20,00018,000من اهل بیت را دوست دارم - امام باقر (ع)748

آموزش سبک زندگی اهل بیت (ع) در خالل داستان به کودکان.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز24زیر 12 سال20,00018,000من اهل بیت را دوست دارم  امام حسن(ع)749
مجموعه اي 14 جلدي که کودکان را در قالب داستان با سبک زندگی اهل بیت (ع) آشنا می کند.غالمرضا حیدري ابهريداستانجلد نرم24زیر 12 سال20,00018,000من اهل بیت را دوست دارم حضرت محمد(ص)750
مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویرگري بهترین تصویرگران ایراننادر ابراهیمیداستانشومیز24کودکان15,00013,500یادگارهاي نادر ابراهیمی حاال دیگر می خواهم فکر کنم751
تونی گراسداستان کوتاهشومیز364زیر 12 سال44,00039,600فسقلی ها - مجموعه اول752
تونی گراسداستان کوتاهشومیز184زیر 12 سال28,00025,200فسقلی ها - مجموعه دوم753
داستانی کوتاه از کودکی شهید مطهري به قلم خانم ژوبرتکلر ژوبرتداستانشومیز24کودکان35,00031,500پس مرتضی کو ؟754
داستانی با موضوع امام زمان براي کودکان کلر ژوبرتداستانشومیز23کودکان20,00018,000یک داستان دنباله دار755
مهارت هاي اجتماعی کودکان در قالب داستان هاي کوتاه کلر ژوبرتداستانشومیز31کودکان46,00041,400اژدودو و دو داستان دیگر756
مهارت هاي کودکان در ابعاد اجتماعی و در قالب قصه هاي کوتاهکلر ژوبرتداستانشومیز31کودکان46,00041,400با...با...باشه و دو داستان دیگر757
مهارت هاي اجتماعی و فرهنگی کودکانکلر ژوبرتداستانشومیز31کودکان46,00041,400هزار بوسه ي پرپري و دو داستان دیگر758
داستان هاي کوتاهی با شخصیت امیر علی درباره محیط زیست و عدم اصراف و...کلر ژوبرتداستانشومیز23کودکان35,00031,500ماجراهاي امیرعلی و ننه گالب759
داستانی درباره یاد خدا و تشویق به نماز براي کودکانکلر ژوبرتداستانشومیز22کودکان32,00028,800به همین سادگی760
حدیثی از حضرت علی که در قالب قصه براي کودکان ارائه شدهکلر ژوبرتداستانشومیز12کودکان10,0009,000بابونک761
داستانی با موضوع میالد حضرت زهراکلر ژوبرتداستانشومیز24کودکان40,00036,000مثل تو بانوي من فاطمه762
آموزش ساده ترین مبانی تفکر و روابط فلسفی به کودکان در قالب گفتگو با اشیاي مختلفغالمرضا حیدري ابهريداستان کوتاهشومیز330زیر 12 سال110,00099,000فکر کودك فلسفه - دوزبانه جعبه اي763
شرح داستانی از کرامات امام رضاکلر ژوبرتداستانشومیز11کودکان23,00020,700مسافران شب برفی764
داستانی بر اساس حدیثی از امام علی علیه السالم درباره دوستیکلر ژوبرتداستانشومیز24کودکان30,00027,000دوست بزرگ ، دوست کوچک765
داستانی با محوریت حادثه غدیر به زبان کودکان را در کتاب قهرمان غدیر بخوانید.علی رضا سبحانی نسبداستانشومیز24زیر 12 سال25,00022,500قهرمان غدیر766
مجموعه اي 10 جلدي که داستان هاي شیرین پیامبران را به زبان کودکان بازگو می کند.محمود پوروهابداستان کوتاهشومیز16زیر 12 سال12,00010,800قصه هاي پیامبران 10 -حضرت عیسی767
مجموعه اي 10 جلدي که داستان هاي شیرین پیامبران را به زبان کودکان بازگو می کند.محمود پوروهابداستان کوتاهشومیز16زیر 12 سال12,00010,800قصه هاي پیامبران 9 -حضرت یونس و حضرت عزیر768
قصه هاي پیامبران از جمله داستان هاي شنیدنی کودکان است. با مجموعه ده جلدي قصه هاي پیامبران این داستان هاي شیرین را براي کودکان خود بازگو کنید.محمود پوروهابداستان کوتاهشومیز16زیر 12 سال12,00010,800قصه هاي پیامبران 8- حضرت سلیمان769
مجموعه اي 10 جلدي که داستان هاي شیرین پیامبران را به زبان کودکان بازگو می کند.محمود پوروهابداستان کوتاهشومیز16زیر 12 سال12,00010,800قصه هاي پیامبران 7 - حضرت داوود770
مجموعه اي 10 جلدي که داستان هاي شیرین پیامبران را به زبان کودکان بازگو می کند.محمود پوروهابداستان کوتاهشومیز16زیر 12 سال12,00010,800قصه هاي پیامبران 6 -حضرت موسی771
مجموعه 10 جلدي قصه هاي پیامبران به زبان کودکان به بیان داستان پیامبران مختلف می پردازد.محمود پوروهابداستان کوتاهشومیز16زیر 12 سال12,00010,800قصه هاي پیامبران 5 -حضرت یوسف772
مجموعه اي 10 جلدي که داستان هاي شیرین پیامبران را به زبان کودکان بازگو می کند.محمود پوروهابداستان کوتاهشومیز16زیر 12 سال12,00010,800قصه هاي پیامبران 4  -حضرت ابراهیم773
مجموعه اي 10 جلدي که داستان هاي شیرین پیامبران را به زبان کودکان بازگو می کند.محمود پوروهابداستان کوتاهشومیز16زیر 12 سال12,00010,800قصه هاي پیامبران 3- حضرت هود و حضرت صالح774
مجموعه اي 10 جلدي که داستان هاي شیرین پیامبران را به زبان کودکان بازگو می کند.محمود پوروهابداستان کوتاهشومیز16زیر 12 سال12,00010,800قصه هاي پیامبران 2- حضرت نوح775
مجموعه 10 جلدي قصه هاي پیامبران قصه هاي قرآنی پیامبران را به زبان شیرین کودکان بازگو می کند.محمود پوروهابداستان کوتاهشومیز16زیر 12 سال12,00010,800قصه هاي پیامبران1  -حضرت آدم776
کلر ژوبرتداستانشومیز23کودکان20,00018,000دیدي گفتم777
روایت حضور بچه ها در جشن غدیرسید محمد مهاجرانیداستانشومیز48زیر 10 سال35,00031,500زیباترین جشن  زیباترین عید778
کوبی یاماداداستانشومیز36کودکان37,00033,300با یک فکر تازه چه کار می توانم بکنم ؟779
معرفی سبک زندگی علوي براي کودکانغالمرضا حیدري ابهريداستان کوتاهشومیز24کودکان20,00018,000من اهل بیت را دوست دارم امام علی(ع)780

محسن عباسی ولديمشاورهشومیز220عمومی / والدین45,00040,500من دیگر ما جلد نهم781

محسن عباس ولدي، نویسنده آشنایی است که مفاهیم دینی را با قلمی دلنشین به مخاطبان می رساند.
از شناخته شده ترین آثار ایشان در حوزه مشاوه خانواده، مجموعه « من دیگر ما » است.

 
 

معرفی حیواناتیگانه مرادي الکهداستانگالینگور14کودکان49,00044,100بچه شیر و باباش782
جمعی از نویسندگانمشاورهگالینگور854نوجوان / کودکان195,000175,500جعبه مهارت هاي اولیه (پک 7 جلدي)783
.پري نازه دست درازه» کتابی است که با یک داستان بامزه و تصویرگري عجیب و تازه، دوستی و کمک به دیگران را به کودکان آموزش میدهد» فرهاد حسن زادهداستانشومیز23نوجوان / کودکان18,00016,200پري نازه دست درازه784
مریم بصیريداستانشومیز36نوجوان / کودکان35,00031,500مامان من گم شده785
داوود غفارزادگانداستانشومیز23نوجوان / کودکان18,00016,200آدم برفی گمشده786
فریبرز لرستانیداستانشومیز16کودکان14,00012,600نیایش هاي کودکان - پري کوچولو787
علی باباجانیداستانشومیز16کودکان14,00012,600نیایش هاي کودکانه - دلم یک جور است788
فریبرز لرستانیداستانشومیز16کودکان14,00012,600نیایش هاي کودکانه - خدایا خوش حالم789
علی باباجانیداستانشومیز16نوجوان14,00012,600نیایش هاي کودکانه - براي دوستم790



علی باباجانیداستانشومیز16کودکان17,00015,300نیایش هاي کودکانه - او خیلی مهربان است791
لیال خیامیشعرشومیز23نوجوان / کودکان20,00018,000خادم گلدسته ها792
گیل سیلورداستانشومیز31کودکان25,00022,500بتی کوچولو و درخت نگرانی793

داستانشومیز87کودکان65,00058,500کالغ سفید باغ صنوبر794
عزت اله الوندي - گلناز حسن 

زاده
علی باباجانیداستانشومیز16کودکان17,00015,300نیایش هاي کودکانه - قبل از آفتاب795

کلر ژوبرتداستانشومیز16کودکان28,00025,200به دنبال گل گندم796
مجموعه جدید کلر ژوبرت  با عنوان «داستان هاي سرزمین دوستی». یک مجموعه که قصه هاي شیرینش بر اساس احادیث معصومین نوشته شدند؛ هر کتاب یک حدیث.

 
مجموعه جدید کلر ژوبرت با عنوان «داستان هاي سرزمین دوستی». یک مجموعه که قصه هاي شیرینش بر اساس احادیث معصومین نوشته شدند؛ هر کتاب یک حدیث.کلر ژوبرتداستانشومیز16کودکان28,00025,200حرف رمزي ممزي797
مجموعه جدید کلر ژوبرت با عنوان «داستان هاي سرزمین دوستی». یک مجموعه که قصه هاي شیرینش بر اساس احادیث معصومین نوشته شدند؛ هر کتاب یک حدیث.کلر ژوبرتداستانشومیز16کودکان28,00025,200خداي پروانه هاي غرغرو798
کلر ژوبرتداستانشومیز16کودکان35,00031,500تاب بازي دسته جمعی799
زهرا موسويشعرشومیز14کودکان13,00011,700یه کوچه صد تا خونه (5)800
زهرا موسويداستانشومیز16کودکان20,00018,000دوستی هاي گل گلی (4)801
زهرا موسويشعرشومیز14کودکان20,00018,000من دیگه تنها نیستم (3)802
زهرا موسويداستانشومیز16کودکان13,00011,700خواهر خوشگلم گله (2)803
زهرا موسويشعرشومیز16کودکان13,00011,700یه قول قارقارونه (1)804
بنفشه رسولیانداستانشومیز13کودکان25,00022,500قصه هاي کرمیلو 5 (اشک هاي چیک چیکانه)805
بنفشه رسولیانداستانشومیز13کودکان25,00022,500قصه هاي کرمیلو 4 (کرمالوي تنهاي تنها )806
بنفشه رسولیانداستانشومیز13کودکان25,00022,500قصه هاي کرمیلو 3 (کیو کیو بنگ بنگ )807
بنفشه رسولیانداستانشومیز13کودکان25,00022,500قصه هاي کرمیلو 2 (خوشمزه هاي خرچ خوروچی)808
بنفشه رسولیانداستانشومیز13کودکان25,00022,500قصه هاي کرمیلو 1 (یه بازي پر از غول)809
مجید مالمحمديداستانشومیز24کودکان18,00016,200قصه هاي مامان جونی و زیارت5-کبوتري که حرف می زد810
مجید مالمحمديداستانشومیز24کودکان18,00016,200قصه هاي مامان جونی و زیارت4-سالم کردن ممنوع811
مجید مالمحمديداستانشومیز24کودکان18,00016,200قصه هاي مامان جونی و زیارت3-ما گم شده ایم812
مجید مالمحمديداستانشومیز24کودکان18,00016,200قصه هاي مامان جونی و زیارت2-در مهمانی امام رضا813
مجید مالمحمديداستانشومیز24کودکان18,00016,200قصه هاي مامان جونی و زیارت1-دلتنگ امام رضا814
کلر ژوبرتداستانشومیز22کودکان25,00022,500لبخند ادواردو815
توضیح فواید خشک براي کودکان شونا آینزداستانشومیز30کودکان32,00028,800خشم شبیه سپر است816
آمختن مفهوم انتزاعی عشق به کودکان شونا آینزداستان کوتاهشومیز30کودکان32,00028,800عشق شبیه درخت است817
شونا آینزداستانشومیز32کودکان32,00028,800نگرانی شبیه ابر است818
معرفی سبک زندگی امام رضا(ع) براي کودکانغالمرضا حیدري ابهريداستان کوتاهشومیز24کودکان20,00018,000من اهل بیت را دوست دارم امام رضا(ع)819
لوري رایتداستانشومیز28کودکان30,00027,000من رو به راه می شوم820
رابرت استارلینگداستانشومیز26کودکان25,00022,500فرگال به اردو می رود821
لوري رایتداستانشومیز26کودکان30,00027,000من از پس هر شرایطی بر می آیم822
لوري رایتداستانشومیز26کودکان30,00027,000من به خودم اطمینان دارم823
داستان کودکانه با موضوع توبهافسانه موسوي گرماروديداستانشومیز46کودکان55,00049,500ماجراهاي مردم شهر عجیب824
بیست پرسش کودکانه درباره خدا با قالب شعررودابه حمزه ايشعرشومیز42کودکان50,00045,000خدا چیه؟ کیه؟ کو؟825

مهدي مردانیداستانگالینگور10کودکان45,00040,500کتاب هاي یادگاري ( دویدم و دویدم)826

مجموعه کتاب هاي یادگاري آثاري اند که دوران کودکی را براي شما پدرها و مادرهاي امروز تداعی می کنند.
این مجموعه شامل اشعاري کوتاه اما آشنایی همچون:«دویدم و دویدم»«لی لی حوضک»«اتل متل توتوله» و... است که با خالقیت مهدي مردانی در نشر آریا نوین بازنویسی شدند و به نکات 

اخالقی، تربیتی و اجتماعی می پردازد.
نوشتار هر کتاب ویژگی هاي منحصربه فردي دارد که شما آن را زمان مطالعه احساس می کنید، ازجمله:« شخصیت هاي ساده و ایرانی، کوتاهی و سادگی اشعار، رعایت وزن و قافیه ها، تصویرگري 

جذاب و...»

بازنوبسی شعري داستانی با موضوع طبیعت براي کودکان از شمس لنگرودي مرتضی عاقلهداستان کوتاهگالینگور10کودکان35,00031,500چشمی االغ دانا827
بررسی بار ارزش کلمات و کار جمعی براي کودکانالن جاورنیکداستانشومیز24کودکان22,00019,800اگر همه این را بگویند؟828
در تقکر جمعی و تاثیر عمومیت بر اتفاقات جامعه براي کودکانالن جاورنیکداستانشومیز30کودکان22,00019,800اگر همه این طور فکر کنند!829
درك قدرت انتخاب و خود سازي براي کودكبکی کامینگزداستانشومیز36کودکان30,00027,000انتخاب هاي شگفت انگیز من830
ذوست یافتن براي کودکان هالی هابیداستانشومیز36کودکان25,00022,500المور دنبال دوست می گردد831
آموزش روابط دوستانه و دور شدن از محیط خانه ریچل برایتداستانشومیز30کودکان35,00031,500بغلی ناسور832
آموزش حریم خصوصی کودکانزاك و کیمبرلی کینگداستانشومیز40کودکان35,00031,500بلند بگو نه833
داستان هاي کوتاه مساله محور کوبی یاماداداستانشومیز36کودکان39,00035,100با یک مشکل چه کار می توانم بکنم؟834
پذیرش خود حتی با وجود نقص و قضاوت هاي غلط دیگرانونسا روئدرداستانشومیز36کودکان29,00026,100جعبه به دوش835
حریم خصوصی کودکانجینین ساندرزداستانشومیز37کودکان38,00034,200چند کلمه حرف حساب درباره بدن836
داستان کودکانه با موضوع دوستی ریچارد تی موریسداستانشومیز36کودکان28,00025,200خرس از راه رسید837
زندگی نامه ماري کوري براي کودکانبرد ملتزرزندگینامه داستانیشومیز44کودکان32,00028,800این منم ماري کوري838
داستان زندگی انیشتینبرد ملتزرداستانشومیز40کودکان32,00028,800این منم آلبرت انیشتین839
آشنایی با دانشمندان براي کودکانبرد ملتزرداستانشومیز44کودکان32,00028,800این منم لئوناردو داوینچی840
.این منم» عنوانی براي آغاز یک مجموعه داستان هاي کوتاه که در نشر مهرسا براي کودکان نوشته شده است و هدف مهم آن، آشنایی با دانشمندان مشهور جهان است»برد ملتزرداستانشومیز40کودکان29,00026,100این منم گاندي841
بررسی انتخاب هاي درست و غلط رفتاري براي کودكالن جاورنیکداستانشومیز36کودکان25,00022,500اگر همه این کار را بکنند!842
داستان دختري که ذهن خود را با رویکردهاي روانشناسی تقویت کرد براي کودکاننیلس فان هوفداستانشومیز30کودکان32,00028,800دختري با ذهن قدرتمند843
راه استفاده از فرصت هاکوبی یاماداداستانشومیز34کودکان29,00026,100با یک فرصت چه کار می توانم بکنم؟844
باز نویسی داستان بابا لنگ درازنادین بران کازمداستانشومیز26کودکان32,00028,800بابا لنگ دراز845
روش هاي تقویت ذهن از نظر روانشناسی براي کودکان در قالب داستاننیلس فان هوفداستانشومیز32کودکان27,00024,300ذهن قدرتمند ما846
تشبیه دوستی به آالکلنگ با رویکرد روانشناسی براي کودکانشونا آینزداستانشومیز30کودکان32,00028,800دوستی شبیه االکلنگ است847
تشبیه جنگل به زمین بازي از نظر روانشناسی براي کودکانشونا آینزداستانشومیز32کودکان27,00024,300زمین بازي شبیه جنگل است848
ادامه داستان طناب نامرئی براي درك روابط قلبی جهانی پاتریس کارستداستانشومیز32کودکان25,00022,500شبکه ي نامرئی849
مسولیت پذیري را به کودکان می آموزد تا خودش عواقب کارهایش را به عهده گیرد.جوري جانداستانشومیز32کودکان25,00022,500من نبودم که !850
داستانی با محوریت دل کندن از دلبستگی ها و روتین زندگیریچل برایتداستانشومیز32کودکان40,00036,000کواالیی که دیگه می تونه851
جمالت انگیزه بخش کودکانه پت زیت لو میلرداستانشومیز36کودکان29,00026,100شجاع مثل خودت852
ارتباط گیزي یا کودکان با نیازهاي ویژهسونیا سوتومایرداستانشومیز32کودکان35,00031,500کافیه بپرسی853
کتابی با محوریت اعتماد به نفسریچل برایتداستانشومیز30کودکان32,00028,800شیر و یک سوال موشی854
مقابله با اضطراب جداییپاتریس کارستداستانشومیز52کودکان42,00037,800طناب نامرئی855
مبارزه با ترس از تاریکی به روش قصه کودكاما یارلتداستانشومیز32کودکان38,00034,200ویکی و تاریکی856
داستان جهت مدیریت خشمرابرت استارلینگداستانشومیز28کودکان32,00028,800فرگال از کوره در می رود857
یک داستان قدیمی کودکان خارجی با موضوع دوستی و شادي و....واتی پایپرداستانشومیز48کودکان29,00026,100قطار کوچولویی که توانست858
داستان قهر و آشتی هاي کودکی و نحوه درست مواجهه با آنتانیا ونیسداستانشومیز24کودکان38,00034,200ما با هم دوستیم859
داستانی با محوریت درك ارزشهاي پایدار و واقعی جهان.ریچل برایتداستانشومیز30کودکان35,00031,500نهنگی که بیشتر می خواست860
بیان شاعرانه آفرینشمتیو پل ترنرداستانشومیز44کودکان38,00034,200وقتی خدا دنیا را آفرید!861
داستانی با مضمون ابراز احترام و عالقه به مادر و سختی کشیدن براي رسیدن به هدفگلنیس نلیستداستانشومیز32کودکان25,00022,500هدیه ي خوشمزه862

داستانشومیز32کودکان35,00031,500همه ي بدنم را خدا آفریده863
جاستین اس هولکام - لیندزي 

اي هولکام
آشنایی با اعضاي بدن و حریم خصوصی



خالقیت کودکان و کنجکاوي شاناشلی اسپایرزداستانشومیز32کودکان35,00031,500داستان یک اختراع فوق العاده864
روز هاي جنگ از زبان یک خاکریز.مرتضی سرهنگیداستانشومیز15کودکان14,00012,600اسم من خاکریز است865
مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویرگري بهترین تصویرگران ایراننادر ابراهیمیداستانشومیز16کودکان12,00010,800یادگارهاي نادر ابراهیمی حکایت آب خنک866
مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویرگري بهترین تصویرگران ایراننادر ابراهیمیداستانشومیز24کودکان15,00013,500یادگارهاي نادر ابراهیمی  با من بخوان تا یاد بگیري867
مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویرگري بهترین تصویرگران ایراننادر ابراهیمیداستان کوتاهشومیز24کودکان15,00013,500یادگارهاي نادر ابراهیمی درخت قصه، قمري هاي قصه868
مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویرگري بهترین تصویرگران ایراننادر ابراهیمیداستان کوتاهشومیز16کودکان12,00010,800یادگارهاي نادر ابراهیمی سار و سیب869
مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویرگري بهترین تصویرگران ایراننادر ابراهیمیداستانشومیز12کودکان9,0008,100یادگارهاي نادر ابراهیمی ما زرتشتیان این آب و خاکیم870
مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویرگري بهترین تصویرگران ایراننادر ابراهیمیداستانشومیز20کودکان7,5006,750یادگارهاي نادر ابراهیمی  گربه هاي من871

872
یادگارهاي نادر ابراهیمی آدم وقتی حرف می زند چه شکلی می 

شود؟
مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویرگري بهترین تصویرگران ایراننادر ابراهیمیداستان کوتاهشومیز40کودکان18,00016,200

موموکی دوست دارد بداند خدا چه شکلی است!کلر ژوبرتداستان کوتاهشومیز24زیر 10 سال32,00028,800سوال موموکی873

مهدي مردانیشعرگالینگور10کودکان45,00040,500هاجستم و واجستم874

مجموعه کتاب هاي یادگاري آثاري اند که دوران کودکی را براي شما پدرها و مادرهاي امروز تداعی می کنند.
این مجموعه شامل اشعاري کوتاه اما آشنایی همچون:«دویدم و دویدم»«لی لی حوضک»«اتل متل توتوله» و... است که با خالقیت مهدي مردانی در نشر آریا نوین بازنویسی شدند و به نکات 

اخالقی، تربیتی و اجتماعی می پردازد.
نوشتار هر کتاب ویژگی هاي منحصربه فردي دارد که شما آن را زمان مطالعه احساس می کنید، ازجمله:« شخصیت هاي ساده و ایرانی، کوتاهی و سادگی اشعار، رعایت وزن و قافیه ها، تصویرگري 

جذاب و...»

مهدي مردانیشعرگالینگور10کودکان45,00040,500یه توپ دارم قل قلیه875

مجموعه کتاب هاي یادگاري آثاري اند که دوران کودکی را براي شما پدرها و مادرهاي امروز تداعی می کنند.
این مجموعه شامل اشعاري کوتاه اما آشنایی همچون:«دویدم و دویدم»«لی لی حوضک»«اتل متل توتوله» و... است که با خالقیت مهدي مردانی در نشر آریا نوین بازنویسی شدند و به نکات 

اخالقی، تربیتی و اجتماعی می پردازد.
نوشتار هر کتاب ویژگی هاي منحصربه فردي دارد که شما آن را زمان مطالعه احساس می کنید، ازجمله:« شخصیت هاي ساده و ایرانی، کوتاهی و سادگی اشعار، رعایت وزن و قافیه ها، تصویرگري 

جذاب و...»
 

مریم مقیمیشعرچرمی4کودکان55,00049,500کتاب حمام قورباغه کوچولو876
یکی از وسایل آموزشی ساده براي نوزادان و خردساالن، کتاب هاي حمام هستند؛ کتاب هایی که از شش ماهگی به بعد میتواند به کودك اولین تجربه در دست گرفتن کتاب را ببخشد اما 

کتاب هایی از جنس پالستیک عروسک ها تا پاره نشوند، خیس نشوند و ماندگاري باالیی دربرابر بازي گوشی هاي کودکانه داشته باشند.

راحله عابدین نیاداستان کوتاهچرمی6کودکان73,00065,700کتاب حمام مامانم کجاست؟877
یکی از وسایل آموزشی ساده براي نوزادان و خردساالن، کتاب هاي حمام هستند؛ کتاب هایی که از شش ماهگی به بعد میتواند به کودك اولین تجربه در دست گرفتن کتاب را ببخشد اما 

کتاب هایی از جنس پالستیک عروسک ها تا پاره نشوند، خیس نشوند و ماندگاري باالیی دربرابر بازي گوشی هاي کودکانه داشته باشند.
و عالوه برآن، با کتاب هاي چشمی شما میتوانید،نمایش هاي خالقانه اي را براي فرزندان و دانش آموزان دبستانی طراحی و اجرا کنیدسهند نیکنامشعرشومیز10کودکان45,00040,500چشمی دویدم و دویدم878
.میتوانید،نمایش هاي بامزه اي را براي فرزندان و دانش آموزان دبستانی طراحی و اجرا کنید سهند نیکنامداستان کوتاهشومیز10کودکان18,00016,200چشمی ترب879
.طراحی چشمی کتاب که به شما امکان اجراي نمایش هاي خالقانه را خواهد بخشید سهند نیکنامشعرشومیز10کودکان18,00016,200چشمی حیوانات جنگل880

سهند نیکنامشعرشومیز10کودکان18,00016,200چشمی حیوانات مزرعه881
االغی که بار می برد، گاو که شیر می دهد، گوسفند که به دشت و صحرا می رود، سگ که نگهبان باغ و خانه است و چندین حیوان اهلی و دوست داشتنی دیگر در مزرعه را به کودکان شیرین 

زبان خود معرفی کنید.
با کتاب هاي چشمی شما میتوانید،نمایش هاي بامزه اي را براي فرزندان و دانش آموزان دبستانی طراحی و اجرا کنید و شعرهاي زیباي سهند نیکنام را، برایشان بخوانید.

سهند نیکنامشعرشومیز10کودکان19,00017,100چشمی میوه ها882
در این کتاب که با بیان شاعرانه سهند نیکنام نگاشته شده، شما میتوانید به صورت نمایشی، خود را جاي میوه هاي مفید و آشنایی قرار دهید که می خواهید به کودکان شیرین زبانتان معرفی کنید.

 

این اثر براي آشنا کردن کودکان با نعمت هاي خداوند و مفهوم شکرگزاري نوشته شده است و مخاطبان آن، کودکان دبستانی اند.کلر ژوبرتداستان کوتاهشومیز24کودکان22,00019,800مجموعه داستان هاي  شکرخدا   زیرزمین بازي883
عروس کج و کوله حاوي داستان هایی است که کودکان را با مهربانی هاي خدا آشنا می کند.کلر ژوبرتداستان کوتاهشومیز24کودکان18,00016,200مجموعه داستان هاي شکرخدا  عروسک کج و کوله884
در هر داستان از این مجموعه اتفاقاتی می افتد که باعث می شود شخصیت اصلی آن متوجه ي یکی از مهربانی هاي خدا شود.کلر ژوبرتداستان کوتاهشومیز24کودکان22,00019,800مجموعه داستان هاي شکرخدا  سه فندق گمشده885
کودکان می پرسند پاسخ هایی کودکانه به سواالت اخالقی و مذهبی کودکان می دهد.غالمرضا حیدري ابهريپرسش و پاسخگالینگور232زیر 10 سال220,000198,000کودکان می پرسند886
کفش هاي بافتنی کتابیست که کودك را متوجه یکی از مهربانی هاي خدا می کند.کلر ژوبرتداستانشومیز24کودکان22,00019,800مجموعه داستان هاي شکرخدا  کفش هاي بافتنی887
آشنایی با مشاغلابی هانتسمنداستانشومیز28کودکان28,00025,200می خواهم چه کاره شوم؟888
موضوع این کتاب نظم به صورت خالقانه و کاربردي است.جولیا کوكداستانشومیز34کودکان27,00024,300نمی توانم چیز میزهایم را پیدا کنم889

نیلس فان هوفداستان کوتاهشومیز30کودکان32,00028,800پسري با ذهن قدرتمند890

 
 براي همین نیلس فان هوف در کتاب «پسري با ذهن قدرتمند»چالش هاي یک زندگی معمولی طراحی شده و با لحنی ساده، کودکانه و کاربردي در کتاب آموزش داده  است تا فرزندان ما با

.حل و فصل آنها، ذهن خود را تقویت کنند
 

لوري رایتداستانشومیز23کودکان32,00028,800من مراقب حالم هستم891
خوب شدن گاهی نیاز به تالش دارد تا کودکان خردسال ما در دنیاي بزرگ، مراقب سالمت روان خود باشند؛ پس با مطالعه این کتاب آنها یاد می گیرند که در موقعیت هاي مختلف، چه کارهایی 

انجام دهند تا حال خودشان را بهتر بکنند.

داستانشومیز36کودکان29,90026,910بیدي ( دنیاي شیرین دخترك)892
محبوبه نجف خانی - دنیز برنن 

نلسون - رزماري برنن
داستانی با محوریت مسائل اجتماعی براي کودکان

جمالت و عباراتی آشنا می شویم که با تکرار و باور آنها کودك می تواند در برابر کمبود اعتمادبه نفس و عزت نفس مبارزه کند .لوري رایتداستانشومیز24کودکان32,00028,800من به خودم افتخار می کنم893
موقعیت هاي خاص مختلف را تداعی کنیم تا آن ها بتوانند با نگرانی هاي ویژه در آن شرایط خاص، کنار بیایند .لوري رایتداستانشومیز32کودکان32,00028,800من بهترین رفتار را می کنم894

لوري رایتداستانشومیز24کودکان32,00028,800من مهم هستم895

 
.من مهم هستم» جمله اي است که در کتاب زیباي مقابل که توسط نشر مهرسا در مجموعه «زمزمه هاي مثبت ذهنی» طراحی و چاپ شده است، می شنوید»

 
 

.به کودکتان کمک می کند تا مهارت الزم براي روبه رو شدن با مکان هاي جدید، آدم هاي جدید، اشیاء جدید و خالصه هر مفهوم جدیدي را در خود تقویت کند  لوري رایتداستانشومیز32کودکان32,00028,800من امتحانش می کنم896
.در این اثر زیبا که توسط نشر مهرسا در مجموعه «زمزمه هاي مثبت ذهنی» طراحی و چاپ شده است، به کودکان اعتماد به نفس هدیه کنید تا تمام عمر برایشان ماندگار شود  لوري رایتداستانشومیز24کودکان32,00028,800من می توانم897

لوري رایتداستانشومیز24کودکان30,00027,000من از پسش بر می آیم898
ابن کتاب براي آموزش احساس امیدواري و موفقیت، از موقعیت هاي ساده شروع می کند، مثال وقتی حوصله  کودك در خانه سر رفته، وقتی دلش براي دوستش تنگ شده، یا گاهی که نگران 

آینده است و دلش شور می زند، نباید نگران و آشفته باشد؛ با خواندن این کتاب، او از پسش بر می آید.

داستانشومیز57کودکان25,00022,500باز هم سوالی دارید؟899
ماري لوئیز گی - محبوبه نجف 

خانی
کتابی مصور و زیبا درباره دختري که سواالت بسیاري در ذهنش دارد.

900
مامان من چرا بزرگ نمیشوم بابا من چرا بزرگ نمیشوم یادگاري 

هاي نادر ابراهیمی
مجموعه یادگاري ها نادر ابراهیمی عالوه بر قصه ها خواندنی، با تصویرگري هاي زیباي بهترین تصویرگران ایران همراه شده است.نادر ابراهیمیداستانشومیز32کودکان18,00016,200

مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویر گري بهترین تصویر گران ایراننادر ابراهیمیداستانشومیز16کودکان12,00010,800قصه موش خودنما و شتر با صفا یادگاري هاي نادر ابراهیمی901
کتاب محمد مثل گل بود به آموزش سبک زندگی نبوي به کودکان می پردازد.غالمرضا حیدري ابهريداستان کوتاهشومیز96زیر 12 سال38,00034,580محمد مثل گل بود902

جمعی از نویسندگانشعرچرمی12کودکان55,00049,500کتاب بالشی جوجو الال903
کتاب «جوجو کوچولو الال» یک کتاب بالشی است و شما می توانید لطافت آن را با دست لمس کنید.

حتما می دانید که کتاب بالشی، کتاب پارچه اي است که به شکل یک بالش براي نوزاد و کودك طراحی می شود و در هر بالش، چند صفحه شعر پارچه اي را در خودش جاي داده است.
اثر پیش رو از نیز با سرودن الالیی هاي کودکانه و با جنسی لطیف، آرامش را جسم و روح فرزند عزیزتان در زمان خواب، هدیه می دهد.

مهدي مردانیشعرشومیز10کودکان45,00040,500السون و ولسون904
 

 این مجموعه شامل اشعاري کوتاه اما آشنایی همچون:«دویدم و دویدم»«لی لی حوضک»«اتل متل توتوله» و... است که با خالقیت مهدي مردانی در نشر آریا نوین بازنویسی شدند و به نکات
.اخالقی، تربیتی و اجتماعی می پردازد

رودابه حمزه ايشعرچرمی6کودکان50,00045,000کتاب حمام اردك ریزه میزه905
یکی از وسایل آموزشی ساده براي نوزادان و خردساالن، کتاب هاي حمام هستند؛ کتاب هایی که از شش ماهگی به بعد میتواند به کودك اولین تجربه در دست گرفتن کتاب را ببخشد اما 

کتاب هایی از جنس پالستیک عروسک ها تا پاره نشوند، خیس نشوند و ماندگاري باالیی دربرابر بازي گوشی هاي کودکانه داشته باشند.

ریحانه عابدین نیاشعرچرمی6کودکان62,00055,800کتاب حمام شاالپ شولوپ اسباب بازي906
یکی از وسایل آموزشی ساده براي نوزادان و خردساالن، کتاب هاي حمام هستند؛ کتاب هایی که از شش ماهگی به بعد میتواند به کودك اولین تجربه در دست گرفتن کتاب را ببخشد اما 

کتاب هایی از جنس پالستیک عروسک ها تا پاره نشوند، خیس نشوند و ماندگاري باالیی دربرابر بازي گوشی هاي کودکانه داشته باشند.

ریحانه عابدین نیاشعرچرمی3کودکان62,00055,800کتاب حمام شاالپ شولوپ رنگ سازي907
یکی از وسایل آموزشی ساده براي نوزادان و خردساالن، کتاب هاي حمام هستند؛ کتاب هایی که از شش ماهگی به بعد میتواند به کودك اولین تجربه در دست گرفتن کتاب را ببخشد اما 

کتاب هایی از جنس پالستیک عروسک ها تا پاره نشوند، خیس نشوند و ماندگاري باالیی دربرابر بازي گوشی هاي کودکانه داشته باشند.



ریحانه عابدین نیاشعرچرمی6کودکان62,00055,800کتاب حمام شاالپ شولوپ آب بازي908
یکی از وسایل آموزشی ساده براي نوزادان و خردساالن، کتاب هاي حمام هستند؛ کتاب هایی که از شش ماهگی به بعد میتواند به کودك اولین تجربه در دست گرفتن کتاب را ببخشد اما 

کتاب هایی از جنس پالستیک عروسک ها تا پاره نشوند، خیس نشوند و ماندگاري باالیی دربرابر بازي گوشی هاي کودکانه داشته باشند.

مهدي مردانیشعرگالینگور10کودکان45,00040,500بارون میاد جرجر909
این مجموعه شامل اشعاري کوتاه اما آشنایی همچون:«دویدم و دویدم»«لی لی حوضک»«اتل متل توتوله» و... است که با خالقیت مهدي مردانی در نشر آریا نوین بازنویسی شدند و به نکات 

اخالقی، تربیتی و اجتماعی می پردازد.
 

مهدي مردانیداستانگالینگور10کودکان45,00040,500چشم چشم دو ابرو910

 
 این مجموعه شامل اشعاري کوتاه اما آشنایی همچون:«دویدم و دویدم»«لی لی حوضک»«اتل متل توتوله» و... است که با خالقیت مهدي مردانی در نشر آریا نوین بازنویسی شدند و به نکات

.اخالقی، تربیتی و اجتماعی می پردازد
 
 

فرزندانمان را به سبکی ساده و شیرین، با موضوعاتی همچون: بدغذا نبودن، آداب زیارت، مسئولیت پذیري، مهمان نوازي ، پیداکردن دوست، پذیرش نوزاد جدید در خانواده، آشنا می کند.مونا جوانداستانشومیز43کودکان45,00040,500نرگس در خانه مادربزرگ911
مجموعه 6 جلدي چرا خدا چنین کرد با نظر به پدیده هاي جهان به تقویت نگاه مومنانه کودکان می پردازد.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز12کودکان15,00013,500چرا خدا چنین کرد (گاو)912
مجموعه 6 جلدي چرا خدا چنین کرد با نظر به پدیده هاي جهان به تقویت نگاه مومنانه کودکان می پردازد.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز12کودکان15,00013,500چرا خدا چنین کرد (الك پشت)913
مجموعه 6 جلدي چرا خدا چنین کرد با نگاه زیبا به جهان به تقویت نگاه مومنانه و شاکرانه کودکان می پردازد.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز12کودکان15,00013,500چرا خدا چنین کرد (شتر)914
مجموعه 6 جلدي چرا خدا چنین کرد با نگاه زیبا به جهان به تقویت نگاه مومنانه و شاکرانه کودکان می پردازد.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز12کودکان15,00013,500چرا خدا چنین کرد (کبوتر)915
تقویت نگاه مومنانه کودکان با نگاه به حقیقت طبیعتغالمرضا حیدري ابهريداستان کوتاهشومیز12کودکان15,00013,500چرا خدا چنین کرد (فیل)916
مجموعه 6 جلدي چرا خدا چنین کرد با نگاه زیبا به جهان به تقویت نگاه مومنانه و شاکرانه کودکان می پردازد.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز12کودکان15,00013,500چرا خدا چنین کرد (زرافه)917

مهدي مردانیداستانگالینگور10کودکان45,00040,500یه مرغ نازي داشتم918

مجموعه کتاب هاي یادگاري آثاري اند که دوران کودکی را براي شما پدرها و مادرهاي امروز تداعی می کنند.
این مجموعه شامل اشعاري کوتاه اما آشنایی همچون:«دویدم و دویدم»«لی لی حوضک»«اتل متل توتوله» و... است که با خالقیت مهدي مردانی در نشر آریا نوین بازنویسی شدند و به نکات 

اخالقی، تربیتی و اجتماعی می پردازد.
نوشتار هر کتاب ویژگی هاي منحصربه فردي دارد که شما آن را زمان مطالعه احساس می کنید، ازجمله:« شخصیت هاي ساده و ایرانی، کوتاهی و سادگی اشعار، رعایت وزن و قافیه ها، تصویرگري 

جذاب و...»

مهدي مردانیداستانگالینگور10کودکان45,00040,500گنجشکک اشی مشی919

مجموعه کتاب هاي یادگاري آثاري اند که دوران کودکی را براي شما پدرها و مادرهاي امروز تداعی می کنند.
این مجموعه شامل اشعاري کوتاه اما آشنایی همچون:«دویدم و دویدم»«لی لی حوضک»«اتل متل توتوله» و... است که با خالقیت مهدي مردانی در نشر آریا نوین بازنویسی شدند و به نکات 

اخالقی، تربیتی و اجتماعی می پردازد.
نوشتار هر کتاب ویژگی هاي منحصربه فردي دارد که شما آن را زمان مطالعه احساس می کنید، ازجمله:« شخصیت هاي ساده و ایرانی، کوتاهی و سادگی اشعار، رعایت وزن و قافیه ها، تصویر گري 

جذاب و...»

مهدي مردانیداستانگالینگور10کودکان45,00040,500لی لی لی لی حوضک920

مجموعه کتاب هاي یادگاري آثاري اند که دوران کودکی را براي شما پدرها و مادرهاي امروز تداعی می کنند.
این مجموعه شامل اشعاري کوتاه اما آشنایی همچون:«دویدم و دویدم»«لی لی حوضک»«اتل متل توتوله» و... است که با خالقیت مهدي مردانی در نشر آریا نوین بازنویسی شدند و به نکات 

اخالقی، تربیتی و اجتماعی می پردازد.
نوشتار هر کتاب ویژگی هاي منحصربه فردي دارد که شما آن را زمان مطالعه احساس می کنید، ازجمله:« شخصیت هاي ساده و ایرانی، کوتاهی و سادگی اشعار، رعایت وزن و قافیه ها، تصویر گري 

جذاب و...»

مهدي مردانیداستانگالینگور10کودکان45,00040,500کالغه میگه قار قار921

مجموعه کتاب هاي یادگاري آثاري اند که دوران کودکی را براي شما پدرها و مادرهاي امروز تداعی می کنند.
این مجموعه شامل اشعاري کوتاه اما آشنایی همچون:«دویدم و دویدم»«لی لی حوضک»«اتل متل توتوله» و... است که با خالقیت مهدي مردانی در نشر آریا نوین بازنویسی شدند و به نکات 

اخالقی، تربیتی و اجتماعی می پردازد.
نوشتار هر کتاب ویژگی هاي منحصربه فردي دارد که شما آن را زمان مطالعه احساس می کنید، ازجمله:« شخصیت هاي ساده و ایرانی، کوتاهی و سادگی اشعار، رعایت وزن و قافیه ها، تصویرگري 

جذاب و...»

مهدي مردانیشعرگالینگور10کودکان45,00040,500اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره922

مجموعه کتاب هاي یادگاري آثاري اند که دوران کودکی را براي شما پدرها و مادرهاي امروز تداعی می کنند.
این مجموعه شامل اشعاري کوتاه اما آشنایی همچون:«دویدم و دویدم»«لی لی حوضک»«اتل متل توتوله» و... است که با خالقیت مهدي مردانی در نشر آریا نوین بازنویسی شدند و به نکات 

اخالقی، تربیتی و اجتماعی می پردازد.
نوشتار هر کتاب ویژگی هاي منحصربه فردي دارد که شما آن را زمان مطالعه احساس می کنید، ازجمله:« شخصیت هاي ساده و ایرانی، کوتاهی و سادگی اشعار، رعایت وزن و قافیه ها، تصویر گري 

جذاب و...»

داستان آسیابان و پسرش که با االغی می رفتند و مورد شماتت و اظهار نظر مرم قرار می گرفتند.مجید عاقلهداستانگالینگور10کودکان35,00031,500چشمی آسیابان و االغ923
ماجراهاي شنیدنی پسري دوست داشتنی با پدر سیبیلواشاریش ازر - ایرج جهانشاهیداستانشومیز108زیر 12 سال85,00076,500قصه هاي من و بابام (جلد سوم)924
ماجراهاي شنیدنی پسري دوست داشتنی با پدر سیبیلواشاریش ازر - ایرج جهانشاهیداستانشومیز108زیر 12 سال85,00076,500قصه هاي من و بابام (جلد دوم)925
ماجراهاي شنیدنی پسري دوست داشتنی با پدر سیبیلواشاریش ازر - ایرج جهانشاهیداستانشومیز108زیر 12 سال105,00094,500قصه هاي من و بابام (جلد اول)926
افسانه کدو قلقله زنمجید عاقلهداستانگالینگور10کودکان35,00031,500چشمی کدو قلقله زن927
قصه ازدواج خاله سوسکهمجید عاقلهداستانگالینگور10کودکان35,00031,500چشمی خاله سوسکه928
خرگوشی که می خواهد از دست شبر فرار کند مرتضی عاقلهداستانگالینگور10کودکان35,00031,500چشمی خرگوش دانا و گرگ بدجنس929
قصه بز زنگوله پا و گرگمرتضی عاقلهداستانگالینگور10کودکان35,00031,500چشمی شنگول منگول و حبه انگور930
کتابی آموزشی و فعالیت محور که کودکان را با بسیاري از ارزش هاي اخالقی و هم چنین اعضاي خانواده آشنا می کند.علی باباجانیداستان و کاردستیگالینگور36زیر 10 سال48,00043,200من خانواده ام را دوست دارم931
آموزش مفاهیم حجاب به کودکانحمیده رضاییداستان کوتاهشومیز40زیر 10 سال35,00031,500نیم وجبی ها932
معجونی از داستان، رنگ آمیزي و برچسب را در کتاب فیلشاه از دست ندهید.عباس شرارةداستان و کاردستیشومیز18زیر 10 سال45,00040,500فیلشاه: کی از همه بهتره؟933
کتابی که گام به گام فکر و تفکر فلسفی را به کودك می آموزد.غالمرضا حیدري ابهريعلمی - داستان کوتاهشومیز112زیر 12 سال88,00079,200فکر کودك فلسفه934
داستان هاي کوتاه براي گروه سنی الف و ب با موضوع شکرگزاري، پیدا کردن دوست، مراقبت موقع بیماري.مونا جوانداستانشومیز43کودکان45,00040,500شهر شکل ها935

لوري رایتداستانشومیز32کودکان27,00024,300من خودم را باور دارم!936
در این اثر زیبا که توسط نشر مهرسا در مجموعه «زمزمه هاي مثبت ذهنی» طراحی و چاپ شده است،با حرف هاي «پاپی» همراه می شویم تا موقعیت هاي مختلف ناراحتی، نگرانی، عصبانیت و... را 

بشناسیم و یاد بگیریم که چطور با آنها کنار بیاییم.
درك شباهت هاي بین ما و دیگران براي کودکانلوري رایتداستانشومیز24کودکان32,00028,800من هم شبیه تو هستم!937
به دختران می آموزد که خودشان باشند و از عروسک  بازي، نقاشی و غذا پختن و ... لذت ببرند. ادیر و گانت لويداستانشومیز76کودکان65,00058,500دارال باید چه کار کند؟938

داستانشومیز128کودکان75,00067,500باشگاه تفکر و خالقیت قرمز939
لیال کاشانی وحید - نفیسه 

محسن زاده کرمانی
پرورش خالقیت کودکان و آشنایی آنها با دنیاي اطراف

داستان و کاردستیشومیز154کودکان79,00071,100باشگاه تفکر و خالقیت سبز940
لیال کاشانی وحید - نفیسه 

محسن زاده کرمانی
پرورش خالقیت کودکان و آشنایی آنها با دنیاي اطراف

پرورش خالقیت کودکان و آشنایی آنها با دنیاي اطرافالهه شفیع آباديداستان و کاردستیشومیز154کودکان58,00052,200باشگاه تفکر و خالقیت نارنجی941
پرورش خالقیت کودکان و آشنایی آنها با دنیاي اطرافالهه شفیع آباديداستان و کاردستیشومیز154کودکان58,00052,200باشگاه تفکر و خالقیت صورتی942

داستان و کاردستیشومیز154نوجوان79,00071,100باشگاه تفکر و خالقیت آبی943
لیال کاشانی وحید - نفیسه 

محسن زاده کرمانی
پرورش خالقیت کودکان و آشنایی با مفاهیم ساده 

داستان کودك با جاندار پنداري حیواناتکلیر فریدمنداستانشومیز28کودکان27,00024,300شکار خرخروي بزرگ944
نخستین جلد این مجموعه با نام «سالم آدم هاي دنیاي من» به کتاب رسان آمده است، و چگونگی برقراري رابطه محترمانه و مودبانه با اطرافیان را به کودکان 5 تا 9 ساله می آموزد.جمعی از نویسندگان-شومیز111زیر 10 سال28,00025,200پرورش مهارتهاي کودکان جلد اول سالم آدم هاي دنیاي من945

946
پرورش مهارتهاي کودکان جلد چهارم  اي واي! حاال می توانم 

چه کارهایی بکنم؟
چهارمین جلد این مجموعه با نام «اي واي! حاال می توانم چه کارهایی بکنم؟» به کتاب رسان آمده است، تا مهارت هاي حفظ آرامش و مدیریت احساسات را به کودکان 5 تا 9 ساله بیاموزد.جمعی از نویسندگان-شومیز112زیر 10 سال24,00021,600

947
پرورش مهارتهاي کودکان جلد ششم اجازه! ممکنه به من کمک 

کنید؟
جمعی از نویسندگان-شومیز110زیر 10 سال25,00022,500

ششمین جلد این مجموعه با نام «اجازه! ممکنه به من کمک کنید؟» به کتاب رسان آمده است، تا در پرورش مهارت ها و رفتارهاي پسندیده در مدرسه به کودکان 5 تا 9 کمک کند و شیوه صحیح 
رفتار در خانه دومشان را به آنان بیاموزد.

 

948
پرورش مهارتهاي کودکان جلد پنجم بفرمایید! من االن بهش 

احتیاج ندارم
جمعی از نویسندگان-شومیز116زیر 10 سال32,00028,800

پنجمین جلد این مجموعه با نام «بفرمایید!من االن بهش احتیاج ندارم!» به کتاب رسان آمده است، تا چگونگی دوستی و تعامل با همساالن را به کودکان 5 تا 9 ساله بیاموزد و معناي گذشت و 
بخشندگی را به آنان منتقل سازد.

949
پرورش مهارتهاي کودکان جلد دوم بچه ها بیاین باهم بازي 

کنیم
جمعی از نویسندگان-شومیز111زیر 10 سال32,00028,800

دومین جلد این مجموعه با نام «بچه ها! بیاین با هم بازي کنیم! » به کتاب رسان آمده است، و چگونگی تعامل و همکاري با دیگران را به کودکان 5 تا 9 ساله می آموزد.
 



950
پرورش مهارتهاي کودکان جلد سوم چرا دوستم حالش خوب 

نیست؟
جمعی از نویسندگان-شومیز111زیر 10 سال25,00022,500

سومین جلد این مجموعه با نام «چرا دوستم حالش خوب نیست؟» به کتاب رسان آمده است، تا تنظیم و مدیریت احساسات را به کودکان 5 تا 9 ساله بیاموزد و توجه به حس هاي گوناگون را در 
آنان فعال سازد.

معرفی شیطان و شگردهاي او به کودکان.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز84کودکان57,00051,300خاطرات شیطان951

داستان کوتاهشومیز304زیر 12 سال60,00054,000قصه هاي حسنی مجموعه اول952
مژگان شیخی - رضا شمس - 

محمد رضا یوسفی
قصه هاي شیرین به زبان کودکان با مثل ها و متل هاي قدیمی

داستان هایی خواندنی به زبان شیرین کودکان بر اساس حکایت هاي قدیمی و افسانه ها و ضرب المثل ها.مژگان شیخیداستان کوتاهشومیز168زیر 12 سال60,00054,000قصه هاي حسنی مجموعه دوم953
کتاب ما فرشته ها شامل 90 قصه از حضور فرشته ها در زندگی روزمره است.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز190کودکان100,00090,000ما فرشته ها954

مجموعه چهارده جلدي من اهل بیت را دوست دارم در قالب داستان سیره و سبک زندگی ائمه را به کودکان آموزش می دهد. تصویرگري زیباي هر کتاب کودك را به خوبی با خود همراه می سازد.غالمرضا حیدري ابهريزندگینامه داستانیشومیز24کودکان20,00018,000من اهل بیت را دوست دارم  امام جواد (ع)955

مجموعه چهارده جلدي من اهل بیت را دوست دارم در قالب داستان سیره و سبک زندگی ائمه را به کودکان آموزش می دهد. تصویرگري زیباي هر کتاب کودك را به خوبی با خود همراه می سازد.غالمرضا حیدري ابهريزندگینامه داستانیشومیز24کودکان20,00018,000من اهل بیت را دوست دارم  امام حسن عسگري (ع)956

مجموعه چهارده جلدي من اهل بیت را دوست دارم در قالب داستان سیره و سبک زندگی ائمه را به کودکان آموزش می دهد. تصویرگري زیباي هر کتاب کودك را به خوبی با خود همراه می سازد.غالمرضا حیدري ابهريزندگینامه داستانیشومیز24کودکان20,00018,000من اهل بیت را دوست دارم امام سجاد (ع)957

شومیز24کودکان20,00018,000من اهل بیت را دوست دارم  امام کاظم (ع)958
داستان - زندگینامه 

داستانی
مجموعه چهارده جلدي من اهل بیت را دوست دارم در قالب داستان سیره و سبک زندگی ائمه را به کودکان آموزش می دهد.غالمرضا حیدري ابهري

داستان هایی از زندگی شهید ابراهیم هادي به زبان کودکانمژگان حامدداستانشومیز34زیر 12 سال20,00018,000مهمان خدا959

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان20,00018,000حواستو جمع کن جلد سوم960
یکی از گام هاي موثر در شیوه بازي محور کتاب با جلد سوم آن محقق می شود.این اثر می تواند در راستاي تقویت درك فضایی، شکل شناسی و درك تفاوت ها و شباهت ها، براي آینده سازان 

کوچک مفید واقع شود.

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان20,00018,000حواستو جمع کن جلد هفتم961
یکی از گام هاي موثر در شیوه بازي محور کتاب با جلد هفتم آن محقق می شود.این اثر پس از آموزش مفاهیم ریاضی در جلدهاي قبلی به شکلی قابل درك براي آینده سازان کوچک، به سراغ 

شمارش و ترتیب اعداد رفته است و این مرحله را بسیار آهسته و شیرین انجام می دهد تا بیش از پیش مفید واقع شود.

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان20,00018,000حواستو جمع کن جلد هشتم962
یکی از گام هاي موثر در شیوه بازي محور کتاب با جلد هشتم آن محقق می شود.این اثر پس از آموزش مفاهیم ریاضی در جلدهاي قبلی به شکلی قابل درك براي آینده سازان کوچک، به سراغ 

شمارش و ترتیب اعداد رفته است و این مرحله را بسیار آهسته و شیرین انجام می دهد تا بیش از پیش مفید واقع شود.
به همین جهت در کتاب مقابل آموزش 0تا9 به صورت پر شور و خاطره انگیز انجام می پذیرد.

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان20,00018,000حواستو جمع کن جلد نهم963
یکی از گام هاي موثر در شیوه بازي محور کتاب با جلد نهم آن محقق می شود.کودکان در راستاي آموخته هاي خود در جلد پنجم، اینک با محیط زیست و اشیاي کاربردي در زندگی روزمره آشنا 

می شوند تا دنیایشان گسترش یابد.

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان20,00018,000حواستو جمع کن جلد دهم964
یکی از گام هاي موثر در شیوه بازي محور کتاب با جلد دهم آن محقق می شود.کودکان در راستاي آموخته هاي خود در جلد پنجم و نهم، اینک با اشیاي پیرامون خود، وسایل کاربردي در زندگی 

روزمره و حتی طبیعت آشنا می شوند تا دنیایشان گسترش یابد.

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان18,00016,200حواستو جمع کن جلد یازدهم965
یکی از گام هاي موثر در شیوه بازي محور کتاب با جلد یازدهم آن محقق می شود.کودکان می آموزند، که چگونه از وسایل کاربردي در زندگی روزمره استفاده کنند و با طبقه بندي علمی و عملی 

کارها آشنا می شوند

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان18,00016,200حواستو جمع کن جلد سیزدهم966

 حواستو جمع کن» نامی براي دو مجموعه 12 جلدي به کوشش فهیمه سیدناصري است که توسط موسسه نشر و تحقیقات ذکر به چاپ رسیده است و هدف هاي واالیی در جهت رشد و پرورش»
 کودکان پیش از دبستان دارد که از جمله آنها می توان به:(( تشخیص و ارتباطات، شکل شناسی،تمرکز و دقت، تفاوت ها و تشابهات،آشنایی با کاربرد وسایل، مفاهیم علوم و طبقه بندي گیاهان و

.جانوران، ارتباط با محیط اطراف، مفاهیم ریاضی، هماهنگی چشم و دست و...)) اشاره کرد
 

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان18,00016,200حواستو جمع کن جلد چهاردهم967

 حواستو جمع کن» نامی براي مجموعه 12 جلدي به کوشش فهیمه سیدناصري است که توسط موسسه نشر و تحقیقات ذکر به چاپ رسیده است و هدف هاي واالیی در جهت رشد و پرورش»
 کودکان پیش از دبستان دارد که از جمله آنها می توان به:(( تشخیص و ارتباطات، شکل شناسی،تمرکز و دقت، تفاوت ها و تشابهات،آشنایی با کاربرد وسایل، مفاهیم علوم و طبقه بندي گیاهان و

.جانوران، ارتباط با محیط اطراف، مفاهیم ریاضی، هماهنگی چشم و دست و...)) اشاره کرد
 

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان18,00016,200حواستو جمع کن جلد هفدهم968

 حواستو جمع کن» نامی براي دو مجموعه 12 جلدي به کوشش فهیمه سیدناصري است که توسط موسسه نشر و تحقیقات ذکر به چاپ رسیده است و هدف هاي واالیی در جهت رشد و پرورش»
 کودکان پیش از دبستان دارد که از جمله آنها می توان به:(( تشخیص و ارتباطات، شکل شناسی،تمرکز و دقت، تفاوت ها و تشابهات،آشنایی با کاربرد وسایل، مفاهیم علوم و طبقه بندي گیاهان و

.جانوران، ارتباط با محیط اطراف، مفاهیم ریاضی، هماهنگی چشم و دست و...)) اشاره کرد
 

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان18,00016,200حواستو جمع کن جلد هجدهم969

 حواستو جمع کن» نامی براي دو مجموعه 12 جلدي به کوشش فهیمه سیدناصري است که توسط موسسه نشر و تحقیقات ذکر به چاپ رسیده است و هدف هاي واالیی در جهت رشد و پرورش»
 کودکان پیش از دبستان دارد که از جمله آنها می توان به:(( تشخیص و ارتباطات، شکل شناسی،تمرکز و دقت، تفاوت ها و تشابهات،آشنایی با کاربرد وسایل، مفاهیم علوم و طبقه بندي گیاهان و

.جانوران، ارتباط با محیط اطراف، مفاهیم ریاضی، هماهنگی چشم و دست و...)) اشاره کرد
 

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان18,00016,200حواستو جمع کن جلد نوزدهم970
 حواستو جمع کن» نامی براي دو مجموعه 12 جلدي به کوشش فهیمه سیدناصري است که توسط موسسه نشر و تحقیقات ذکر به چاپ رسیده است و هدف هاي واالیی در جهت رشد و پرورش»
 کودکان پیش از دبستان دارد که از جمله آنها می توان به:(( تشخیص و ارتباطات، شکل شناسی،تمرکز و دقت، تفاوت ها و تشابهات،آشنایی با کاربرد وسایل، مفاهیم علوم و طبقه بندي گیاهان و

.جانوران، ارتباط با محیط اطراف، مفاهیم ریاضی، هماهنگی چشم و دست و...)) اشاره کرد

جمعی از نویسندگان-شومیز40زیر 10 سال29,00026,100کوشا چهارچرخ با موتوزیال مبارزه می کند971
شکست ناپذیرترین و قوي ترین کامیون رقیب کوشا در مبارزه اي بزرگ شده است.کوشا با وجود کوچک بودن دل وجرات بسیاري دارد اما موتوزیال، کشی است که می تواند به راحتی او را شکست 

بدهد. اما ماجرا به همین سادگی نیست چون کوشا یک قدرت بزرگ دارد و آن 4 برادر بزرگترش است.بچه ها در این کتاب با کارگروهی به ویژه در کنار خانواده مشتاق تر می شوند

یک کامیون کوچک که ته تغاري خانواده چهار چرخ ها محسوب می شود و حاال می خواهد با شرکت در مسابقه تخریب به همه نشان بدهد که دل و جرات انجام کارهاي بزرگ را دارد...جمعی از نویسندگان-شومیز40زیر 10 سال29,00026,100کوشا چهارچرخ972

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان18,00016,200حواستو جمع کن  جلد ششم973
این اثر پس از آموزش مفاهیم ریاضی در جلد چهارم و پنجم به شکلی قابل درك براي آینده سازان کوچک، به سراغ شمارش و ترتیب اعداد رفته است و این مرحله را بسیار آهسته و شیرین 

انجام می دهد تا بیش از پیش مفید واقع شود.
به همین جهت در کتاب مقابل آموزش اعداد0تا6 به صورت پر شور و خاطره انگیز انجام می پذیرد.

این اثر پس از آموزش مفاهیم ریاضی به شکلی قابل درك براي آینده سازان کوچک، به سراغ شمارش اعداد رفته است تا بیش از پیش مفید واقع شود.فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان20,00018,000حواستو جمع کن جلد پنجم974

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان18,00016,200حواستو جمع کن جلد شانزدهم975

اینک کتاب شانزدهم از مجموعه دوم می تواند توسط والدین در خانه و حتی مربیان در مراکز پیش دبستانی، مهدکودك ها و در کالس هاي آمادگی براي کودکان با نیازهاي ویژه مورد استفاده قرار 
گیرد.

 
 

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان18,00016,200حواستو جمع کن جلد پانزدهم976

اینک کتاب پانزدهم از مجموعه دوم می تواند توسط والدین در خانه و حتی مربیان در مراکز پیش دبستانی، مهدکودك ها و در کالس هاي آمادگی براي کودکان با نیازهاي ویژه مورد استفاده قرار 
گیرد.

 
 

داستان زنبوري که آرزویی بزرگ در سر داشت. داستانی به زبان کودکانکلر ژوبرتداستانشومیز24زیر 10 سال32,00028,800آرزوي زنبورك977
چاپر اسم موتورسیکلت بنفش و سریعی است که می خواهد با کوشا چهار برادراش دوست بشود و در این مسیر ماجراهاي جالبی را با ظعم دوستی و شیطنت پشت یر می گذارد.جمعی از نویسندگان-شومیز40زیر 10 سال29,00026,100کوشا چهارچرخ و دوستان سریعش978

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز288کودکان265,000238,500کیف کتاب قاصدك حواستو جمع کن جلد یک تا دوازده979
اینک مجموعه ي اول شامل 12کتاب  کمک آموزشی با شمارگان 1تا12 به صورت کامل در کیف قاصدك ارائه شده است، که می تواند توسط والدین در خانه و حتی مربیان در مراکز پیش دبستانی، 

مهدکودك ها و در کالس هاي آمادگی براي کودکان با نیازهاي ویژه مورد استفاده قرار گیرد.

980
کیف کتاب قاصدك حواستو جمع کن جلدهاي سیزده تا بیست 

و چهار
فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز288کودکان238,000214,200

اینک در کیف قاصدك، مجموعه ي دوم شامل 12کتاب  کمک آموزشی با شمارگان 13تا24 ارائه می شود، که می تواند توسط والدین در خانه و حتی مربیان در مراکز پیش دبستانی، مهدکودك ها و 
در کالس هاي آمادگی براي کودکان با نیازهاي ویژه مورد استفاده قرار گیرد.

 
 

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان20,00018,000حواستو جمع کن جلد یک981
یکی از گام هاي موثر در شیوه بازي محور کتاب با جلد اول آن محقق می شود.

 
این اثر می تواند در راستاي یادگیري مفاهیم ملموس و کاربردي و روابط جزء و کل کمک مفیدي براي فرزند شما باشد.



فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان20,00018,000حواستو جمع کن جلد دوم982
یکی از گام هاي موثر در شیوه بازي محور کتاب با جلد دوم آن محقق می شود.

 
این اثر می تواند در راستاي ارتباطات بین اشیاء و تقویت تمرکز و توجه و دقت فرزند شما موثر باشد.

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان20,00018,000حواستو جمع کن جلد چهارم983
یکی از گام هاي موثر در شیوه بازي محور کتاب با جلد چهارم آن محقق می شود.

این اثر می تواند در راستاي آموزش مفاهیم ریاضی براي آینده سازان کوچک مفید واقع شود.

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان20,00018,000حواستو جمع کن جلد دوازدهم984
 حواستو جمع کن» نامی براي دو مجموعه 12 جلدي به کوشش فهیمه سیدناصري است که توسط موسسه نشر و تحقیقات ذکر به چاپ رسیده است و هدف هاي واالیی در جهت رشد و پرورش»
 کودکان پیش از دبستان دارد که از جمله آنها می توان به:((تشخیص و ارتباطات، شکل شناسی،تمرکز و دقت، تفاوت ها و تشابهات،آشنایی با کاربرد وسایل، مفاهیم علوم و طبقه بندي گیاهان و

.جانوران، ارتباط با محیط اطراف، مفاهیم ریاضی، هماهنگی چشم و دست و...)) اشاره کرد

کتاب بیستم از مجموعه دوم حواستو جمع کنفهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان15,00013,500حواستو جمع کن جلد بیستم985

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان18,00016,200حواستو جمع کن جلد بیست و یکم986

اینک کتاب بیست ویکم از مجموعه دوم می تواند توسط والدین در خانه و حتی مربیان در مراکز پیش دبستانی، مهدکودك ها و در کالس هاي آمادگی براي کودکان با نیازهاي ویژه مورد استفاده قرار 
گیرد.

 
 

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان18,00016,200حواستو جمع کن جلد بیست و دوم987

اینک کتاب بیست ودوم از مجموعه دوم می تواند توسط والدین در خانه و حتی مربیان در مراکز پیش دبستانی، مهدکودك ها و در کالس هاي آمادگی براي کودکان با نیازهاي ویژه مورد استفاده قرار 
گیرد.

 
 

فهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان15,00013,500حواستو جمع کن جلد بیست و سوم988

اینک کتاب بیست وسوم از مجموعه دوم می تواند توسط والدین در خانه و حتی مربیان در مراکز پیش دبستانی، مهدکودك ها و در کالس هاي آمادگی براي کودکان با نیازهاي ویژه مورد استفاده 
قرار گیرد.

 
 

حواستو جمع کن» نامی براي دو مجموعه 12 جلدي به کوشش فهیمه سیدناصري است که توسط موسسه نشر و تحقیقات ذکر به چاپ رسیده استفهیمه سید ناصريداستان و کاردستیشومیز24کودکان18,00016,200حواستو جمع کن جلد بیست و چهارم989

990
داستان هاي کودکانه و رنگ آمیزي جلد چهارم الو مامان من 

این باالم!
راضیه جمالی نژادداستان و کاردستیشومیز16کودکان30,00027,000

مجموعه «داستان هاي کودکانه و رنگ آمیزي» نمایی از پیشرفت  هاي انقالب اسالمی را در چهار جلد خود به تصویر می کشد. شیوه بیان این اثر، نگارش داستان هایی همراه با نقاشی هاي قابل 
رنگ آمیزي است  .

991
داستان هاي کودکانه و رنگ آمیزي جلد سوم من هم ربات می 

سازم
زهرا ابراهیمیداستان و کاردستیشومیز16کودکان25,00022,500

مجموعه «داستان هاي کودکانه و رنگ آمیزي» نمایی از پیشرفت  هاي انقالب اسالمی را در چهار جلد خود به تصویر می کشد. شیوه بیان این اثر، نگارش داستان هایی همراه با نقاشی هاي قابل 
رنگ آمیزي است  .

گل بیگم ابراهیمیداستان و کاردستیشومیز16کودکان25,00022,500داستان هاي کودکانه و رنگ آمیزي جلد دوم موشک من992
مجموعه «داستان هاي کودکانه و رنگ آمیزي» نمایی از پیشرفت  هاي انقالب اسالمی را در چهار جلد خود به تصویر می کشد. شیوه بیان این اثر، نگارش داستان هایی همراه با نقاشی هاي قابل 

رنگ آمیزي است  .
کتاب تعاملی در زمینه انتخاب و تصمیم گیريجمعی از نویسندگان-شومیز70زیر 12 سال75,00067,500دنی باید چه کار کند؟993
جمعی از نویسندگان-شومیز35زیر 10 سال29,00026,100نگراناسور994
روایت روزهاي جنگ تحمیلی از زبان یک پالكمرتضی سرهنگیداستانشومیز16کودکان14,00012,600اسم من پالك است995

داریوش صادقیداستان و کاردستیشومیز136کودکان117,000105,300مجموعه جلدي کودك باهوش من  کودکان چهار ساله996
مجموعه چهارم براي کودکان سه ساله طراحی شده  است و در بازه سنی 48تا60 ماهگی، شامل شش کتاب مجزا و همراه با تصویرگري هاي جذاب است.

 
 

مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویرگري بهترین تصویرگران ایراننادر ابراهیمیداستان کوتاهشومیز16کودکان12,00010,800یادگارهاي نادر ابراهیمی ما مسلمان هاي این آب و خاکیم997
مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویرگري بهترین تصویرگران ایراننادر ابراهیمیداستان کوتاهشومیز16کودکان12,00010,800یادگارهاي نادر ابراهیمی  سنجاب ها998
مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویرگري بهترین تصویرگران ایراننادر ابراهیمیداستانشومیز16عمومی7,5006,750یادگارهاي نادر ابراهیمی  آن شب که تا سحر999

نادر ابراهیمیداستان کوتاهشومیز24کودکان15,00013,500یادگارهاي نادر ابراهیمی قصه ي قالیچه هاي شیري1000
پدران و مادران بسیاري که دوستی دیرینه با کتاب دارند، قلم زیبا، دلنشین و آرمانی نادر ابراهیمی را به خوبی می شناسند.

حاال در مجموعه کم نظیر «یادگاري هاي نادر ابراهیمی» که از سوي نشر شهرقلم به کتاب رسان آمده است، اغلب داستان هاي کوتاه و شیرین و آموزنده ایشان را جمع آورده ایم و همراه با تصویر گري 
زیباي بهترین تصویرگران کشورمان، براي کودکان دنیاي زیبایی را خواهد ساخت.

مجموعه اي شامل قصه هاي خواندنی نادر ابراهیمی با تصویرگري بهترین تصویرگران ایراننادر ابراهیمیداستان کوتاهشومیز16کودکان9,5008,550یادگارهاي نادر ابراهیمی حکایت دو درخت خرما1001
مجموعه چهارم براي کودکان سه ساله طراحی شده  است و در بازه سنی 36 تا 48 ماهگی، شامل شش کتاب مجزا و همراه با تصویرگري هاي جذاب است.داریوش صادقیداستان و کاردستیشومیز144کودکان117,000105,300مجموعه شش جلدي کودك باهوش من  کودکان سه ساله1002
مجموعه چهارم براي کودکان پنج ساله طراحی شده  است و شامل شش کتاب مجزا و همراه با تصویرگري هاي جذاب است.داریوش صادقیداستان و کاردستیشومیز144کودکان117,000105,300مجموعه شش جلدي کودك باهوش من کودکان پنج ساله1003
مجموعه اول براي کودکان دوساله طراحی شده  است و در بازه سنی 24 تا 36 ماهگی، شامل شش کتاب مجزا و همراه با تصویرگري هاي جذاب است.داریوش صادقیداستان و کاردستیشومیز144کودکان117,000105,300مجموعه شش جلدي کودك باهوش من  کودکان دو ساله1004
کتاب تعاملی کودك با موضوع تصمیم گیري و انتخاب در مدرسهجمعی از نویسندگان-شومیز74کودکان65,00058,500دنی در مدرسه باید چه کار کند؟1005
مجموعه 14 جلدي من اهل بیت را دوست دارم در خالل داستان هایی زیبا کودکان را با سیره اهل بیت (ع) آشنا می کند.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز24زیر 12 سال20,00018,000من اهل بیت را دوست دارم  امام حسین(ع)1006
کتاب «تک و تنها توي دنیاي به این بزرگی» داستان یادگیري مهارت هاي جدید توسط کودکان است.اولف نلسون - فریده خرمیداستانشومیز30کودکان14,00012,600تک و تنها توي دنیاي به این بزرگی1007
سواالت کودکان درباره خدا، بهشت، ائمه، پیامبر و...غالمرضا حیدري ابهريپرسش و پاسخشومیز224عمومی210,000189,000مجموعه چهارده جلدي کودکان می پرسند1008
داستان هاي قرآنی را به زبان کودکان در کتاب اولین قصه هاي قرآن من بخوانید.ثانی اثنین خانداستانگالینگور328زیر 12 سال70,00063,000اولین قصه هاي قرآن من1009
داستانی کوتاه براي کودکان 3 تا 6 سال در مورد دوست داشتن بدون قید و شرط به همه کودکان در هر جاي دنیا دلگرمی و آرامش می دهد.دبی گلی یوري - منا خاطريداستان کوتاهشومیز26کودکان28,00025,200در هر شرایطی دوستت دارم1010
داستان پسرکی که خرابکاري هایش را اثر هنري می داند. اما در نهایت ترانه اي در ستایش مادرش بهترین اثر هنري اش می شود.مارتا آلتس - پیام ابراهیمیداستان کوتاهشومیز32کودکان49,00044,100به من می گویند هنرمند1011

رمانشومیز67عمومی25,00022,500بیلی زباله جمع کن1012
الکساندر مک کال اسمیت - 

فرمهر منجزي
داستانی براي کودکان درباره پسرکی که با تمام قوا می خواست شهرش را تمیز کند.

ف
دی
ر

قیمت پشت عنوان کتاب
جلد(تومان)

قیمت فروش
(با تخفیف)

گروه سنی/
مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

علی شعیبیتحقیقشومیز228نوجوان85,00072,250مجموعه اصول دین نوجوان (دو جلدي)1013

1014
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب جلد یک (قصه هایی از 

کلیله و دمنه)
بازگردانی داستان هاي کلیله و دمنه به زبان کودکان و نوجوانانمهدي آذریزديداستانشومیز133نوجوان62,00055,800

پاسخ هایی روان و ساده به سواالت اعتقادي کودکانسید رضا طباطباییپرسش و پاسخشومیز230نوجوان85,00076,500شصت پرسش اعتقادي1015
مجموعه کتاب سرگذشت استعمار به بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باال می پردازد.مهدي میرکیاییرمانشومیز1879نوجوان875,000743,750مجموعه سرگذشت استعمار (پانزده جلدي)1016
کتاب سفر به آن سوي دریاها به بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باال می پردازد.مهدي میرکیاییرمانشومیز131نوجوان55,00049,500سرگذشت استعمار جلد اول (سفر به آن سوي دریاها)1017
کتاب «پرسش و پاسخ مهدوي» تالش کرده با تصویرگري هاي شیرین و بیانی ساده عمده شبهات و سواالتی که در ذهن کودکان است را پاسخ بدهد.علی شعیبیپرسش و پاسخشومیز72نوجوان55,00048,400پرسش و پاسخ مهدوي1018
تقی شجاعیداستانشومیز228نوجوان88,00079,200وقتی بابا رئیس بود1019
ابراهیم نصريرمانشومیز176نوجوان58,00052,200ناریا1020
 «کودکستان آقا مرسل» جلدي دومی است براي  کتاب «گردان قاطرچی ها»داوود امیریانرمان طنزشومیز244نوجوان95,00085,500کودکستان آقا مرسل1021
کتاب «ملکه موش ها» از مجموعه ماجراي دشت مرموز داستان سفري پرماجرا در یک جنگل خیالی است. داستانی پرهیجان با تصویرگري هاي جذاب براي کودکان ایران زمین.محمد میرکیانیداستانشومیز144نوجوان50,00045,000ملکه موش ها1022
این مجموعه کتاب در مورد چندین گروه حیوانات است که در جنگلی مرموز ماجراهاي جالب و شیرینی از سر می گذرانند. داستان هایی شیرین براي کودکان ایرانیمحمد میرکیانیرمانشومیز431نوجوان150,000127,500مجموعه ماجراي دشت مرموز (سه جلدي)1023
داستانی براي نوجوانان از سگی زشت اما وفادار و مهربانمحمدرضا سرشارداستانشومیز32نوجوان10,0009,000سگ خوب قصه ما1024
این رمان به حوادث منتهی به واقعه 15 خرداد سال 42 در اعتراض مردم ورامین به دستگیري امام خمینی (ره) می پردازد.محمد رضا شرفی خبوشانرمان - داستان کوتاهشومیز76نوجوان25,00022,500موهاي تو خانه ماهی هاست1025
کتاب زینب خانم اثر عاطفه سادات موسوي روایت هایی واقعی از زندگی دختري است که توسط منافقین به شهادت رسیده است.عاطفه سادات موسويخاطراتشومیز24نوجوان25,00022,500زینب خانم1026

سجاد خالقیرمانشومیز-نوجوان45,00040,500ظلمت سفید1027
کتاب «ظلمت سفید» اسمی براي رمان فانتزي سجاد خالقی است که در انتشارات کتابستان معرفت چاپ شده است.

 
ماجراهایی عجیب و غریب در دنیاي فانتزي و تخیلی نوجوانان که با تصویرگري زیباي نگین نقیه به خوبی مخاطب را با خود همراه می سازد.بنفشه رسولیانداستانشومیز97نوجوان37,00033,300ماجراهاي من و بقیه  جلد چهارم  در خدمت آقا غوله1028

بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز100نوجوان55,00049,500سرگذشت استعمار جلد دو ( گرگ ها با چشم باز می خوابند )1029

چغُک»، رمانی درباره مبارزات مردم مشهد در انقالب اسالمی و نقش آیت اهللا خامنه اي در رهبري آن مبارزات است که از زبان نوجوانی روایت می شود»صهبارمانشومیز359نوجوان50,00045,000چغک1030

نوجوان



سید سعید هاشمیداستانشومیز226نوجوان88,00079,200مرغداري در میدان جنگ1031
کتاب «مرغداري در میدان جنگ» خاطرات طنزي است که سید سعید هاشمی از روزهاي جنگ گردآوري کرده است. او در این کتاب حوادث شیرینی که براي رزمندگان رخ داده را براي نسل 

جوان با زبانی ساده نوشته است.
کتاب «جشن خرگوش ها» داستانی براي کودکان و نوجوانان است که نشان می دهد چگونه جشن شادي آفرین خرگوش ها تبدیل به یک راز می شود.محمد میرکیانیرمانشومیز144نوجوان50,00045,000جشن خرگوش ها1032
کتاب «بازي بازها» از مجموعه ماجراي دشت مرموز داستان فرار و مبارزه دسته اي خرگوش در مقابل حمله بازها و روباهان است. داستانی جذاب براي کودکان با تصویرگري هاي زیبا.محمد میرکیانیداستانشومیز143نوجوان50,00045,000بازي بازها1033
مجموعه ماجراهاي من و بقیه داستان شیطنت و ماجراهاي نوجوانی به نام پوریا می باشد که در خالل هر داستان نکته اي آموزنده را یادآوري می کند.بنفشه رسولیان - نگین نقیهرمانشومیز97نوجوان37,00033,300ماجراهاي من و بقیه جلد دو  یک مدرسه ي خیلی خفن1034

سعید محمديرمانجلد نرم196عمومی55,00049,500ماموریت در قصر1035
کتاب «ماموریت در قصر» که حال و هواي تاریخی دارد به عنایت امام کاظم (علیه السالم) به یکی از یاران خود که در کاخ هارون الرشید عباسی نفوذ کرده و منصب وزیر اعظم را گرفته است 

می پردازد.
کتاب باغ طوطی رمانی بر اساس زندگی میثم تمار است که به زبان نوجوانان نگاشته شده است.مسلم ناصريرمانشومیز236نوجوان65,00058,500باغ طوطی: رمان زندگی میثم تمار1036

مریم محمدخانیرمانشومیز152عمومی44,00039,600برایم شمع روشن کن1037
کتاب «برایم شمع روشن کن» داستان سارا دختري است که به تازگی وارد دوازده سالگی شده است. دوازده سالگی سارا مصادف با کلی اتفاق تازه است که نشان می دهد بزرگ شدن ترسناك تر 

از آن چیزي است که انتظارش را داشته است.

بنفشه رسولیان - نگین نقیهداستانشومیز380نوجوان148,000125,800مجموعه ماجراهاي من و بقیه (چهار جلدي)1038
مجموعه «ماجراهاي من و بقیه» در مورد یک پسر شر و شور است که ماجراجویی هاي شیطانی می کند. او در یک خانواده معمولی شش نفره به دنبال یافتن پاسخ سوال هایی است که در ذهن 

شلوغش می چرخد.
محسن نعماداستانشومیز152نوجوان50,00045,000قصه هاي ادواردو1039
امین توکلیداستانشومیز30نوجوان49,00044,100ایلیا (جلد شانزدهم)1040
محمد میرکیانیداستانشومیز973نوجوان178,000151,300مجموعه حکایت هاي کمال (پنج جلدي)1041

داستان کوتاهشومیز120نوجوان25,00022,500ستاره من1042
حمیدرضا شاه آبادي - ناصر 

نادري
داستان هاي کوتاه و پند آموز از زندگی امام رضا 

کار جدید حسن بیگی داستانی روان و خوشخوان از اتفاقاتی است که در دوره ارباب رعیتی در ترکمن صحرا رخ می دهد.ابراهیم حسن بیگیرمانشومیز196نوجوان45,00040,500روایتی ساده از ماجرایی پیچیده1043
مجموعه  هشت جلدي «قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب» قصه هاي قرآنی و کهن فارسی را به زبان نوجوانان بازنویسی می کند.مهدي آذریزديداستانشومیز1334نوجوان487,000389,600مجموعه قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب (هشت جلدي)1044
یک اثر مستند از تاریخ حکومت پهلويسپیده انوشهیادداشتشومیز175نوجوان120,000108,000چاپید شاه1045

1046
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب جلد پنج (قصه هایی از 

قرآن کریم)
قصه هایی از قرآن کریم به زبان شیرین نوجوانانمهدي آذریزديداستانشومیز232نوجوان99,00089,100

الستر هامفریز - لیدا هاديسفرنامهشومیز405عمومی142,000120,700مجموعه پسري که دور دنیا را رکاب زد (سه جلدي)1047
امین توکلیداستانشومیز531نوجوان677,000575,450مجموعه ایلیا (دوره شانزده جلدي)1048

داستانشومیز235نوجوان175,000148,750مجموعه قهرمان من (شش جلدي)1049
محمدعلی جابري - محدثه 
سادات طباطبایی - عاطفه 

سادات موسوي
شش کتاب کوچک و مصور از زندگی آدم هایی که بازگو کردن انتخاب هاي مهم شان می تواند راه زندگی کودکان ما را عوض کند، مجموعه «قهرمان من» را تشکیل داده است.

رمان «شبیه مریم» از انتشارات کتاب جمکران درباره زندگی و زمانه حضرت فضه از زمان زندگی در نوبه (شهري در آفریقا) تا زیست وي در فضاي مدینۀ النبی می باشد.اکرم صادقیرمانشومیز251نوجوان95,00085,500شبیه مریم1050
ماجراي نوجوانی که در خانواده اي متشنج و بدسرپرست زندگی می کند و تصمیم می گیرد که ...محمدرضا سرشارداستانشومیز122نوجوان26,00023,400آنجا که خانه ام نیست1051
روایت محمد رضا سرشار از زندگی در روستایی به نام اصیل آبادمحمدرضا سرشارداستانشومیز48نوجوان18,00016,200اصیل آباد1052
.کتاب«علی لندي» ماجراي شهید نوجوانی است که براي کمک در آتش سوزي به قلب آتش رفت و چند نفر را نجات داد محدثه سادات طباطباییداستانشومیز23نوجوان30,00027,000علی لندي1053
کتاب«آقا محسن»اثر محمدعلی جابري چند داستان کوتاه از زندگی شهید حججی را روایت می کند.محمدعلی جابريداستان کوتاهشومیز47نوجوان30,00027,000آقا محسن1054
کتاب داداش ابراهیم 22 داستان با روایت هاي گوناگون بیان می شود تا نگاهی جامع و به یادماندنی را، از شهید ابراهیم هادي، در خاطر نوجوانان سرزمین مان ثبت کند .محمدعلی جابريداستان کوتاهشومیز45نوجوان30,00027,000داداش ابراهیم1055
ماجرایی واقعی از سفر پسرکی ماجراجو با دوچرخه به سراسر دنیاالستر هامفریز - لیدا هاديسفرنامهشومیز145نوجوان53,00047,700پسري که دور دنیا را رکاب زد3 (سفر به آسیا)1056
ماجراي نوجوانی ماجراجو که با دوچرخه به سفر در این دنیاي بزرگ می پردازد.الستر هامفریز - لیدا هاديسفرنامهشومیز134نوجوان48,00043,200پسري که دور دنیا را رکاب زد2 (سفر به آمریکا)1057
ماجراي نوجوانی ماجراجو که با دوچرخه به سفر در این دنیاي بزرگ می پردازد.الستر هامفریز - لیدا هاديسفرنامهشومیز126نوجوان41,00036,900پسري که دور دنیا را رکاب زد1 (سفر به اروپا و آفریقا)1058
سفري که پر ماجرا شد کتابی با محوریت ماجراي غدیر است که به زبان شیرین کودکان نگاشته شده است.بنفشه رسولیانداستانشومیز168نوجوان / کودکان49,00044,100سفري که پر ماجرا شد1059
صد و ده قصه مثل با مضمون اخالقی و پندآموز را براي دو گروه سنی کودك و نوجوان بازخوانی می شود.محمدحسین صلواتیانداستانگالینگور-نوجوان150,000135,000قصه ما مثل شد (جلدهاي ششم تا دهم)1060

محمد میرکیانیداستان کوتاهگالینگور542نوجوان150,000135,000قصه ما مثل شد (جلدهاي اول تا پنجم)1061

.داستان هاي خواندنی در شب هاي ماندنی» مجموعه اي است که نشر به نشر به تازگی چاپ آن را براي کودکان سراسر ایران آغاز نموده است»
 و اولین مجموعه آن «قصه ما مثل شد» نامیده می شود و به دست محمد میرکیانی نگاشته و توسط محمدحسین صلواتیان تصویرگري شده است تا صد و ده قصه مثل با مضمون اخالقی و پندآموز

.را براي دو گروه سنی کودك و نوجوان بازخوانی کند
 

کتاب ماجراهاي کالس پرحاشیه به قلم محمداسماعیل حاجی  علیان نوشته شده و داستان هایی پیوسته با موضوع نماز و فضایل نماز است.محمدحسین حاجی علیانرمانشومیز128نوجوان43,00038,700ماجراهاي کالس پرحاشیه1062
جکسون پسري است که ماجراهاي داستان در خانواده او اتفاق می افتد؛ پسري که بعد از ابتالي پدرش به بیماري ام.اس، روزهاي سختی را پشت سر می گذارد.کاترین اپل گیتداستانشومیز170نوجوان95,00085,500پاستیل هاي بنفش1063
محمدعلی سپهرداستانشومیز16نوجوان8,0007,200پرندگان اروند1064

داستانشومیز16نوجوان15,00013,500پوتین1065
محمدعلی سپهر - فاطمه 

حاتمی
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز168نوجوان65,00058,500سرگذشت استعمار جلد دوازدهم ( بازي بزرگ )1066
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز112نوجوان55,00049,500سرگذشت استعمار جلد پنجم ( راهپیمایی اشک ها )1067
کتاب «بی نمازها خوشبخت ترند» مجموعه اي از داستان هاي دخترانه با محوریت نماز و حجاب است.فاطمه دولتیداستان کوتاهشومیز136نوجوان43,00038,700بی نمازها خوشبخت ترند؟1068
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز112نوجوان55,00049,500سرگذشت استعمار جلد هفتم ( سفر الماس )1069
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز115نوجوان55,00049,500سرگذشت استعمار جلد هشتم (به دنبال کادي)1070
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز120نوجوان55,00049,500سرگذشت استعمار جلد نهم ( افطار در کلیسا )1071
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز110نوجوان55,00049,500سرگذشت استعمار جلد ششم ( فاخته ها النه ندارند )1072
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز95نوجوان55,00049,500سرگذشت استعمار جلد سوم (شکار انسان)1073
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز103نوجوان55,00049,500سرگذشت استعمار جلد دهم ( گنج هاي کالت )1074
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز96نوجوان55,00049,500سرگذشت استعمار جلد یازدهم ( جوانه هاي آتش )1075
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز167نوجوان65,00058,500سرگذشت استعمار جلد سیزدهم  (ماجرا هنوز تمام نشده)1076
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز151نوجوان65,00058,500سرگذشت استعمار جلد چهاردهم ( فارغ التحصیل زندان )1077
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز175نوجوان75,00067,500سرگذشت استعمار جلد پانزدهم (ملکه تهی دست)1078
بیان تاریخ استعمار با ادبیاتی شیرین براي رده سنی 13 سال به باالمهدي میرکیاییرمانشومیز124نوجوان55,00049,500سرگذشت استعمار جلد چهارم ( صلیب خونین )1079
سیده عذرا موسويداستانشومیز188نوجوان38,00034,200پرواز اسب سفید1080
رمان شب هاي بی ستاره با موضوعاتی همچون دفاع مقدس، جنگ زدگی، خانواده، بلوغ و...مرضیه نفريرمانشومیز160نوجوان50,00045,000شب هاي بی ستاره1081
برادر من تویی رمانی بر اساس زندگی حضرت عباس (ع) براي نوجوانان است.داوود امیریانرمانشومیز210نوجوان85,00076,500برادر من تویی (زندگی حضرت عباس (ع) )1082
کتاب آقا معلم  اثر محمدعلی جابري شامل 20 داستان کوتاه از زندگی استاد شهید سید مرتضی مطهري است.محمدعلی جابريداستانشومیز48نوجوان30,00027,000آقا معلم1083
باربارا لوئیستحقیقشومیز128نوجوان18,00016,200نوجوانان قهرمان1084
آموزش اعتقادات اسالمی به کودکان و نوجوانان با روشی نوین برگرفته از آیات قرآن کریمعلی شعیبیتحقیقشومیز64نوجوان40,00036,000اصول دین نوجوان جلد اول1085
حجت االسالم علی شعیبی در مجموعه دو جلدي اصول دین نوجوان، به ابهامات گوناگون ایشان بر اساس آیات قرآن کریم و سخنان معصومین پاسخ می دهد.علی شعیبیپرسش و پاسخشومیز164نوجوان45,00040,500اصول دین نوجوان جلد دوم1086

مجید مالمحمديداستانشومیز96نوجوان40,00036,000دختر بیست1087
کتاب «دختر بیست» داستان دختر نوجوانانی است که در خالل تبادل نامه با مادربزرگش با مفهوم حقیقی حجاب و مسائلی مانند تساوي حقوق زن و مرد، فرهنگ کتاب خوانی، ارتباط با نامحرم 

و ... مواجه می شود و پاسخ درخوري براي این مسائل می یابد.

امین توکلیداستانشومیز32نوجوان / کودکان49,00044,100ایلیا  جلد دوازدهم1088
این کتاب که به قلم امین توکلی نگاشته شده، همه چیزش ایرانی است، از طراحی داستان تا معماري ساختمان ها، از شخصیت هاي چهار نوجوان قصه تا فرهنگ و فراز و نشیب ماجرا؛ اما، شاید، 

داستان شهر خیالی ما، داستان حقیقی سرزمین هاي بسیاري باشد.
پس از مدتها در جلد کمیک ایلیا پانزدهم، جنگ جدیدي شروع شده، مبارزه اي که دشمنان آن از درون شهر سربرآوردند...امین توکلیداستانشومیز24نوجوان49,00044,100ایلیا جلد پانزدهم1089
خرید و معرفی کتاب «ایلیا» ماجراي قهرمانانه یک نوجوان در قالب کمیکامین توکلیداستانشومیز24نوجوان39,00035,100ایلیا جلد چهاردهم1090

امین توکلیداستانشومیز36نوجوان39,00035,100ایلیا جلد سیزدهم1091
ماجراي قهرمانانه یک نوجوان در قالب کمیک 

 
کمیک ایرانی با موضوع قهرمانی یک نوجوانامین توکلیداستانشومیز68نوجوان89,00080,100ایلیا جلد سه و چهار1092
رمانی نوجوانانه درباره کتاب و کتاب خوانیالن گرتز - سارا عاشوريرمانشومیز205نوجوان77,00069,300این کتاب را ممنوع کنید1093



رمانشومیز239نوجوان88,00079,200ماهی روي درخت1094
لیندا ماللی هانت - مرضیه 

ورشوساز
کتاب ماهی روي درخت کتابی در پرورش اعتماد به نفس است که این مهم را در قالب داستان برآورده می سازد.

داستانگالینگور64نوجوان95,00085,500دختري که می خواست کتاب ها را نجات دهد1095
کالوس هاگروپ - عطیه 

الحسینی
داستان دختري کتاب خوان به نام آنا که می خواهد با کتاب خوان کردن بقیه کتاب ها را نجات دهد.

حمید گروگانداستانشومیز64نوجوان5,0004,500یادگار عاشورا1096
محمود پوروهابداستانشومیز44نوجوان35,00031,500داستان هایی از زندگی امام سجاد - مژده گل1097
کتابی که سنت نبوي را در قالب حکایاتی زیبا به کودکان می آموزد.غالمرضا حیدري ابهريداستانجلد نرم100زیر 12 سال25,00022,500پیامبر و قصه هایش 1 - پک جدید1098

1099
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب جلد چهار (قصه هایی از 

مثنوي مولوي)
قصه هایی از مثنوي مولوي به زبان شیرین کودکانمهدي آذریزديداستانشومیز152نوجوان79,00071,100

1100
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب جلد سه (قصه هایی از 

سندبادنامه و قابوس نامه)
قصه هایی از سندبادنامه و قابوس نامه به زبان شیرین کودکانمهدي آذریزديداستانشومیز144نوجوان40,00036,000

1101
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب جلد دو (قصه هایی از 

مرزبان نامه)
قصه هایی از مرزبان نامه به زبان نوجوانانمهدي آذریزديداستانشومیز118نوجوان43,00038,700

1102
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب جلد هفت (قصه هایی از 

گلستان و ملستان)
قصه هایی از گلستان و ملستان به زبان نوجوانانمهدي  اذر یزديداستانشومیز192نوجوان52,00046,800

1103
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب جلد هشت (قصه هایی از 

چهارده معصوم)
قصه هایی از چهارده معصوممهدي آذریزديداستانشومیز190نوجوان65,00058,500

1104
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب جلد شش (قصه هایی از 

عطار)
قصه هایی از عطار به زبان شیرین نوجوانانمهدي آذریزديداستانشومیز173نوجوان47,00042,300

سعید تشکريرمانشومیز124نوجوان54,00048,600والفور دسیسه گري از هالس1105
.والفور،دسیسه گري از هالس» رمانی است با ژانر فانتزي براي کسانی که بیش از 15سال سن دارند»

.این اثر که در آخرین ماه هاي عمر مرحوم سعید تشکري به جذاب ترین و زیباترین شکل به نگارش درآمده است، به وقایع صدراسالم به ویژه فضایل و رشادت هاي حضرت حیدر(ع) اشاره می شود
 

لسلی کانررمانشومیز294عمومی / نوجوان110,00099,000حقیقت آن طور که میسون باتل گفت1106

از دست دادن بک دوست، بحران به حساب می آید مخصوصا اگر به دلیل قتل مرموزي از او جدا شوید که شما مظنون اولش باشید.
این ماجرا همان شرایطی است که میسون باتل دارد، دانش آموزي همیشه صادق که اختالل یادگیري دارد و حاال که جنازه بهترین دوستش در باغچه آنها پیدا شده و داستان تالش و ایستادگی 

هوشمندانه او در برابر مشکالت و زور گویی به کتابی تبدیل می شود که حتما باید آن را بخوانید.
در بخشی از این نوشتار باقلم لسلی کانر با ترجمه فرح بهبهانی می خوانیم:

((من همیشه دوتا تی شرت با خودم می برم مدرسه. مگر اینکه یادم برود، و درست قبل از ناهار تی شرتم را عوض می کنم. چون خیلی عرق می کنم، خیلی زیاد، و نمی توانم جلویش را بگیرم. 
نمی توانم مخفی اش کنم. باید سر میز ناهار خشک باشم. واال می شوم بچه اي که حال همه را به هم می زند.))

محمد میرکیانیداستانشومیز47نوجوان25,00022,500داستان هاي بی دانه 5 - آخرین ماهی1107
محمد میرکیانیداستانشومیز46نوجوان25,00022,500داستان هاي بی دانه4 - آواز سوزن1108
محمد میرکیانیداستانشومیز43نوجوان25,00022,500داستان هاي بی دانه2 - فرار فضایی1109
داستان طنز با محوریت دفاع مقدسداوود امیریانرمان طنزشومیز223نوجوان90,00081,000مترسک مزرعه آتشین1110
داستانی طنز با محوریت دفاع مقدسداوود امیریانداستان طنزشومیز212نوجوان85,00076,500خمپاره هاي فاسد1111
کتاب ترکش ولگرد به بیان داستان هایی طنز با محوریت دفاع مقدس می پردازد.داوود امیریانداستان طنزشومیز208نوجوان85,00076,500ترکش ولگرد1112
داستانی طنز با درونمایه دفاع مقدس به زبان نوجوانانداوود امیریانرمانشومیز272نوجوان135,000121,500گردان قاطرچی ها1113
ترسیم چهره ایران در آینده اي نسبتا دور داستانی که قهرمان اصلی آن یک دانشمند ایرانی استمصطفی رضاییرمانشومیز292نوجوان135,000121,500زایو1114
مقتل حسینی نوجوان:کتاب پنج فصلی با موضوع زندگی نامه امام حسین و تحلیل علل قیام ایشان.علی شعیبیمقتلشومیز112نوجوان40,00036,000مقتل حسینی نوجوان1115
رمانی که از زبان نوجوانان درگیر حادثه عاشورا نگاشته شده است. با این کتاب واقعه عاشورا را به نوجوانان خود بشناسانید.لیال قربانیداستانشومیز137نوجوان48,00043,200بچه هاي فرات1116
خون خدا قطره اي از عظمت و سنت حسینی را براي نوجوانان به نمایش می گذارد.محسن نعماداستانشومیز120نوجوان25,00022,500خون خدا (زندگی سیدالشهدا براي نوجوانان)1117
سفر محمد رضا سرشار به جنوب که مقاومت هشت ساله ملت ایران را تصویر می کند.محمدرضا سرشارداستانشومیز56نوجوان18,00016,200سفر به جنوب1118
کتاب پروفسور فوفو اثري داستانی و اساطیري است که نوجوان را با موجوداتی خیالی آشنا می سازد تا موضوعات زیست محیطی و حفظ محیط زیست را خاطر نشان سازد.معصومه میرابوطالبیداستانشومیز189عمومی75,00067,500پروفسور فوفو1119
داستان پسرکی در ترکمن صحرا که عاشق اسب ها است اما به دلیل معلولیت نمی تواند سوار اسب ها بشود تا اینکه ...لیال قربانیرمانشومیز236عمومی65,00058,500پسر چابک سوار1120
کمیک مذهبی با موضوع جنگ خندق و با محوریت حضرت علی علیه السالم مسعود آذربادداستانشومیز40نوجوان65,00058,500نبرد خندق1121
بیان قطره اي از زندگی امام علی به زبان نوجوانانمحسن نعماداستانشومیز124نوجوان45,00040,500فرزند کعبه1122
کتاب «بچه اي که نمی خواست آدم باشد» داستانی نوجوانانه درباره شتري ماجراجو است که در سفرش با ماجراي غدیر آشنا می شود.زهرا موسويداستانشومیز77نوجوان30,00027,000بچه اي که نمی خواست آدم باشد1123
فاطمه تقی زادهخاطراتشومیز110نوجوان38,00034,200جنگ پر مالت1124
معصومه یزدانیداستانشومیز109نوجوان30,00027,000سلما هم سفري از گنبد خضرا1125
زندگی موسی بن مبرقع برادر امام هادي.سید سعید هاشمیرمانشومیز288عمومی / نوجوان65,00058,500زیباي رانده شده1126
هدا حشمتیانداستانشومیز51نوجوان / کودکان55,00049,500پیامبر و شترهایش1127
مونا جوانداستانشومیز24نوجوان / کودکان35,00031,500دکان کاموا فروشی1128
سید سعید هاشمیداستانشومیز27نوجوان25,00022,500باغ خنده 11296
سید سعید هاشمیداستانشومیز27نوجوان25,00022,500باغ خنده 11305
سید سعید هاشمیداستانشومیز27نوجوان25,00022,500باغ خنده 11314
سید سعید هاشمیداستانشومیز27نوجوان25,00022,500باغ خنده 11323
سید سعید هاشمیداستانشومیز27نوجوان25,00022,500باغ خنده 11332
سید سعید هاشمیداستانشومیز24نوجوان25,00022,500باغ خنده 11341
محمد میرکیانیداستانشومیز37نوجوان25,00022,500داستان هاي بی دانه 3 - کاله نو1135
محمد میرکیانیداستانشومیز39نوجوان25,00022,500داستان هاي بی دانه 1 - دیوي که آدم شد1136
نقی سلیمانیداستانگالینگور95نوجوان / کودکان68,00061,200(ماه اول)روز با پیامبر عزیزمان  1137366
محمد میرکیانیداستانشومیز95نوجوان11,0009,900دایی سهراب1138
علی باباجانیداستان کوتاهشومیز131نوجوان39,00035,100قصه هاي قلک1139
سمانه خاکبازانداستانشومیز155عمومی49,00044,100آسنا و راز کنیسه1140
برد ملتزرزندگینامه داستانیشومیز42نوجوان32,00028,800این منم محمدعلی کلی1141
برد ملتزرزندگینامه داستانیشومیز42نوجوان32,00028,800این منم والت دیزنی1142

امین توکلیداستانشومیز35عمومی49,00044,100ایلیا  جلد پنجم1143
این کتاب که به قلم امین توکلی نگاشته شده، همه چیزش ایرانی است، از طراحی داستان تا معماري ساختمان ها، از شخصیت هاي چهار نوجوان قصه تا فرهنگ و فراز و نشیب ماجرا؛ اما، شاید، 

داستان شهر خیالی ما، داستان حقیقی سرزمین هاي بسیاري باشد.
این کتاب روایتی است فانتزي از یک ماجراجویی دینیفاطمه مسعوديرمانشومیز220نوجوان60,00054,000محمدجواد و شمشیر ایلیا1144

محسن عباسی ولديداستانشومیز256نوجوان65,00058,500سکه هاي ویرانگر (ایلیا و حیفیا جلد دوم )1145
 

 اما ماجراي کتاب دوم مجموعه ایلیا و حیفا درباره ربا است
اگر دوست دارید شما هم با ماجراي این سرزمین آشنا شوید و اهمیت رازداري، کار گروهی و همیاري فرمانده را بدانید ، این کتاب را از دست ندهید.محسن عباسی ولديداستانشومیز92نوجوان20,00018,000دزدان راز ایلیا (ایلیا و حیفیا جلد اول)1146
کمیک استریپ نوجوان و کودك با موضوع قهرمان محورامین توکلیداستانشومیز68نوجوان75,00067,500ایلیا جلد ششم و هفتم1147
کمیک استریپ هیجانی نوجوانان با موضوع قهرمان محور امین توکلیداستانشومیز68نوجوان75,00067,500ایلیا جلد هشتم و نهم1148
کمیک استریپ هیجانی قهرمان محور براي نوجوانان امین توکلیداستانشومیز68نوجوان75,00067,500ایلیا دهم و یازدهم1149

رمانشومیز175نوجوان55,00049,500پلشتی که بچه مثبت شد1150
محسن رنجبر - زهرا سعادت 

پور
داستان تغییر نوجوانی که جز پلشتی چیز دیگر بلد نبود.

مظفر ساالريداستانشومیز175نوجوان70,00063,000قصه هاي من و ننه آغا ( جلد دوم )1151
 قصه هاي من وننه آغا» مجموعه ي چندین داستان  کوتاه و دلنشین است که در آن، ماجراهایی خاطره انگیز و گاهی پرهیجان از روزهاي کودکی  و نوجوانی  نویسنده اي آشنا را می خوانیم که آثاري»

.همچون «رویاي نیمه شب»، «مرا با خودت ببر»، «شب صورتی» و... را در کارنامه خود دارد
پاسخ به سواالت شرعی کودکان بر اساس قرآنغالمرضا حیدري ابهريپرسش و پاسخشومیز137نوجوان45,00040,500خداشناسی قرآنی کودکان1152



ماجراي افسانه اي خود ساخته درباره پسرکی نوجوان که به جست و جوي  طالهاي دزدیده شده پادشاه می رود.فرهاد حسن زادهرمانشومیز219نوجوان45,00040,500نمکی و مار عینکی1153

داستانشومیز180نوجوان129,000116,100لبخندها1154
رینا تلگمایر - هدا نژاد 

حسینیان
رینا تلگمایر خاطرات خود از دوران کودکی تا دبیرستان و ماجراي ارتودنسی دندان هایش را نوشته و تصویرگري کرده است.

یک داستان علمی-تخیلی خواندنی براي نوجوانان که در سیاره اي به نام اوراك در نزدیکی رخ می دهد.فریبا کلهررمانشومیز399نوجوان58,00052,200هوشمندان سیاره ي اوراك1155
تقابل قهرمانان خیالی غرب در برابر قهرمانان شرق و پیروزي قهرمانان شرقی.محمد میرکیانیرمانشومیز-نوجوان48,00043,200تن تن و سندباد1156
داستان نوجوانانه درباره طرح اصالحات ارضی در دوره پهلو ي دومخسرو باباخانیداستانشومیز84نوجوان17,00015,300گوسفندي براي شاه1157
این کتاب، داستان مهمترین و پیشرفته ترین پهپاد آمریکایی با نام آر کیو 170 است که توسط نیروهاي ایرانی شکار شد.محمدرضا سرشاررمانجلد نرم168نوجوان55,00049,500شکار هیوال1158
رمانی که حقیقت شکست خورده حکومت پهلوي را در زمان تصرف کشور به دست متفقین نشان می دهد.هادي حکیمیانرمانشومیز184نوجوان50,00045,000باغ خرمالو1159
کتابی که قطره اي از دریاي معنویت حضرت رسول را براي نوجوانان ترسیم می کند.محسن نعماداستانشومیز144نوجوان40,00036,000صداي بال جبرائیل1160
کتاب پیامبر و قصه هایش به آموزش سیره و سنت نبوي در قالب حکایاتی خواندنی به کودکان و نوجوانان می پردازد.غالمرضا حیدري ابهريداستانشومیز100زیر 12 سال40,00036,000پیامبر و قصه هایش 2 - پک جدید1161
داستانهایی طنز با محوریت دفاع مقدس را در کتاب فرزندان ایرانیم بخوانید.داوود امیریانداستان طنزشومیز185نوجوان45,00040,500فرزندان ایرانیم1162
داستان سفرهایی شگفت انگیز را در کتاب ماجراجویان بزرگ دنبال کنید.الستر هامفریزداستانگالینگور95نوجوان105,00094,500ماجراجویان بزرگ - 20 جهانگرد شگفت انگیز1163
کتابی دوست داشتنی براي نوجوانان که شیطنت هاي نوجوانی به نام پوریا را به تصویر می کشد و در هر داستان یک ارزش اخالقی را گوشزد می کند.بنفشه رسولیانداستانشومیز97نوجوان37,00033,300ماجراهاي من و بقیه جلد یک  آپارتمان در آتش1164
داستانی واقعی از زندگی نوجوانی که خانواده و کشورش درگیر جنگ جهانی دوم شده اند و آوارگی دامن زندگی او و خانواده اش را گرفته است.یوکو کاواشیما - مجید عمیقرمانشومیز172نوجوان5,0004,500آن سوي جنگل خیزران1165
کتابی سرشار از داستانهاي عجیب و غریب و شنیدنی براي نوجوانان با تصویر گري زیباي نگین نقیه.بنفشه رسولیانداستانشومیز89نوجوان37,00033,300ماجراهاي من و بقیه جلد سوم دردسرهاي االغ قرمز شاخ دار1166
داستانی صمیمی و خواندنی از ماجراهاي پسري عزیزدردانه که به جبهه می رود و نه تنها شیطنت نمی کند که فرصت شیطنت هم پیدا نمی کند.عباس سعیديرمانشومیز-نوجوان45,00040,500و توي دروازه1167
رمانی مخصوص نوجوانان که در آن پرندگانی با ساخت قلعه اي مبارزانی علیه لشکر تاریکی تربیت می کنند تا ...فاطمه مسعوديرمانشومیز176نوجوان70,00063,000قلعه محافظان1168

محمد محمدي اشتهارديزندگینامه داستانیشومیز142نوجوان30,00027,000زندگی پرافتخار کمیل و حبیب بن مظاهر1169
مجموعه «زندگی پر افتخار» شامل 10 جلد زندگی یاران و اصحاب رسول خدا است که نویسنده اصلی این اثر مرحوم آیت اهللا استاد محمد محمدي اشتهاردي است کسی که بیش از 200 کتاب را 

در زمینه هاي تفسیر قرآن، تاریخ اسالم، سیره اهل بیت(ع)، ادبیات و ... از خویش به جاي نهاده است.
 

محمد میرکیانیداستانشومیز191نوجوان29,00026,100حکایت هاي کمال جلد چهارم (شهر فرنگی)1170
حکایت هاي کمال مجموعه اي شش جلدي با صدو چند داستان کوتاه فارسی است که محمد میرکیانی توسط انتشارات به نشر آنها را به گوش کودکان و نوجوانان ایران زمین رسانده است .

 
 

محمد میرکیانیداستانشومیز191نوجوان40,00036,000حکایت هاي کمال جلد پنجم (عکس فوري)1171
حکایت هاي کمال مجموعه اي شش جلدي با صدو چند داستان کوتاه فارسی است که محمد میرکیانی توسط انتشارات به نشر آنها را به گوش کودکان و نوجوانان ایران زمین رسانده است .

 
 

محمد میرکیانیداستانشومیز200نوجوان40,00036,000حکایت هاي کمال جلد سوم (چراغ عروسی)1172
حکایت هاي کمال مجموعه اي شش جلدي با صدو چند داستان کوتاه فارسی است که محمد میرکیانی توسط انتشارات به نشر آنها را به گوش کودکان و نوجوانان ایران زمین رسانده است .

 

محمد میرکیانیداستانشومیز191نوجوان29,00026,100حکایت هاي کمال جلد اول ( سماور زغالی)1173
حکایت هاي کمال مجموعه اي شش جلدي با صدو چند داستان کوتاه فارسی است که محمد میرکیانی توسط انتشارات به نشر آنها را به گوش کودکان و نوجوانان ایران زمین رسانده است .

این قصه هاي شیرین پیش از نیز به صورت پراکنده به بازار نشر راه یافته بودند و بارها سوژه فیلمنامه هاي اجتماعی و خانوادگی صدا و سیما شده اند.
 

محمد میرکیانیداستانشومیز200نوجوان40,00036,000حکایت هاي کمال جلد دوم (حوض کاشی)1174
حکایت هاي کمال مجموعه اي شش جلدي با صدو چند داستان کوتاه فارسی است که محمد میرکیانی توسط انتشارات به نشر آنها را به گوش کودکان و نوجوانان ایران زمین رسانده است .

این قصه هاي شیرین پیش از نیز به صورت پراکنده به بازار نشر راه یافته بودند و بارها سوژه فیلمنامه هاي اجتماعی و خانوادگی صدا و سیما شده اند.
 

غیر از خدا هیچکس نبود کتابی با داستان هایی آموزنده براي نوجوانان است.محمدرضا سرشارداستانشومیز56نوجوان18,00016,200غیر از خدا هیچکس نبود1175
داستانی که به زبان نوجوانان که به خوبی آنها را با وقایع و حوادث انقالب آشنا می کند.محمدرضا سرشارداستانشومیز129نوجوان22,00019,800پاي تخته سیاه1176

رمانشومیز140نوجوان28,00025,200جشن از ما بهترون1177
خسرو باباخانی - رقیه سادات 

موسوي
روایت هایی از افرادي که روزهاي دلهره آور اوایل انقالب را تجربه کرده اند.

ماجراي اربعینمجید مالمحمديداستانشومیز196عمومی48,00043,200مسیر خارج از نقشه1178
ماجراي کربال با محوریت عمر سعدسید سعید هاشمیداستانشومیز347نوجوان95,00085,500فرمانده گندم خوار1179
داستانی طنز با محوریت دفاع مقدسداوود امیریانداستان کوتاهشومیز107نوجوان60,00054,000رفاقت به سبک تانک1180
داستانی نوجوانانه درباره پسري به نام ناصر که در همسایگی خانواده اي ثروتمند زندگی می کند.محمد میرکیانیداستانشومیز140نوجوان15,00013,500عمو رستم1181
کتاب حصار نوشته محمد علی میقانی است. این رمان که در ژانر علمی تخیلی نوشته شده است با داستانی جذاب که در ایران می گذرد خواننده کنجکاو را تا انتها با خودش همراه می کند.محمد علی میقانیرمانشومیز398نوجوان45,00040,500حصار1182
ماجراي حکومت پهلوي به زبان نوجوانانابراهیم حسن بیگیرمانشومیز384نوجوان125,000112,500دو روایت از یک عکس1183

محمد محمدي اشتهارديزندگینامه داستانیشومیز168نوجوان21,00018,900زندگی پرافتخار حضرت ابوطالب علیه السالم1184
مجموعه «زندگی پر افتخار» شامل 10 جلد زندگی یاران و اصحاب رسول خدا است که نویسنده اصلی این اثر مرحوم آیت اهللا استاد محمد محمدي اشتهاردي است کسی که بیش از 200 کتاب را 

در زمینه هاي تفسیر قرآن، تاریخ اسالم، سیره اهل بیت(ع)، ادبیات و ... از خویش به جاي نهاده است.

محمد محمدي اشتهارديزندگینامه داستانیشومیز208نوجوان50,00045,000زندگی پرافتخار عمار یاسر1185
مجموعه «زندگی پر افتخار» شامل 10 جلد زندگی یاران و اصحاب رسول خدا است که نویسنده اصلی این اثر مرحوم آیت اهللا استاد محمد محمدي اشتهاردي است کسی که بیش از 200 کتاب را 

در زمینه هاي تفسیر قرآن، تاریخ اسالم، سیره اهل بیت(ع)، ادبیات و ... از خویش به جاي نهاده است.
پرورش خالقیت کودکان و آشنایی آنها با دنیاي اطرافالهه شفیع آباديداستان و کاردستیشومیز154کودکان79,00071,100باشگاه تفکر و خالقیت بنفش1186

کتاب «مومو» دختر هشت و یا شاید هم دوازده ساله اي است تنها و بی کس که نه تنها کسی نمی داند کی به دنیا آمده، از کجا آمده و خانواده اش کجایند، حتی خودش هم نمی داند!میشائیل انده - کتایون سلطانیرمان بلندشومیز374نوجوان130,000117,000مومو1187

داستان دانش آموزي که شخصیت بدش را به شخصیتی دوست داشتنی تبدیل می کند.لوئیس سکررمانشومیز231نوجوان110,00099,000ته کالس، ردیف آخر، صندلی آخر1188
داستان نوجوانانی که به دنبال زمینی براي فوتبال هاي تابستانه شان هستند و در این میان ...داوود امیریانرمانشومیز368نوجوان45,00040,500جام جهانی در جوادیه - جیبی1189
داستاتن نوجوانانی که به دنبال زمینی براي فوتبال هاي تابستانه شان هستند و در بین ...داوود امیریانرمانشومیز272نوجوان72,00064,800جام جهانی در جوادیه1190

پسر بچه اي دوست داشتنی و درس خوان در کتاب «جایزه تابستانی» قول یک دوچرخه را براي تابستان از پدرش می گیرد. اما ماجراهاي عجیب و پر فراز و نشیبی را پیش رو خواهد داشت.رضا وحیدداستانشومیز151عمومی38,00034,200جایزه تابستانی1191

رمانی براي کودك و البته نوجوان که از جایزه معدل عالی نرگس شروع می شود و با خرید جایزه توسط نرگس براي دوستش مینا ادامه می یابد.رضا وحیدداستانشومیز159نوجوان55,00049,500جایزه دخترانه1192

یادداشتشومیز135عمومی25,00022,500یه کوله نوآوري1193
ریحانه خواجه احمدي - فیض 

علی مالزاده
پیشنهادهاي عملی و قابل اجرا در قالب بازي و سرگرمی،  براي پرورش نوآوري نوجوانان مدرسه

کتاب دختر خاله ها یک رمان ایرانی از نیلوفر مالک است که داستان دو تا دخترخاله مهربان را روایت می کند.نیلوفر مالکرمانشومیز96نوجوان20,00018,000دختر خاله ها1194
این کتاب داستان نوجوانی است که سوار بر ماشین زمان به اوایل انقالب سفر می کند و درگیر حوادث انقالب می شود.نیلوفر مالکداستانشومیز61نوجوان25,00022,500رویاي بعد از ظهر1195
رمانی از اتفاقات عجیب دختري که از عجیب و غریب ترین جشن تولد زندگی اش براي ما می گوید.تیمور آقا محمديرمانشومیز148نوجوان45,00040,500رونی یک پیانو قورت داده1196
کتاب ریحانه پیامبر، قطره اي از دریاي معنویت حضرت فاطمه (س) را براي نوجوانان به تصویر کشیدهمحسن نعمارمانشومیز112نوجوان28,00025,200ریحانه پیامبر1197
رمان هاي سه گانه دختران کابلی گوشه اي از آسیب هاي جنگ براي زنان و دختران افغانی را در قالب رمان بازگو می کند.دبورا الیس - شهال انتظاریانرمانشومیز205نوجوان25,00022,500دختران کابلی 2 - سفر پروانه1198
داستانی درباره دختري که پدر و مادرش را در حادثه رانندگی از دست داد اما به خوبی توانست با شرایط جدید کنار بیاید و امید را از دست ندهد.هالی گلدبرگ اسلنرمان بلندشومیز414نوجوان98,00088,200شانس ضرب در هفت1199

رمانشومیز128نوجوان20,00018,000شازده کوچولو1200
آنتوان دوسنت اگزوپري - 
مصطفی رحماندوست

کتاب شازده کوچولو داستان پسر بچه اي است که اصال به مردم اطراف خود شباهت ندارد و حوادث تامل برانگیزي را رقم می زند.

رمانشومیز144نوجوان75,00067,500شازده کوچولو1201
دوسنت اگزوپري - 

رحماندوست
داستانی ماندگار در حوزه ادبیات کودك و نوجوان که طی این داستان از دیدگاه یک کودك که از سیارکی به نام ب612 آمده، سواالت بسیاري از آدم ها وکارهاي آن ها پرسیده می شود.

کتاب «شهر گلی» جلد سوم از مجموعه دختران کابلی است که در قالب رمان ایام سخت و شجاعت کودکان افغانستانی را تصویر می کند.دبورا الیس - شهال انتظاریانرمانشومیز160عمومی20,00018,000دختران کابلی 3 - شهر گلی1202
مجموعه ازافسانه ها، حکایت ها و قصه هاي کهن شیرین فارسی که به زبان نوجوانان بازنویسی شده است.ابوالفضل هادي منشداستانشومیز129نوجوان40,00036,000شیرین تر از شکر جلد اول: فصل بهار با 101 داستان1203
مجموعه ازافسانه ها، حکایت ها و قصه هاي کهن شیرین فارسی که به زبان نوجوانان بازنویسی شده است.ابوالفضل هادي منشداستانشومیز127نوجوان40,00036,000شیرین تر از شکر جلد دوم: فصل تابستان با 95 داستان1204
مجموعه ازافسانه ها، حکایت ها و قصه هاي کهن شیرین فارسی که به زبان نوجوانان بازنویسی شده است.ابوالفضل هادي منشداستانشومیز128نوجوان40,00036,000شیرین تر از شکر جلد سوم: فصل پاییز با 76 داستان1205
مجموعه ازافسانه ها، حکایت ها و قصه هاي کهن شیرین فارسی که به زبان نوجوانان بازنویسی شده است.ابوالفضل هادي منشداستانشومیز128نوجوان40,00036,000شیرین تر از شکر جلد چهارم: فصل زمستان با 93 داستان1206
کتاب «ضرب المثل هاي خیس» اثري زیبا از غالمرضا حیدري ابهري براي کودکان و نوجوانان است که به ذکر ضرب المثلهایی ایرانی که واژه آب در آنها به کار رفته است می پردازد.غالمرضا حیدري ابهريداستان کوتاهشومیز198نوجوان78,00070,200ضرب المثل هاي خیس1207

محمد محمدي اشتهارديزندگینامه داستانیشومیز160نوجوان33,00029,700زندگی پرافتخار اویس قرنی و ابن مسعود1208
مجموعه «زندگی پر افتخار» شامل 10 جلد زندگی یاران و اصحاب رسول خدا است که نویسنده اصلی این اثر مرحوم آیت اهللا استاد محمد محمدي اشتهاردي است کسی که بیش از 200 کتاب را 

در زمینه هاي تفسیر قرآن، تاریخ اسالم، سیره اهل بیت(ع)، ادبیات و ... از خویش به جاي نهاده است.
 

بالل حبشی مردي است که صداي آسمانی او زنجیر هاي نزادپرستی را شکست و نواي زالل اذان را در قلب مردم مکه و مدینه جاري ساختمحمد محمدي اشتهارديزندگینامه داستانیشومیز187نوجوان35,00031,500زندگی پرافتخار بالل حبشی1209



محمد محمدي اشتهارديزندگینامه داستانیشومیز184نوجوان35,00031,500زندگی پرافتخار حمزه و جعفر1210

مجموعه «زندگی پر افتخار» شامل 10 جلد زندگی یاران و اصحاب رسول خدا است که نویسنده اصلی این اثر مرحوم آیت اهللا استاد محمد محمدي اشتهاردي است کسی که بیش از 200 کتاب را 
در زمینه هاي تفسیر قرآن، تاریخ اسالم، سیره اهل بیت(ع)، ادبیات و ... از خویش به جاي نهاده است.

این مجموعه ا از انتشارات به نشر راوي خاطرات کسانی است که اسالم را در ابتدایی ترین روزهاي ظهور باري کردند و بر پاي اعتقاد خویش راسخ ماندند.
از میان آنان حمزه بن عبدالمطلب، عمو و برادر رضاعی پیامبر بود که مردم حجاز اورا به دالوري و شجاعتش می شناختند.

و دیگري جعفر بن ابیطالب مشهور به جعفر طیار 

سلمان فارسی مردي است که از همین آب و خاك شمیم محمد(ص) را در سرزمین حجاز جسته است و پس از گذراندن راهی پر فراز و نشیب، پیش گام رابطه ایران و اسالم گشته است.محمد محمدي اشتهارديزندگینامه داستانیشومیز175عمومی40,00036,000زندگی پرافتخار سلمان فارسی1211
کتاب «ماه غریب من» شامل چندین داستان کوتاه بر اساس زندگی امام رضا (ع) است که براي نوجوانان نگارش یافته است.مجید مالمحمديداستان کوتاهشومیز198نوجوان35,00031,500ماه غریب من1212
جلد اول از مجموعه سه جلدي دختران کابلی تحت عنوان «نان آور» به رنج دختران و زنان و البته ملت افغانستان در برابر جنگ می پردازد.دبورا الیس - شهال انتظاریانرمانشومیز181نوجوان22,00019,800دختران کابلی 1 - نان آور1213
نردبان جهان نوشته ي محمدرضا سرشار، داستانی اسطوره اي بر اساس حدیثی از حضرت محمد (ص) است که براي گروه سنی (ج) به رشته تحریر درآمده.محمدرضا سرشارداستانشومیز36نوجوان13,00011,700نردبان جهان1214
مشکالت و عواقب انقالبی بودن در جریان مبارزه علیه نظام شاهنشاهی در این کتاب به خوبی تصویر شده اند.رحیم مخذومیرمانشومیز271نوجوان55,00049,500نرگس1215
کتاب وسنی، داستانی از سعید تشکري است. ماجراي پسر نوجوانی که زندگی اش در دوچرخه اش خالصه می شود و دعواهاي خانه پدر و مادر.سعید تشکريداستانشومیز198نوجوان39,00035,100وسنی1216
هیجان، جذابیت، راز، ماجراهاي عجیب و غریب، خانواده هاي پر ماجرا. همه را در کتاب پتوي پرنده تجربه کنید.بنفشه رسولیانداستانشومیز147نوجوان45,00040,500پتوي پرنده1217
رمان درباره نوجوانیست یتیم که در آرزوي پرواز با پاراموتور حوادث جالبی را رقم می زند.علی آرمینرمانشومیز154نوجوان61,00054,900پرواز با پاراموتور را دوست دارم1218
کتاب «پیامبران پنهان» داستانهایی از غیبت پیامبران است که با قلم علی مهر و تصویرگري محمد صادق روانه بازار شده است.علی مهرداستانشومیز126نوجوان45,00040,500پیامبران پنهان1219
داستانی پسرکی فرانسوي در گیر و دار جنگ جهانی دوم در جهت آزادي وطنش و برقراري آرمان صلح تالش می کند.ژرژ فون ویلیه - دالرا قهرمانداستانشومیز192نوجوان8,0007,200کودك سرباز و دریا1220
بیان زندگی نامه مختصري از امام حسن مجتبی به زبان نوجوانان.محسن نعماداستانشومیز88نوجوان30,00027,000کریم آل عبا1221
ماجراي دو دختر نوجوان که دوست دارند از جلگه نیلوفران عبور کنند و در طول سفر نماز خواندن و نیایش با پروردگار را می اموزند.فریبا کلهرداستانشومیز212نوجوان10,0009,000فرشته آیینه پوش1222

رمانشومیز540نوجوان60,00054,000پی پی جوراب بلند1223
آسترید لیند گرن - فرزانه 

کریمی
اثري ارزشمند از رمان هاي کالسیک براي نوجوانان که داستان هایی جذاب را رقم می زند.

رینا تلگمایر در کتاب هایش، قصه ي واقعی آدم هایی مثل شما را تعریف می کند؛ بچه هایی معمولی با زندگی هایی معمولی و اتفاق هایی معمولی.رینا تلگمایر - بشرا مهرمحمديداستانشومیز221نوجوان82,00073,800دلهره ها1224

داستانشومیز205نوجوان146,000131,400خواهرها1225
رینا تلگمایر - هدا نژاد 

حسینیان
کتاب خواهر ها داستان هاي خاطرات کودکی و ماجراهاي رینا تلگمایر با خواهر کوچکش را روایت می کند. این کتاب در سبک کمیک است که تصویرگري زیبایی دارد.

کتاب «فراموشان» دربردارنده ي شش روایت مختلف در رابطه با قصه کربال است.داوود غفارزادگانداستانشومیز96نوجوان5,0003,750فراموشان1226

کتاب تیستو سبز انگشتی، داستان پسربچه اي با انگشتان جادویی است که می تواند هر گلی را رشد دهد و یکی از بهترین کتاب هاي قصه در زمینه ي صلح براي کودکان و نوجوانان است.موریس دروئون - لیلی گلستانداستانشومیز87نوجوان12,00010,800تیستو سبز انگشتی1227

ف
دی
ر

قیمت پشت عنوان کتاب
جلد(تومان)

قیمت فروش
(با تخفیف)

گروه سنی/
مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

فاضل نظريشعرشومیز681عمومی605,000514,250مجموعه کتاب فاضل نظري (هفت جلدي)1228
اشعاري آیینی از حمیدرضا برقعی با محوریت حضرت علی سید حمیدرضا برقعیشعر آیینیشومیز80عمومی25,00022,500قبله مایل به تو1229
محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز1654عمومی403,000362,700مجموعه بهانه بودن (دوازده جلدي)1230
حکیم ابوالقاسم فردوسیشعرگالینگور576عمومی110,00093,500شاهنامه فردوسی (دوجلدي)1231
کتاب سربازنامه اثر افشین اعال منظومه اي براي شهید حاج قاسم سلیمانی است.افشین عالشعرگالینگور48عمومی49,00044,100سربازنامه (منظومه اي براي شهید قاسم سلیمانی)1232
کتاب حاضر، گزیده هایی داستانی از مثنوي معنوي را فراهم آورده است.موالنا(مولوي)شعرگالینگور260عمومی35,00031,500گزیده مثنوي معنوي   موالنا1233
گلچینی از اشعار سعدي سعديشعرگالینگور418عمومی50,00045,000قطعات سعدي1234
قصیده هاي سعديسعديشعرگالینگور455عمومی55,00049,500قصاید سعدي1235

سعديشعرگالینگور418عمومی55,00049,500رباعیات سعدي1236
 قطعات سعدي» نام اثري ادیبانه از نشر قدیانی است که در قدم اول، از زندگانی و روزگار شیخ اجل می نویسد و پس شرح برخی خطوط مبهم زندگی او و تبیین جایگاه این شاعر پرآوازه»

.کشورمان، به سراغ رباعیات، مثنویات، غزلیات الحاقی و رسائل نثر سعدي شیرازي میرود تا بیت به بیت بر کالبد کاغذ نقش بندد
اثري در قالب مثنوي و در بحر متقارب از شیخ شیراز، سعدي.سعديشعرگالینگور504عمومی75,00067,500بوستان سعدي1237
این اثر شامل اشعار بی بدیل حافظ شیرازي است. از ویژگی هاي ممتاز این اثر این است که لغات دشوار آن در پاورقی به خوبی توضیح داده شده اند تا خواننده به کنه ابیات برسد.حافظ شیرازيشعرگالینگور708عمومی125,000112,500دیوان حافظ1238
حامد عسکريشعرشومیز84عمومی40,00036,000سرمه اي1239
مجموعه جدید اشعار فاضل نظري با 52 شعرفاضل نظريشعر عاشقانهشومیز111عمومی95,00085,500وجود ( فاضل نظري )1240

فاضل نظريشعر عاشقانهشومیز198عمومی45,00040,500گزینه اشعار فاضل نظري  (جیبی)1241
این کتاب نیز به رنگ غزل هاي عاشقانه اي است که فاضل نظري، شاعر آشناي کشورمان آن هارا سروده است تا عاشقان راز و بهانه اي تازه براي ادامه دادن هستی داشته باشند.  

 
منتخبی از اشعار فاضل نظريفاضل نظريشعر عاشقانهگالینگور267عمومی175,000157,500گزینه اشعار فاضل نظري1242
پروین اعتصامیشعرگالینگور659عمومی125,000112,500دیوان پروین اعتصامی - قدیانی1243
اشعار آیینی حمید رضا برقعی را در کتاب یحیی بخوانید.سید حمیدرضا برقعیشعر آیینیشومیز112عمومی20,00018,000یحیی1244
اشعار آیینی دلنشین را در کتاب تحیر از گردآمده اند.سید حمیدرضا برقعیشعر آیینیشومیز92عمومی27,00024,300تحیر1245
اشعار آیینی سید حمید رضا برقعیسید حمیدرضا برقعیشعر آیینیشومیز63عمومی20,00018,000رقعه1246
اشعاري آیینی با محوریت مهدویت، عاشورا، حضرت زهرا (س) و ... .سید حمیدرضا برقعیشعر آیینیشومیز80عمومی22,00019,800طوفان واژه ها1247
اشعاري عاشقانه از فاضل نظريفاضل نظريشعر عاشقانهشومیز112عمومی95,00085,500ضد1248
شهرام رجب زادهشعر عاشقانهگالینگور370عمومی50,00045,000گزیده غزلیات شمس تبریزي1249
مهروش طهوريشعر عاشقانهگالینگور275عمومی40,00036,000گزیده اشعار صائب تبریزي1250
سعید یوسف نیاشعر عاشقانهگالینگور321عمومی40,00036,000گزیده غزلیات بیدل دهلوي1251
سعید یوسف نیاشعر عاشقانهشومیز238عمومی40,00036,000گزیده آثار خواجه عبداهللا انصاري1252
بخشی از اشعار باباطاهر شهرام رجب زادهشعر عاشقانهگالینگور324عمومی55,00049,500ترانه هاي باباطاهر1253
مجموعه زیباي بهانه  بودن هم یکی از همان آثار است که مثل تابلویی نقاشی، رابطه ما با خالق بی همتا و اهل بیت را به تصویر می کشد.محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز143عمومی37,00033,300بهانه بودن جلد دوازدهم1254
مجموعه زیباي بهانه  بودن هم یکی از همان آثار است که مثل تابلویی نقاشی، رابطه ما با خالق بی همتا و اهل بیت را به تصویر می کشد.محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز209عمومی50,00045,000بهانه بودن  جلد یازدهم1255
مجموعه زیباي بهانه  بودن هم یکی از همان آثار است که مثل تابلویی نقاشی، رابطه ما با خالق بی همتا و اهل بیت را به تصویر می کشد.محسن عباسی ولديشعر آیینیشومیز183عمومی46,00041,400بهانه بودن  جلد دهم1256
مجموعه زیباي بهانه  بودن هم یکی از همان آثار است که مثل تابلویی نقاشی، رابطه ما با خالق بی همتا و اهل بیت را به تصویر می کشد.محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز189عمومی46,00041,400بهانه بودن جلد نهم1257
دلنوشته هاي ادبی تربیتی عباس ولديمحسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز115عمومی27,00024,300بهانه بودن جلد اول1258
مجموعه زیباي بهانه  بودن هم یکی از همان آثار است که مثل تابلویی نقاشی، رابطه ما با خالق بی همتا و اهل بیت را به تصویر می کشد.محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز88عمومی22,00019,800بهانه بودن  جلد دوم1259
مجموعه زیباي بهانه  بودن هم یکی از همان آثار است که مثل تابلویی نقاشی، رابطه ما با خالق بی همتا و اهل بیت را به تصویر می کشد.محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز117عمومی28,00025,200بهانه بودن جلد هفتم1260
مجموعه زیباي بهانه  بودن هم یکی از همان آثار است که مثل تابلویی نقاشی، رابطه ما با خالق بی همتا و اهل بیت را به تصویر می کشد.محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز93عمومی23,00020,700بهانه بودن  جلد پنجم1261
مجموعه زیباي بهانه  بودن هم یکی از همان آثار است که مثل تابلویی نقاشی، رابطه ما با خالق بی همتا و اهل بیت را به تصویر می کشد.محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز117عمومی28,00025,200بهانه بودن جلد ششم1262
مجموعه زیباي بهانه  بودن هم یکی از همان آثار است که مثل تابلویی نقاشی، رابطه ما با خالق بی همتا و اهل بیت را به تصویر می کشد.محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز171عمومی40,00036,000بهانه بودن  جلد سوم1263
مجموعه زیباي بهانه  بودن هم یکی از همان آثار است که مثل تابلویی نقاشی، رابطه ما با خالق بی همتا و اهل بیت را به تصویر می کشد.محسن عباسی ولديشعر آیینیشومیز94عمومی23,00020,700بهانه بودن  جلد چهارم1264
مجموعه زیباي بهانه  بودن هم یکی از همان آثار است که مثل تابلویی نقاشی، رابطه ما با خالق بی همتا و اهل بیت را به تصویر می کشد.محسن عباسی ولديدل نوشته ادبیشومیز135عمومی33,00029,700بهانه بودن  جلد هشتم1265
اسعار اقبال الهوريشهرام رجب زادهشعرگالینگور359عمومی50,00045,000گزیده اشعار اقبال الهوري1266
انتشارات شهرستان ادب، اولین مجموعه غزل هاي حسین مودب را با نام «پیراهن آبی» به چاپ رساند حسین مودبشعر عاشقانهشومیز60عمومی20,00018,000پیراهن آبی1267
محمدصادق میرصالحیانشعر عاشقانهشومیز152عمومی39,00035,100برسد به دست باران1268
یک روایت ساده صادق از سیستان که اولین بار با یک مستند هفت اپیزودي، جهاد سازندگی را به مردم معرفی کردسید مرتضی آوینیشعرشومیز47عمومی5,5004,950هفت قصه از بلوچستان1269
سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز86عمومی4,0003,600استاد شهریار در نگاه آیت اهللا خامنه اي1270
بیان هفت مرحله عرفان به زبان تمثیلیفریدالدین عطار نیشابوريشعرگالینگور396بزرگسال50,00045,000داستان منطق الطیر - هفت شهر عشق - عطار1271
کتاب حاضر مجموعه اي از اشعار استاد علی صفایی حائري است.علی صفایی حائريشعرشومیز249عمومی52,00046,800مجموعه اشعار صفایی حائري1272
.کتاب گلستان سعدي مجموعه حکایت هاي آموزنده و تأثیرگذار سعدي شیرازي، شاعر و نویسنده ي مشهور ایرانی در قالب نظم و نثري آهنگین است'سعديشعرگالینگور420عمومی55,00049,500گلستان سعدي1273
دیوان حافظحافظ شیرازيشعرشومیز655عمومی60,00054,000گنجینه معارف  دیوان حافظ پالتویی1274

شعر



داستان شیرین خسرو و شیرین نظامی که البته با توضیح برخی واژگان ساده سازي شده است تا خوانا و روان باشدنظامی گنجويشعر عاشقانهگالینگور504عمومی70,00063,000خسرو و شیرین - نظامی1275
این اثر مجموعه اي گزینش شده از اشعار شاعر معاصر کشورمان حسین منزوي است.حسین منزويشعرگالینگور258عمومی105,00094,500گزینه اشعار حسین منزوي1276

شعرگالینگور339عمومی95,00085,500گزینه اشعار نیما یوشیج1277
نیما یوشیج - یداهللا جاللی 

پندري
مجموعه اي از اشعار انتخابی نیما یوشیج را در این اثر مطالعه بفرمایید.

محمد علی بهمنی، شاعر و غزل سراي اهل دزفول است.جمعی از نویسندگان-گالینگور244عمومی75,00067,500گزینه اشعار محمدعلی بهمنی1278
اغلب دوستداران شعر فارسی، احمد شاملو را می شناسند که او شاعر، نویسنده، فرهنگ نویس، ادیب، مترجم ایرانی و از اعضاي کانون نویسندگان ایران بود و این گزینه اشعار او.جمعی از نویسندگان-گالینگور300عمومی110,00099,000گزینه اشعار احمد شاملو1279
محمدرضا شفیعی کدکنی در سال 1318چشم بر جهان گشود تا آثار نظري و انتقادي و ترجمه هاي روان و اشعار دلنشینش کام نسل هاي بسیاري را شیرین کند.محمد رضا شفیعی کدکنی-گالینگور236عمومی95,00085,500گزینه اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی1280
مجموعه اي گزینش شده از اشعار شاعر حماسی کشورمان مهدي اخوان ثالثمهدي اخوان ثالثشعرگالینگور408عمومی140,000126,000گزینه اشعار مهدي اخوان ثالث1281
مجموعه حاضر حاصل گزینشی نیکو از اشعار زیباي فریدون مشیري است.فریدون مشیريشعرگالینگور431عمومی135,000121,500گزینه اشعار فریدون مشیري1282
گزیده اي از آثار عبید زاکانی شاعر نویسنده و طنزپرداز قرن هشتم هجريعبید زاکانیشعرگالینگور266عمومی35,00031,500گزیده آثار عبید زاکانی1283
این اثر شامل غزلیات ناب سعدي شیرازي است که کلمات دشوار هر بیت در پاورقی توضیح داده شده اند تا خواننده به کنه ابیات برسد.سعديشعرگالینگور768عمومی125,000112,500غزلیات سعدي شیرازي1284
گزیده اي از اشعار ملک الشعراي بهار که به کوشش مهروش طهوري گردآوري شده اند و لغات دشوارش شرح داده شده اند.مهروش طهوريشعرگالینگور249عمومی18,00016,200گزیده ي اشعار ملک الشعراء بهار1285
غزل هاي فاضل نظريفاضل نظريشعر عاشقانهشومیز83عمومی85,00076,500گریه هاي امپراطور1286
غزل هایی ناب از فاضل نظريفاضل نظريشعر عاشقانهشومیز111عمومی95,00085,500آن ها(فاضل نظري)1287

شعرگالینگور359عمومی130,000117,000دیوان اشعار پروین اعتصامی1288
پروین اعتصامی - بهروز جاللی 

پندري
این مجموعه دیوان کامل اشعار پروین اعتصامی است، که به همت بهروز جاللی پندري تهیه شده است.

فاضل نظريشعر عاشقانهشومیز88عمومی75,00067,500کتاب (فاضل نظري)1289
 

کتاب کتاب مشتمل بر غزلهایی عاشقانه از زبان شاعر بلند آوازه کشورمان جناب آقاي فاضل نظري است.

گزیده اي از آثار قیصر امین پور در قالب هاي مختلف ادبیقیصر امین پور-شومیز-عمومی125,000112,500مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور جلدشومیز1290
اکنون شامل غزل هایی ناب از فاضل نظري است.فاضل نظريشعر عاشقانهشومیز88عمومی85,00076,500اکنون (فاضل نظري)1291
اشعاري عاشقانه از فاضل نظريفاضل نظريشعر عاشقانهشومیز88عمومی75,00067,500اقلیت(فاضل نظري)1292
این اثر مجموعه ا ي کامل از اشعار قیصر امین پور از سال 1359 تا سال 1385 است.قیصر امین پورشعرگالینگور569عمومی200,000180,000مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور1293
غزل هاي ناب فارسی از زبان حافظ شیرازيحافظ شیرازيشعرگالینگور816عمومی22,00019,800دیوان حافظ1294
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ر
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مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

تحقیقشومیز416عمومی145,000130,500خدا زاده1295
سید محمدحسین راجی - 

محسن فوجی
.خدازاده» ماجراي زندگی محمد رضا شاه بر اساس منابع خارجی است که توسط استاد راجی براي عالقه مندان به تاریخ معاصر توسط نشر سعدا منتشر شده است»

تحقیقشومیز783عمومی275,000233,750مجموعه شاهان پهلوي (دو جلدي)1296
سید محمدحسین راجی - 

محسن فوجی

تحقیقشومیز367عمومی130,000117,000خود خدا1297
سید محمدحسین راجی - 

محسن فوجی
کتاب «خود خدا» ماجراي زندگی رضا خان پهلوي بر اساس منابع خارجی است. نویسنده با استناد به گزارش و تحقیقات مورخان خارجی وضعیت ایران در دوره زمامداري او را بررسی کرده است.

کتاب «مشکالت حکومت دینی» بیانات استاد صفائی حائري در مورد آسیب شناسی حکومت است. ایشان در مورد این کتاب طبق فرض هاي مختلف آسیب شناسی شده است.علی صفایی حائريیادداشتشومیز236عمومی72,00064,800مشکالت حکومت دینی1298
کتاب زخم روي زخم روایتی از مقاومت ترکمانان شیعه عراق در برابر داعش را بازگو می کند.محمود جوانبختتحقیقشومیز256بزرگسال78,00070,200زخم روي زخم1299

محمدرضا باقريخاطراتشومیز416عمومی150,000135,000دیپلماسی مقاومت1300
کتاب «دیپلماسی مقاومت» نوشتاري از خاطرات محمدرضا باقري سفیر و معاون وزارت خارجه در دوران حضور داعش درجهان است.

 
امیرحسین حسینیتحقیقشومیز72عمومی9,0009,000یک روایت معتبر درباره روابط ایران و مبارزان فلسطینی1301

سیدحمید موالنایادداشتشومیز112عمومی40,00036,000مردم تصمیم می گیرند1302
کتاب «مردم تصمیم می گیرند» مجموعه مقاالت تحلیلی پرفسور حمید موالنا در مورد حوادث دهمین انتخابات ریاست جمهوري ایران است. انتخاباتی که با شیطنت دشمنان و احتمال انقالب 

مخملی همراه بود.

خاطراتشومیز656عمومی200,000180,000اخگر به گریبان1303
حسین جابري انصاري - نافذ 

ابوحسنه

تحقیقشومیز168عمومی51,00045,900ترقی و توسعه1304
محمدرضا قائمی نیک - 
سیدسعید موسوي

کتاب «ترقی و توسعه» جلد سوم از مجموعه اندیشه سیاسی نوشته سیدسعید موسوي و محمدرضا قائمی نیک در مورد سیر توسعه و معناي آن در تمدن غرب می پردازد.

تحقیقشومیز144عمومی44,00039,600مدرنیته1305
محمدرضا قائمی نیک - سجاد 

صفارهرندي
کتاب «مدرنیته» نوشته سجاد صفارهرندي و محمدرضا قائمی نیک در مورد سیر تحوالت اجتماعی و سیاسی جهان غرب و چگونگی رسیدن جامعه اروپایی به مدرنیته و بیان مشخصات آن است.

تحقیقشومیز120بزرگسال40,00036,000چپ و راست1306
محمد مال عباسی - سجاد 

صفارهرندي
محمد معماریان - ژوئل ویتنیخاطراتشومیز440عمومی155,000139,500خبرچین ها1307

خاطراتشومیز512عمومی180,000162,000ترس (ترامپ در کاخ سفید)1308
باب ووداورد - حانیه سادات 

رضازاده
حسین کاوشیخاطراتشومیز656عمومی235,000211,500سال هاي بی حصار1309

گل علی باباییتحقیقشومیز496عمومی50,00045,000رویاي آمریکایی1310
کتاب «رویاي آمریکایی» بازخوانی جنگ نیابتی آمریکا علیه ایران است. جنگی که صدام مجري آن بود اما تمام امور پشت پرده را آمریکا انجام می داد و گلعلی بابایی در این کتاب این حوادث را 

مرور کرده است.
کتاب جعبه سیاه نگاهی نو به یادداشت هاي امیر اسداهللا علم و دربار پهلوي دوم می اندازد.سید محمدحسین راجیخاطراتشومیز191بزرگسال55,00049,500جعبه سیاه (نگاهی نو به یادداشت هاي امیر اسداهللا علم)1311
کتاب«زن،زندگی،ازادي»اثر فاطمه زنگی آبادي ،داستان اغتشاشات اخیر در دل دانشگاه را روایت می کند.فاطمه زنگی آباديداستانشومیز100عمومی60,00054,000زن،زندگی،آزادي1312

سیدحسین فالح زادهتحقیقشومیز288عمومی95,00085,500رضاخان و توسعه ایران1313
 رضاخان و توسعه ایران» یک اثر تحلیلی در مورد زمانه پهلوي اول است. نویسنده به بررسی مفهوم توسعه و وضعیت ایران در آن دوران و میزان پیشرفت و پسرفت در عرصه هاي مختلف می»

.پردازد
علی صفایی حائريیادداشتشومیز40عمومی25,00022,500جنگ یا صلح1314
علی اصغر سعیديتحقیقشومیز312عمومی120,000108,000تکنوکراسی و سیاستگذاري اقتصادي در ایران1315

گفتگوشومیز288عمومی87,00078,300پیوسته بی قرار1316
حسین جابري انصاري - عبده 
االسدي - مصطفی الولی

کتاب پیوسته بی قرار خاطرات مورخ و متفکر برجسته فلسطینی پیرامون فلسطین، طرح صهیونیسم،اسرائیل و تجربه مقاومت فلسطینی ها در برابر اشغال است.

سعید جلیلیتحقیقشومیز373عمومی150,000135,000بنیان اندیشه سیاسی اسالم در قرآن1317

خاطراتشومیز538عمومی165,000148,500روایت گمشده1318
حسین جابري انصاري - فاروق 

الشرع
کتاب روایت گمشده خاطرات خود نوشت فاروق الشرع از جمله منابع مهم در زمینه روایت تاریخ سیاسی خاورمیانه است.

رونین برگمنگفتگوشومیز1302عمومی390,000351,000مجموعه تو زودتر بکش (سه جلدي)1319
مجموعه «تو زودتر بکش» را رونین برگمن یکی از سرشناس ترین نویسندگان محقق اهل اسرائیل نگاشته است وجالب است که بدانید نویسندٔه  کتاب و همه راویانش، از صمیم قلب به حقانیت اسرائیل و ضرورت 

استمرار حیاتش ایمان دارند اما همه جمالت مستند این اثر، به نفع اسرائیل نیست.
کتاب کودکان و سرنوشت ها بخشی از خاطرات انیس نقاش است که به قلم خود او به رشته تحریر درآمده است.انیس نقاش - بتول خدابخشخاطراتشومیز680عمومی205,000184,500کودکان و سرنوشت ها1320
انتخابات را از دریچه نگاه شهدا، امام و رهبري ببینید با کتاب اثر انگشتموسسه فرهنگی حماسه 17تدوینشومیز118بزرگسال15,00013,500اثر انگشت1321
کتاب اندیشه سیاسی آیت اهللا هاشمی رفسنجانی اثر حمید رضا اسماعیلی از نشر ایرانحمیدرضا اسماعیلییادداشتشومیز584عمومی175,000157,500اندیشه سیاسی آیت اهللا هاشمی رفسنجانی1322
روایتی از ترور مبارزین فلسطینی تا ترور عماد مغنیه و دانشمندان هسته اي و موشکی ایرانرونین برگمنگفتگوشومیز422عمومی130,000117,000تو زودتر بکش (جلد دوم)1323
روایتی از ترور مبارزین فلسطینی تا ترور عماد مغنیه و دانشمندان هسته اي و موشکی ایرانرونین برگمنگفتگوشومیز416عمومی130,000117,000تو زودتر بکش (جلد اول)1324
مجموعه مقابل را رونین برگمن یکی از سرشناس ترین نویسندگان محقق اهل اسرائیل نگاشته استرونین برگمن - وحید خضابگفتگوشومیز464عمومی130,000117,000تو زودتر بکش (جلد سوم)1325
کتاب شورش اشرافیت بر جمهوریت اثر حمیدرضا اسماعیلی به موضوع انتخابات دهم ریاست جمهوري در سال 1388 و بررسی حوادث پس از آن پرداخته است.حمیدرضا اسماعیلییادداشتشومیز680عمومی205,000184,500شورش اشرافیت بر جمهوریت1326

یادداشتشومیز344عمومی99,00089,100لبه پرتگاه1327
بثینه شعبان - رامین 

حسین آبادیان
کتاب لبه پرتگاه اثر بثینه شعبان، مهمترین شکاف ها در زمینه ي تاریخ خاورمیانه را پوشش می دهد.

سیاست



یادداشتشومیز320عمومی120,000108,000شکست در بازي طوالنی1328
فیلیپ گوردون - بهنام 

حاجی زاده
کتاب شکست در بازي طوالنی اثر فیلیپ گوردون به تالش هاي ایاالت متحده براي دخالت در تغییر رژیم و حکومت ها در خاورمیانه از دهه هاي گذشته تا امروز می پردازد.

یادداشتشومیز712عمومی220,000198,000از استالین تا یلتسین1329
فرد کلمن - علی ایثاري 

کسمایی
کتاب از استالین تا یلتسین به قلم روزنامه نگاري آمریکایی به نام فرد کُلمن است که مدت ها در شوروي می زیست. 

خاطراتشومیز408عمومی120,000108,000ده سال با حافظ اسد1330
بثینه شعبان - رامین 

حسین آبادیان
کتاب ده سال با حافظ اسد به قلم دکتر بثینه شعبان و ترجمه رامین حسین آبادیان،نخستین کتابی است که بر اساس اسناد و منابع آرشیوي وزارت خارجه و کاخ ریاست جمهوري سوریه به 

موضوع نبرد عربی-اسرائیلی و فرایند مذاکرات صلح خاورمیانه در فاصله سال هاي 1990-2000 میالدي پرداخته است.

یادداشتشومیز432عمومی130,000117,000عصر فریب1331
محمد البرادعی - فیروزه 

درشتی
کتاب عصر فریب دیپلماسی اتمی در دوران خیانت مجموعه اي از خاطرات محمد مصطفى البرادعی دبیر کل سابق آژانس بین المللی اتمی است.

جیم کوستاتحقیقشومیز440عمومی130,000117,000دشمن مردم1332
کتاب دشمن مردم نوشته یکی از گزارشگران ارشد شبکه خبري سی ان ان در دوره ریاست جمهوري دونالد ترامپ در کاخ سفید است که به چالش هاي خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاري ها با 

دولت ترامپ در انعکاس اخبار مربوط به سیاست هاي کاخ سفید می پردازد

حمید رساییگفتگوشومیز247عمومی75,00067,500اندیشه سیاسی آیت اهللا مصباح یزدي1333
کتاب اندیشه هاي سیاسی آیت اهللا مصباح یزدي مجموعه گفت و گوهاي هفته نامه 9 دي با مرحوم حضرت آیت اهللا محمد تقی مصباح یزدي است که مقارن با سالگرد نهم دي ماه بین سالهاي 

1389 تا 1398 انجام شده است.
کتاب فلسطین به بررسی مساله فلسطین از دیدگاه مقام معظم رهبري می پردازد.سعید صلح میرزاییتدوین - سخنرانیشومیز620عمومی65,00058,500فلسطین از منظر مقام معظم رهبري1334
نظرات مورخی اسرائیلی به نام ایالن پایه، درباره ماهیت و اقدامات اسرائیل در اشغال سرزمین فلسطین را در کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل بخوانید.وحید خضاب - ایالن پایهمستندشومیز292عمومی95,00085,500ده غلط مشهور درباره اسرائیل1335
کتاب حاضر با ا تکا به اسناد معتبر به نقد علمی سند 2030 می پردازد.سید محمدحسین راجییادداشتشومیز285عمومی27,00024,300نقدي علمی بر سند 13362030
خاطرات جان بولتون در کاخ سفید را در کتاب «اتاقی که در ان اتفاق افتاد» بخوانید.جان بولتون - محمد معماریانخاطراتشومیز608عمومی175,000157,500اتاقی که در ان اتفاق افتاد1337
مباحثی درمبانی حکومت الهی و شناخت چهره حاکمان و کارگزاران اسالمی به همراه شرح بخش هایی از فرمان امیر المومنین به مالک اشترجمعی از نویسندگانتدوین - سخنرانیشومیز392عمومی46,00041,400والیت و حکومت1338

احسان خانه آباد-شومیز88عمومی25,00022,500نبرد انرژي1339

با کتاب نبرد انرژي از احسان خانه آباد به یک موضوع مهمتر پی می بریم؛ انرژي از سرزمینی به سرزمین دیگر منتقل می شود و این دگرگونی چالش هاي مطرح جهان بین جبهه غرب و جبهه 
اسالمی را زیر و رو می کند.

سوال مهمی که پیش از مطالعه این اثر باید از خود بپرسیم چنین است که وقتی در جهان، انرژي هاي فسیلی با همه تخریب زیست محیطی و مشکالتی که داشتند رو به اتمام هستند، چه چیز 
منبع انرژي، تکاپو و تولید سالهاي 2040خواهد شد؟

چرا با رشد کنشگري هاي اجتماعی و نظارت هاي مدنی و عدالت خواهی در سطح حاکمیتی، امید به اصالح کمتر، احساس بی عدالتی و تبعیض بیشتر، و تلقی فساد سیستمی مضاعف شده است؟محسن مهدیانتحقیقشومیز236عمومی60,00054,000سواد مطالبه1340

47,00042,300فوکو در ایران1341
بزرگسال / 
پژوهشگران

سیر حمایت هاي فوکو از انقالب اسالمی ایران و انتقادهاي وارده به او در کتاب فوکو در ایران گردآوري شده است.بهروز قمري تبریزيتحقیقشومیز368

مواضع سیاسی مرحوم آیت اهللا مصباح یزدي در سال هاي 84 تا 92محمدحسن روزي طلبتحقیقگالینگور896عمومی180,000162,000سیاست ورزي مومنانه1342

1343
دایره المعارف روایتی از زندگی و زمانه ي آیت اهللا سید محمد 

بهشتی
کتاب حاضر مو به مو زندگی شهید بهشتی را از زمان تولد تا زمان شهادت در دفتر حزب جمهوري بررسی می کند.جعفر شیر علی نیازندگینامهگالینگور364عمومی390,000331,500

جواد موگوییتحقیقشومیز348عمومی80,00072,000آخرین نخست وزیر : زندگی و زمانه میرحسین موسوي1344
نبرد من بیانگر اندیشه هاي سیاسی هیتلر و ناسیونال سوسیالیسم است که بعدها به کتاب مقدس حکومت نازي تبدیل شد. البته این اثر زندگینامه اي از هیتلر را در دل خود دارد.آدولف هیتلر - فرشته اکبرپوریادداشت بلندگالینگور663عمومی175,000157,500نبرد من1345
واکاوي جریان انتخابات ریاست جمهوري سال 88مصطفی غفاريتحقیق - تدوینشومیز525عمومی50,00045,000فتنه تغلب1346
چارلز کورزمنتحقیقشومیز-پژوهشگران49,00044,100انقالب تصور ناپذیر در ایران1347
این کتاب به تحلیل ها، توصیه ها، نگرانی ها و نقد هاي رهبر معظم انقالب در دوران دولت یازدهم می پردازد.نشر شهید کاظمیتدوین - سخنرانیشومیز357عمومی30,00027,000مردم گله مندند1348
ایزابل ویلکرسون براي نگارش این اثر، ده ها سفر به هند و اروپا انجام داده است و سر امجام پس از 15سال، نوشتار با موضوع مشهور و غم انگیز برده داري به چاپ رسانده استایزابل ویلکرسونتحقیقشومیز248عمومی55,00049,500طبقه حاکم1349
بیانات رهبر معظم انقالب درباره انتخابات را در کتاب انتخاب صالحان مطالعه بفرمایید.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز439عمومی37,00033,300انتخاب صالحان - بیانات رهبري درباره انتخابات1350
کتاب حاضر در تالش است تا با تمثیالتی ملموس مسائل سیاسی-اجتماعی اسالم را به مخاطب عرضه کند.آیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز139عمومی55,00049,500تمثیالت سیاسی  اجتماعی جلد اول  آیت اهللا حائري شیرازي1351
برمال سازي گوشه اي از اقدامات صورت گرفته در جنگ سرد علیه شوروي.جوئل ویتنی - پرناز طالبیمستندشومیز495عمومی86,00077,400خبرچین ها1352
بیان سیاستمدار تراز انقالب اسالمی در بیانات حضرت آیت اهللا العظمی خامنه ايسید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز269عمومی80,00072,000رجل سیاسی1353
مانیفست تحلیل روش مند و صحیح برگرفته از منظومه فکري رهبر انقالبجمعی از نویسندگانتدوین - سخنرانیشومیز80عمومی35,00031,500روش تحلیل سیاسی1354

سید محمدحسین راجیتحقیقشومیز304عمومی45,00040,500سنگ محک (شاخصه هاي نامزد اصلح)1355
کتاب سنگ محک چهل و هفت شاخصه در سه حوزه ي فردي و اخالقی، تخصصی و مدیریتی و انقالبی براي نامزد اصلح ذکر می کند. با این کتاب شاخصه هاي نامزد اصلح را بیاموزید تا بهترین 

انتخابات را رقم بزنید.
خاطراتی از سفر به افغانستان در زمان طالبان و گفتگو با سران حکومتوحید خضاب - فهمی هویديخاطراتشومیز236عمومی50,00045,000طالبان1356
کتاب عصر جدید به تحلیل و بررسی بیانیه گام دوم انقالب و راه هاي اجرایی نمودن آن می پردازد.سید محمدمهدي میرباقريیادداشت بلندشومیز208عمومی60,00054,000عصر جدید1357
این کتاب با نقد و بررسی اندیشمندان بزرگ دنیاي لیبرالیسم به رابطه بین عدالت و لیبرالیسم پرداخته است.محمد مال عباسیتحقیقشومیز363عمومی46,00041,400لیبرالیسم و مساله عدالت1358
کتاب «اندیشه مقاومت» اثري جامع و بدیع از منظر مقام معظم رهبري درباره مبانی مقاومت است.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز562عمومی55,00049,500اندیشه مقاومت1359
کتاب تکرار یا تغییر به مسئله انتخابات 1400، برخی شبهات درباره انتخابات، راه برون رفت از مشکالت اقتصادي و ... می پردازد.سید محمدحسین راجیتحقیقشومیز200بزرگسال35,00031,500تکرار یا تغییر1360
کتاب امین آراء روایت 20 سال برگزاري انتخابات در سرحدات شمال غربی، از 78 تا 98 به روایت یک ناظر معمولی است.حسین شرفخانلوخاطراتشومیز124عمومی25,00022,500امین آرا1361
در کتاب آن سوي میز خاطرات سیاستمداران آمریکایی از تعامل و تقابل با ایران را بخوانید.جمعی از نویسندگانخاطراتشومیز339عمومی98,00088,200آن سوي میز1362

خاطراتشومیز328عمومی85,00076,500بدون هراس1363
وندي شرمن - محمد 

جمشیدي - حافظ رستمی
خاطرات وندي شرمن، به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده آمریکا از دوران مذاکرات هته اي ایران و گروه 1+5

تحقیقشومیز-عمومی40,00036,000حقوق بشر آمریکایی1364
غالمرضا جمشیدیها - محمد 

جواد قربی
کتاب حقوق بشر آمریکایی به قلم غالمرضا جمشیدي ها و سید محمدجواد قربی نگاشته شده است تا دیدگاه آمریکا به مساله حقوق بشر را از نگاه اندیشه امام خمینی (ره) بررسی کند.

کتاب پسااسالمیسم با نگاهی به حکومت نبوي و علوي به اثبات این حقیقت میپردازد که رابطه مذهب و سیاست در ایران نامتوازن شده و نیاز مند ترمیم است.میالد دخانچیتحقیقشومیز224بزرگسال40,00036,000پسا اسالمیسم1365
کتاب چرا سوریه؟ حاوي سخنرانی ها و مصاحبه هاي سید حسن نصراهللا درباره سوریه است.سید حسین مرکبیسخنرانیشومیز448عمومی56,00050,400چرا سوریه؟1366

تحقیقشومیز636عمومی189,500170,550چرا ملت ها شکست می خورند؟1367
دارون عجم اوغلو - جیمز اي 

رابینسون - محسن میردامادي 
- محمدحسین نعیمی پور

بررسی ریشه هاي قدرت، ثروت و فقر از دیدگاه سیاست را در کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند؟» جست و جو کنید.

یادداشتشومیز248عمومی75,00067,500چه کسی بر جهان حکومت میکند؟1368
نوام چامسکی - حسین 

جعفري موحد
نشان دادن حقیقت آمریکا در پشت پرده شعارهاي حقوق بشر و آزادي

آراز بارسقیانمستندگالینگور796عمومی320,000288,000نمایندگان امر نمایندگان کالم1369

کتاب «ناگفته هایی از زندگی کاماال هریس و جو بایدن» از سرگذشت رئیس جمهور آمریکا و معاونش نوشته و از فسادهاي اقتصادي و سیاسی شان پرده برداشته است.پیتر شوایزر - پریسا ابن یامینیمستندشومیز107عمومی18,00016,200ناگفته هاي زندگی کاماال هریس و جو بایدن1370

کتاب عدالت کتابی در پاسخ به سوال چگونه با عدالت رفتار کنیم؟ است.سید علی حسینی خامنه ايتدوینشومیز80عمومی17,00015,300کتاب عدالت1371

تدوین - سخنرانیشومیز416عمومی65,00058,500گفتم اعتماد نکنید1372
دفتر مطالعات گفتمان انقالب 

اسالمی
بازخوانی مستند و جامع بیانات، تدابیر و نقدهاي مقام معظم رهبري درباره مذاکرات هسته اي

هانا آرنتمستندشومیز374عمومی150,000135,000آیشمن در اورشلیم1373
بررسی این تفکر که «از نظر برخی جنایت کاران، اعمالشان رفتاري طبیعی بوده است»

بر طبق محاکمه یکی از فرماندهان SSنازي
کتاب سرزمین موعود خاطرات خود نوشته اوباما از هشت سال ریاست جمهوري در کاخ سفید است.محمد معماریان - باراك اوباماخاطراتگالینگور905عمومی150,000135,000سرزمین موعود1374
بررسی رخداد هاي هسته اي ایران در کنار فواید و کاربردهاي انرژي هسته ايسید محمدحسین راجیتدوینشومیز88عمومی25,00022,500فناوري هسته اي چرخ زندگی1375
بررسی نقش سیاسی و اجتماعی فوتبال.دیو زرنسفرنامهشومیز400عمومی28,00025,200رقص برزیل با شیطان1376
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داستان دخترکی نوجوان که توسط فیلسوفی مرموز با تاریخ فلسفه آشنا می شود.مهرداد بازیاريرمان بلندشومیز623عمومی250,000225,000دنیاي سوفی (چاپ جدید)1377

این داستان، شرح حال خانواده اي کشاورز است که بر اثر هجوم سایر کشاورزان خرده پا، زمین هاي خود را در اکالهما رها می کنند به سوي سرزمین افسانه اي کالیفرنیا روي می آورند. اما ...جان اشتاین بکرمان بلندشومیز751عمومی375,000337,500خوشه هاي خشم1378

رمان و داستان هاي خارجی



داستانشومیز236عمومی115,000103,500مرد که گریه نمی کند1379
فائزه گوئن - مریم حاجی 

حسینی
.مرد که گریه نمی کند» داستان یک جوان الجزایري است که براي یافتن خواهرش به فرانسه می رود. این کتاب داستان ماجراجویی او در کشور اروپایی و اتفاقاتی است که براي او رخ می دهد»

ژوزه ساراماگو - اسداهللا امراییرمانشومیز390بزرگسال150,000135,000کوري1380
برترین اثر نویسنده اي که جایزه نوبل ادبی را برده است کتاب مقابل است، «کوري» شاهکار قلم ژوزه ساراماگو است که با یک بیماري آغاز می شود.

شیوع این بیماري در صفحات اول کتاب آغاز ماجرایی آخرالزمانی است که سقوط انسانیت را با مبانی فلسفی و به شکل رمان گونه به تصویر می کشد.
کتاب مار و پله به داستان زندگی ادمین کانال داعش در ایران اختصاص دارد.فائقه میرصمديزندگینامه داستانیشومیز403بزرگسال122,000109,800مار و پله1381

صالح مرسیرمانشومیز1480عمومی392,000352,800مجموعه رمان خانه عنکبوت (چهار جلدي)1382
مجموعه چهار جلدي«خانه عنکبوت» به شکلی کم نظیر از حقایق ماجرا هاي امنیتی می نویسد، تجربیات مبارزان مسلمانی که در قلب مبارزه با اسرائیل و از میان تعقیب و گریزهاي شبانه تا 

زندان هاي موساد رقم خورده است، با قلم زیباي صالح المرسی نگاشته شده است.

رمانشومیز330عمومی52,00046,800مجموعه رمان خانه عنکبوت جلد چهارم: شکار شکارچی1383
صالح مرسی - سید مهدي 

نورانی

مجموعه چهار جلدي«خانه عنکبوت» به شکلی کم نظیر از حقایق ماجرا هاي امنیتی می نویسد، تجربیات مبارزان مسلمانی که در قلب مبارزه با اسرائیل و از میان تعقیب و گریزهاي شبانه تا 
زندان هاي موساد رقم خورده است، با قلم زیباي صالح المرسی نگاشته شده است.

 

رمانشومیز465عمومی130,000117,000مجموعه رمان خانه عنکبوت جلد اول: نفوذ در موساد1384
صالح مرسی - عبدالمهدي آگاه 

منش
مجموعه رمان خانه عنکبوت داستان هایی واقعی از رخنه اطالعاتی در رژیم صهیونیستی نقل می کند.

رمان - داستانشومیز364عمومی110,00099,000مجموعه رمان خانه عنکبوت جلد دوم: سکوي پنهان1385
صالح مرسی - سید مهدي 

نورانی
مجموعه رمان خانه عنکبوت، داستان هایی واقعی از رخنه اطالعاتی در رژیم صهیونیستی را روایت می کند.

رمانشومیز382عمومی120,000108,000آن دختر یهودي1386
خوله حمدي - اسماء خواجه 

زاده
کتاب «آن دختر یهودي» داستان دختري یهودي به نام ندي در جنوب لبنان را روایت می کند که عاشق پسري مسلمان به اسم احمد می شود.

داستان نوجوانی اهل فلسطینالیزابت لرد-شومیز295نوجوان115,000103,500یک تکه زمین کوچک1387
داستانی که محمدعلی جعفري آن را بر اساس واقعیت هاي زندگی «خلیل یاروب ساحوري» اولین شیعه کشور شیلی می نویسد.محمدعلی جعفريرمانشومیز152عمومی50,00045,000تاوان عاشقی1388
مسعود رجب نیا - چارلز دیکنزرمانگالینگور960بزرگسال350,000315,000سرگذشت دیوید کاپرفیلد1389
رمان خداحافظ سارایوو، به شرح داستانی میپردازند که در دوران جنگ بوسنی رقم می خورد.آتکا رید - هانا اسکوفیلدرمان بلندشومیز448عمومی45,00040,500خداحافظ سارایوو1390

رمانشومیز335کودکان120,000108,000کوچک اندازه فیل1391
جنیفر جاکوبسون - آنیتا 

یارمحمدي
.کوچک اندازٔه  فیل» داستانی براي کودکان است که توسط جنیفر جیکوبسن(-1952)، نویسنده انگلیسی نوشته شده است»

داستانشومیز243بزرگسال55,00049,500زنان1392
ادوارد گالئانو - سمانه میالنی 

تبریزي
کتاب زنان زندگی مختصري از زنانی را می گوید که مردانه با زمانه جنگیدند و مبدا تحوالتی نیکو شدند.

رمانی از مصاحبه هاي یک زن روزنامه نگار مسلمان با سران داعشسعاد مخنتسفرنامهشومیز338بزرگسال85,00076,500به من گفتند تنها بیا1393
داستانی در نشان دادن بردگی و تبعیض نژاديالکس هیلی - علیرضا فرهمندرمانشومیز775عمومی195,000175,500ریشه ها1394
خاطرات یک عضو جداشده داعش را در کتاب من در رقه بودم بخوانید.هادي یحمدخاطراتشومیز312بزرگسال89,00080,100من در رقه بودم1395
بینوایان رمانی مشهور ار ویکتور هوگو در نقد بی عدالتی و فقرویکتور هوگورمانشومیز1931عمومی380,000342,000بینوایان(دو جلدي-ترجمه مستعان)چاپ جدید1396
الهه بهشتیداستانشومیز71عمومی30,00027,000قالب تهی کن1397

رمانشومیز395عمومی103,00092,700بیرون ذهن من1398
شارون ام دریپر - آنیتا 

یارمحمدي
داستان زندگی کودکی معلول که تقریبا هیچ راه ارتباطی با بیرون ندارد اما حرف هاي زیادي براي گفتن دارد.

از افغانستان تا لندنستان ماجراي جوانیست اروپایی که درگیر شبکه هاي تکفیري اروپا می شود.عمر الناصري (ابوامام المغربی)خاطراتشومیز568بزرگسال170,000153,000از افغانستان تا لندنستان1399
در کتاب شگفتی ما نوجوانان یاد می گیریم مهم نیست که با چه ظاهري به دنیا می آییم، مهم این است که همدیگر را با هر شکل ظاهري که داریم دوست بداریم.آر جی پاالسیورمانشومیز439نوجوان195,000175,500شگفتی1400
ماجراي حضور اجتماعی پسري با صورتی متفاوت آر جی پاالسیورمانشومیز515نوجوان165,000148,500اعجوبه1401
رمانی که داستان هاي فردي را روایت می کند که عاشق کتاب ها بود و عاشق مطالعه.آنه فدیمنخاطراتشومیز160عمومی68,00061,200اعترافات یک کتاب خوان معمولی1402
رمان مزرعه حیوانات که در ایران بیشتر با نام قلعه حیوانات شناخته شده است، به صورت غیر مستقیم به شرایط حاکم بر اتحاد جماهیر شوروي در طول جنگ جهانی دوم اشاره می کند.جورج اورول - امیر امیرشاهیرمانشومیز109عمومی30,00027,000قلعه حیوانات (امیر کبیر)1403

زهرا اسعد بلنددوسترمانشومیز354عمومی105,00094,500مثل بیروت بود1404
زهرا اسعد بلنددوست پس از خلق رمان عاشقانه و موفق «چایت را من شیرین می کنم»، با همان شخصیت هاي کتاب پیشین که به شکل زیبا و پرعاطفه اي معرفی شدند، در نوشتار تازه خود 

یعنی «مثل بیروت بود» به سراغ حوادث آبان1398 رفته است
داستان سه دانشجوي دختر جوان که با اشغال دانشگاهشان توسط گروه تروریستی داعش اتفاقات تلخی برایشان رخ میدهد.عامر حمیورمانشومیز192عمومی35,00031,500بهار بیست و دو1405
دلتنگی هاي یک مادربزرگ فلسطینی براي نوه اش که او را مجاب می کند به سرزمین اجدادي شان بازگردد.رنده عبدالفتاحداستانشومیز264عمومی30,00027,000جایی که خیابان ها نام داشت1406

مستند داستانیشومیز384عمومی195,000175,500دو خواهر1407
آسنه سیر ستاد - الهام سادات 

یاسینی
داستانی واقعی از سفر پدري به همراه دو دخترش به سوریه و درگیري و مقابله با داعش براي زنده ماندن.

رمانی درباره مقاومت فلسطین با پس زمینه اي از عشق، ایمان و غرورسوزان ابوالهويرمانشومیز408عمومی45,00040,500زخم داوود1408
کتاب «زندان جو» خاطرات درزکرده یک زندانی سیاسی است. خاطراتی از زندان شدن شیعیان یحرین. اسماء خواجه زاده - جهادخاطراتشومیز275عمومی90,00081,000زندان جو1409

شارون ام دریپرداستانشومیز283عمومی43,00038,700ملودي سکوت1410
 ملودي سکوت» داستان دختري که از بدو تولد ویلچر تنها رفیقش بوده و هیچ ارتباطی با دنیاي اطرافش نداشته است. اما ذهن قدرتمندش اجازه پذیرش این محدودیت ها را به او نمی دهد و»

.خودش را به بقیه اثبات می کند
پزشکی مدرن به چیزي جز درمان فکر نمی کند اما مرگ درمان ندارد. ریشه ناتوانی پزشکی مردن در برابر مرگ چیست؟آتول گاواندي - حامد قدیريخاطراتشومیز368عمومی98,00088,200مرگ با تشریفات پزشکی1411
نقد جامعه پترزبورگ و بررسی احواالت یک زندانی محکوم به اعدام .فئودور داستایوسکیرمان بلندشومیز982عمومی134,200120,780ابله1412
ماجراي مهاجري اروپایی که به آمریکا پناهنده می شود را در کتاب آمریکایی بخوانید.هاوارد فاسترمانشومیز432عمومی47,00042,300آمریکایی1413
نوزده هشتادو چهار داستانی است درباره خواندن، نوشتن، و اندیشیدن.جورج اورولرمانشومیز347عمومی90,00081,000(نوزده هشتاد و چهار) 14141984
جی دي سلینجررمانشومیز296عمومی85,00076,500ناطور دشت1415
مت هیگ در کتاب «کتابخانه نیمه شب» داستانی را می نگارد که شمارا به زندگی متفاوت از آنچه اکنون در آن هستید می برید.مت هیگداستانشومیز351عمومی95,00085,500کتابخانه نیمه شب1416
رمان پرشخصیت از لئون تولستوي که از روسیه درگیر جنگ می گوید.لئون تولستويرمان بلندگالینگور1336عمومی580,000522,000جنگ و صلح  - دو جلدي1417
رمانی که ماجراي کودکی آواره و برده اي فراري که با کلک خود بر روي رودخانه می سی سی پی روان هستند را روایت می کند.مارك تواینرمان بلندشومیز360عمومی165,000148,500ماجراهاي هاکلبري فین1418

داستانشومیز292عمومی95,00085,500عاشق داعشی من1419
مهدیه داودي - هاجر 

عبدالصمد
کتاب عاشق داعشی من ماجراي زنانی است که به گروهک داعش پیوستند و حاال از عمق فاجعه سخن می گویند.

.چتر تابستان» نشان می دهد مرگ یکی از اعضاي خانواده چگونه می تواند زندگی بقیه را به هم بریزد، درعین حال می خواهد بگوید مرگ یک نفر نباید پایان زندگی بقیه باشد»لیسا گرفرمانشومیز180نوجوان47,00042,300چتر تابستان1420
داستان تمثیلی از جرج اورول که به انتقاد از اوضاع سیاسی زمانه اش می پردازد.جورل اورولرمانشومیز112عمومی24,00021,600قلعه حیوانات - نشر باران خرد1421
رمان معروف روسی از لئون تولستوي که به فضاي خانوادگی بین خانواده هاي روسی در قرن 19 می پردازد.لئون تولستويرمان بلندگالینگور1150عمومی151,800136,620آنا کار نینا1422

رمان بلندسخت711عمومی225,000204,750جنایت و مکافات1423
فئودور داستایوسکی - اصغر 

رستگار
شاهکاري از داستایوسکی که از قتل زنی رباخوار توسط دانشجویی پریشان احوال و عاشق شروع می شود.

شرح زندگی روزمره ي سعاد امیريـ  خانم فلسطینی در شرایط اشغال و رودررویی مداوم با مأموران و سربازهاي اسرائیلی است.سعاد امیري - لیال حسینیرمانشومیز156عمومی15,00013,500کاپوچینو در رام اهللا1424
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کتاب عهد دل رمان جذابی است که ماجراي ساخته شدن مسجد امام حسن مجتبی و تشرف فردي به محضر امام زمان را شرح می دهد.الهه بهشتیرمانشومیز84عمومی16,00014,400عهد دل1425

فاطمه دولتیزندگینامهشومیز276عمومی110,00099,000سر بر دامن ماه1426
کتاب «سر بر دامن ماه» روایتی داستانی از زندگی بانو حدیث مادربزرگ امام زمان (عجل اهللا) است. در این اثر از نگاهی زنانه اتفاقات کمتر گفته شده زندگی امام حسن عسکري (علیه السالم) و 

ابتداي امامت امام زمان (عجل اهللا) با قلمی جذاب روایت شده است.
رمانی به موضوع مهدویت و انتظار از سید مهدي شجاعیسید مهدي شجاعیرمانشومیز267عمومی61,00054,900کمی دیرتر1427

کتاب «شیطان در خانه» در مورد زندگی جعده همسر امام حسن مجتبی (علیه السالم) است. این داستان براي نوجوانان نوشته شده و نشان می دهد که امام حتی در خانه خود نیز مظلوم بودند.سید سعید هاشمیداستانشومیز140بزرگسال49,00044,100شیطان در خانه1428

لیال مهدويداستانشومیز224عمومی105,00094,500شرح الف خمیده1429
کتاب «شرح الف خمیده» زندگینامه داستانی و مستند حضرت زهرا (سالم اهللا علیها) از زبان سه نفر است. بخش اول از زبان حضرت خدیجه، بخش دوم از زبان خود حضرت زهرا و بخش سوم 

از  نگاه جناب اسماء بنت عمیس روایت شده است.
رمانی با محوریت مهدویت و انتظار و عشقآمنه پازکیرمانشومیز287نوجوان / جوانان100,00091,000ادموند (جلد اول )1430
رمانی با موضوع مهدویت و انتظارآمنه پازکیرمانشومیز344نوجوان / جوانان115,000103,500ادموند (جلد دوم)1431
تمرکز اصلی کتاب حیدر دوران نه ساله زندگی عاشقانه و مومنانه امیر مومنان و سیده  بانوان است که از دریچه آن می توان به حوادث سالهاي دوم تا یازدهم هجرت نگریست.آزاده اسکندريداستانشومیز378عمومی160,000120,000حیدر1432
کتاب«کهکشان نیستی» رمانی ارزشمند از زندگی و زمانه عارف الی اهللا و کوه اخالق و عرفان آیت اهللا سید علی قاضی طباطبایی است.محمدهادي اصفهانیرمانشومیز555عمومی148,000111,000کهکشان نیستی1433

رمان و داستان هاي مذهبی



رمان عاشقانه مهدوي آمنه پازکیرمانشومیز382عمومی155,000139,500کریستوفر1434
کتاب «زندانبان یهودي» ماجراي سندي مرد ظالمی است که دستور دستگیر کردن امام هفتم را دارد. اما این برخورد سرآغاز اتفاقات بزرگی براي زندگی او است.سید سعید هاشمیرمانشومیز268عمومی98,00088,200زندانبان یهودي1435
روایتی از دوران کودکی پیامبر که کاهنان در جست و جوي پیامبر بودند تا ایشان را در کودکی شهید کنند اما حلیمه دایه پیامبر ...مجید قیصريرمانشومیز184عمومی50,00045,000سه کاهن1436
این کتاب حاصل بازخوانی زندگی پیامبر اسالم (ص) از سه کتاب کهن، به نام هاي تفسیر سورآبادي، سیرت رسول اهللا و شرف النبی استیاسین حجازيرمانگالینگور1163بزرگسال350,000315,000قاف1437

محمدرضا سرشاررمانشومیز996عمومی170,000144,500مجموعه آنک آن یتیم نظرکرده1438
آنک آن یتیم نظر کرده اثري از محمدرضا سرشار است که انتشارات سوره مهر به کتاب رسان آورده است.

نوشتار پیش رو رمانی براساس زندگی رسول خداست که پس از تحقیقات بسیار در متون معتبر تاریخی، در قالب داستانی با لحن ادبی نگاشته شده.
به رنگ صبر خاطرات خانم فاطمه صدر، خواهر امام موسی صدر و همسر شهید محمد باقر صدر است.فاطمه نقويرمانشومیز555عمومی75,00067,500به رنگ صبر1439
زندگی نامه حضرت زینب (س)الهام امینرمانشومیز322عمومی75,00067,500عقیله1440
تجربیاتی از دنیاي پس از مرگجمال صادقیگفتگوشومیز346بزرگسال90,00081,000آن سوي مرگ1441

احمد تورگوتزندگینامه داستانیشومیز284بزرگسال110,00099,000سفیر عشق1442
کتاب «سفیر عشق» روایت عرفانی نویسنده اهل سنت، احمد تورگوت، از ماجراي اسارت اهل بیت رسول اهللا در کربال است که با تکیه ویژه بر مقام حضرت زینب(س) و رسالت تبیین ایشان 

نگاشته شده است؛ 
اثري ماندگار با ادبیاتی شیرین با محوریت کربال از نگاه حضرت زینب (س)سید مهدي شجاعیرمانشومیز238عمومی65,00058,500آفتاب در حجاب1443

.تویی به جاي همه» آخرین اثر سیدمهدي شجاعی در مورد زندگی و زمانه امام سجاد (علیه السالم) است. این کتاب در جهت تصحیح و تغییر تصورات اذهان عمومی در مورد این امام همام است»سید مهدي شجاعیرمانگالینگور428عمومی230,000207,000تویی به جاي همه1444

داستانشومیز127عمومی30,00027,000رقص کوه (مثنوي درمانی 3)1445
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

داستانشومیز72عمومی35,00031,500ساحل (مثنوي درمانی 1 )1446
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

شیر خدا علی زندگینامه داستانی حضرت علی (علیه السالم) براي کودکان و نوجوانان است. علی شعیبی با قلمی روان به زندگی و زمانه آن حضرت پرداخته است.علی شعیبیداستانشومیز248عمومی80,00072,000شیر خدا علی1447
.دشنام» داستان همسفري دو مرد در زمانه معاویه است. ماموریت آن ها این است: آنان که بر سر مناسر علی ابن ابی طالب را نشان نمی دهند باید مجازات شوند»سید محسن امامیانداستانشومیز144عمومی58,00052,200دشنام1448
کتاب کشتی پهلو گرفته با نثري منظوم و دلنشین به قلم سید مهدي شجاعی درباره حضرت فاطمه (س) و مصائب آن حضرت است.سید مهدي شجاعیداستانشومیز160عمومی44,00039,600کشتی پهلو گرفته1449
کتاب«پس از 20 سال» به بررسی حوادث پیش از قیام حسینی در قالب رمان و داستان براي پاسخ گویی به سوال (چرا حسین را کشتند؟) می پردازد.سلمان کدیوررمان بلندشومیز752عمومی320,000288,000پس از بیست سال1450
کتاب ناقوس ها به صدا در می آیند داستان آشنایی یک کشیش مسیحی با حضرت علی (ع) است.ابراهیم حسن بیگیرمانشومیز136عمومی60,00054,000ناقوس ها به صدا درمی آیند1451
تنفس در بیتهایت یک رمان با شرایط زمانی امامت امام هادي و حکومت عباسیان.شکراهللا اسدي مبرهنرمان بلندشومیز372عمومی110,00099,000تنفس در بینهایت1452
دوازدهم» نام رمانی با حال و هواي مذهبی و درباره امام دوازدهم شیعیان حضرت مهدي (عج)، از نویسنده معاصر ایرانی، علی مؤذنی است.علی مؤذنیرمانشومیز304عمومی25,00022,500دوازدهم1453

علیرضا نظري خرمداستانشومیز372عمومی160,000144,000داستان فاطمه (س)1454
.داستان فاطمه» مستند نگاري یک نویسنده پژوهشگر درباره زندگی بانویی که معناي زندگی را براي همه بانوان به تصویر می کشد»

 
این اثر از نشر کتابستان روایتی از تولد تا شهادت حضرت فاطمه زهرا {سالم اهللا علیها} است سید محمد سادات اخويداستانشومیز186عمومی50,00045,000رسیدن به خاتونی که می رود1455

زهره یزدان پناه قره تپهزندگینامه داستانیشومیز338عمومی120,000108,000او فاطمه است1456
.او فاطمه است» اثري روان و زیبا براي بانوان مسلمان است که بر اساس دانشنامه فاطمی، به صورت بسیار ساده تر توسط زهره یزدان پناه نگاشته شده است»

 
راوي زندگی پیامبرمحمدرضا سرشاررمانشومیز159عمومی30,00027,000آنک آن یتیم نظرکرده (جلد سوم: سالیان سخت)1457
رمانی با محوریت سیره و سنت پیامبر اکرم (ص)محمدرضا سرشاررمانشومیز630عمومی90,00081,000آنک آن یتیم نظرکرده (جلد یک و دو)1458

محمدرضا سرشاررمانشومیز207عمومی50,00045,000آنک آن یتیم نظرکرده (جلد چهارم:هجرت بزرگ)1459
آنک آن یتیم نظر کرده اثري از محمدرضا سرشار است که انتشارات سوره مهر به کتاب رسان آورده است.

نوشتار پیش رو رمانی براساس زندگی رسول خداست که پس از تحقیقات بسیار در متون معتبر تاریخی، در قالب داستانی با لحن ادبی نگاشته شده.

محمدعلی آذرشبخاطراتشومیز411عمومی90,00081,000خون دلی که لعل شد1460
انقالب اسالمی ایران، نتیجه  ریختن خون هزاران انسان اندیشمند و آزاده بر زمین است که رها از احزاب و  دست استعمارگران، روي پاي خودش ایستاد. اما این مسیر پر فراز و نشیب، راه نجاتی 
از سوي قلب مردم داشت که در «خون دلی که لعل شد»، ماجراي مبارزات ایرانیان براي آزادي را از زبان مقام معظم رهبري می خوانیم، آن هم در قالب خاطراتی ساده و دلنشین که از کودکی 

ایشان آغاز می شود.

زندگی نامه عالمی مردمی به نام سید شهاب الدین مرعشی نجفیحورا نژاد صداقتزندگینامهشومیز72عمومی20,00018,000زندگی سید شهاب الدین مرعشی نجفی1461

داستانشومیز96عمومی25,00022,500شنود1462
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
کتاب شنود اثر گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادي روایت هایی از دنیاي پس از مرگ را بازگو می کند.

مجید مالمحمديداستانشومیز195عمومی48,00043,200داعشی و عاشقی1463

خاطراتشومیز180عمومی40,00036,000نسیمی از ملکوت1464
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
کتاب پدر، عشق و پسر فرازهایی از زندگی حضرت علی اکبر بن الحسین علیه السالم به تصویر کشیده می شود.سید مهدي شجاعیداستانشومیز87عمومی29,00026,100پدر، عشق و پسر1465
رمانی با محوریت عاشورا، کربال و امام حسینصادق کرمیاررمانشومیز234عمومی94,00084,600نامیرا1466

خاطراتجلد نرم96عمومی25,00022,500سه دقیقه در قیامت (ویرایش جدید)1467
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
تجربه اي از عالم پس از مرگ

اعظم بروجرديداستانشومیز198عمومی65,00058,500بانوي عشق1468
مجید مالمحمديرمانشومیز292بزرگسال100,00090,000دزد و شاهزاده1469

سعید تشکريداستانشومیز562عمومی120,000108,000غریب قریب (جلد دوم)1470
 غریب قریب» اثر مرحوم سعید تشکري است که در رساي امام رئوف نگاشته شده است. این اثر روایتی است از خادمان آستان حضرت که ماجراي شیفتگی شان در سالها و دوره هاي مختلف»

.تاریخ رخ داده است اینگونه است که گذر می کند از هزار ماجراي پر فراز نشیب گذشته از سر کشورمان و بیان هر داستان گاهی، از زبان شخصیت هاي مشهور تاریخ اتفاق می افتد

تن هاي هزارساله زندگی شیخ صدوق و پدرشان ابن بابویه را روایت می کندسعید تشکري - مهدي سیم ریزرمانشومیز228عمومی70,00063,000تن هاي هزار ساله شیخ صدوق1471

کتاب «داستان بریده بریده» پژوهشی داستانی از منابع شیعه و سنی است که به چگونگی شکل گیري قیام امام حسین(ع) پرداخته است.علیرضا نظري خرمتحقیقشومیز535عمومی145,000130,500داستان بریده بریده1472

1473
این بهشت آن بهشت (خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی 

آیت اهللا بهجت)
خاطراتی از زندگی آیت اهللا بهجتعلی ابراهیمیخاطراتشومیز96عمومی15,00013,500

فاطمه تقی زادهخاطراتشومیز105عمومی21,00018,900مادرلند1474
کتاب چهارم مجموعه کاشوب ، روایت هایی از محرم جمعی از نویسندگانخاطراتشومیز224عمومی40,00036,000رهیده1475

شومیز248عمومی50,00045,000کاشوب1476
خاطرات - داستان 

کوتاه
بیست و سه روایت از روضه هاي که با انها زندگی می کنیم.نفیسه مرشدزاده

بهزاد دانشگرخاطراتشومیز144عمومی18,00016,200موکب رنگی پنگی1477
 سومین کتاب منتشر شده در مجموعه خاطرات اربعین به قلم آقاي دانشگر با عنوان «موکب رنگی پنگی» کتابی است که اربعین را از نگاه کسانی روایت می کند که تصمیم می گیرند جایی شبیه 

.مهد را در موکبشان براي زائران کوچک فراهم کنند
داستان راستان با125 داستان، کتابی  درباره فضائل و کرامات پیامبر اکرم و خاندان ایشاناستاد مرتضی مطهريداستانشومیز366عمومی89,00080,100داستان راستان  جلد اول و دوم1478
داستان این کتاب از دستگیري مختار در استانه قیام عاشورا در کوفه شروع شده و به ماجراي شهادتش پس از قیام علیه عامالن حادثه عاشورا به پایان میرسدمسلم ناصريرمانشومیز424عمومی55,00049,500چابکسوار1479
کتاب حاضر، داستانی با محوریت زندگی امام حسن مجتبی (ع) است که هرمز شخصیت خیالی داستان در روندي دراماتیک به حضور امام می رسد و داستان به پیش می رود ...امید کوره چیرمانشومیز280عمومی65,00058,500عشق در برابر عشق1480

سید محمد سادات اخويزندگینامه داستانیشومیز215نوجوان52,00046,800گوشه ششم عاشقی1481

گوشه ششم عاشقی زیباترین اثر سید محمد سادات اخوي، مجموعه اي از آثاري که او درباره عاشورا براي نوجوانان نوشته است را اینجا می بینید که شما را به درکی عمیق از کربال می کشاند و 
تکرار آن در سالهاي رسالت پیامبران الهی را حس می کنید؛ آنگاه به سنت کهن روضه خوانی، به مجلس عزاي دهه محرم قدم بگذارید در فصل سوم این نوشتار که با وود قلمی ستودنی تا حد 

زیادي متعهد به منابع معتبر است.
 

طاهره ایبدداستانشومیز111زیر 12 سال55,00049,500بچه هاي عاشورا1482
در اثر مقابل طاهره ایبد، براي خواندگان نوشتار کوتاه و زیبایش از کودکان و نوجوانانی می نویسد که در صحراي عاشورا، حقیقت بزرگ آزادگی را به دوش کشیدند و حاال ماجراي کربال با بیانی 

ساده و صمیمی براي نوجوانان و کودکان نسل هاي آینده روایت می شود.
داستان هایی کوتاه از زندگی امام حسین (ع) و کربالمهدي قزلیداستان کوتاهشومیز192عمومی70,00063,000قصه کربال1483
فراز هایی از زندگی حضرت خدیجه، از زمان والدت حضرت زهرا و بعد از آنمریم راهیرمانشومیز212عمومی51,00045,900یوما1484
ابولفضل زرویی نصرآباد در کتاب ماه به روایت آه داستان زندگی ماه بنی هاشم حضرت عباس (ع) را با نگاهی متفاوت و تازه به رشته ي تحریر درآورده است.ابوالفضل زرویی نصر ابادرمانشومیز189عمومی56,00050,400ماه به روایت آه1485
شهید عشق روایت نویسنده حنفی مذهب از کربالست احمد تورگوتزندگینامه داستانیشومیز304بزرگسال110,00099,000شهید عشق1486
قدیمی ترین ترجمه کامل از لهوف سیدبن طاووس حلی که شامل مقتل امام حسین(ع) باتصحیح رضا مصطفويسید بن طاووسمقتلشومیز228عمومی35,00031,500آواي درد1487



وسوسه هاي ناتمام رمانی با محوریت عاشورا و کربالست که مخاطب را به روز واقعه می برد.ابراهیم حسن بیگیرمانشومیز164عمومی44,00039,600وسوسه هاي ناتمام1488
رمانی به قلم شیرین سید مهدي شجاعی درباره حضرت عباس (ع)سید مهدي شجاعیرمانشومیز264عمومی75,00067,500سقاي آب و ادب1489
داستان کربال از زبان یک غیر مسلمان را در کتاب شماس شامی بخوانید.مجید قیصريداستانشومیز159عمومی48,00043,200شماس شامی1490
مسافر کربال» داستان یک آرزو است؛ آرزویی که یک شهید داشته و حاال یک عضو نوجوان از خانواده او سعی در برآورده کردنش دارد.سید مهدي شجاعیفیلم نامهشومیز127عمومی7,0006,300مسافر کربال سیدمهدي شجاعی1491
زندگی نامه حضرت رقیه (س)علی شیرازيداستانشومیز108عمومی16,00014,560داستان غم انگیز حضرت رقیه سالم اهللا علیها1492
کتاب از دیار حبیب رمانی به قلم زیباي سید مهدي شجاعی درباره حبیب ابن مظاهر است.سید مهدي شجاعیرمانشومیز70عمومی29,00026,100از دیار حبیب1493
نجمه جواديرمانشومیز182عمومی70,00063,000همه خبر ها اینجاست1494
کتاب مخفی کتابی است که حوادث پس از پیامبر اکرم را در قالب داستان روایت می کند.مجید پورولی کلشتريداستانشومیز108عمومی22,00019,800کتاب مخفی1495
داستان هاي کوتاه زندگی حضرت علی بهزاد دانشگرداستانشومیز100عمومی18,00016,200آفتاب در محراب1496
داستان زبیده خاتون داستان، همسر هارون الرشید که پاي اعتقاداتش می ماند و کاخ هارون را در برابر اعتقاداتش کنار می گذارد.فاطمه دولتیداستانشومیز192عمومی72,00064,800من بر می گردم1497
سعید تشکريرمانشومیز264عمومی45,00040,500آبی ها1498
.موکب آمستردام»، خرده روایت هایی است از زائران دوردست سیدالشهدا؛ زائرانی که از اروپا به مقصد زیارت پیاده ي امام حسین رهسپار شده اند»بهزاد دانشگرسفرنامهشومیز136عمومی50,00045,000موکب آمستردام1499
سید محمد سادات اخويداستانشومیز255عمومی43,00038,700با چشمانی باز ( داستان دلبر )1500
آیت اهللا کریمی جهرمیداستان کوتاهشومیز185عمومی49,00044,100عنایات حضرت مهدي موعود به علما و مراجع تقلید1501
محمدرضا عابدي شاهروديداستانشومیز120عمومی20,00018,000زندان زاهر1502
داستان دختري که از مذهبی بودن فرار می کند و باز می گرددمرضیه احمديداستانشومیز184عمومی50,00045,000مادام محبوبا1503
رضا باباییداستانشومیز136عمومی42,00037,800حکایت خوبان1504

1505
به شیوه باران (خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی آیت اهللا 

بهجت)
خاطراتی از زندگانی آیت اهللا بهجتاعظم ایرانشاهیخاطراتشومیز72عمومی15,00013,500

1506
در خانه اگر کس است (خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی 

آیت اهللا بهجت)
خاطرات آیت اهللا بهجتزینب توقعخاطراتشومیز78عمومی15,00013,500

شرح رمان گونه انحراف گروه واقفیهفاطمه الیاسیرمانشومیز311عمومی61,50055,350من خواب دیده ام1507
به سفارش مادرم کتابی با محوریت سفر اربعین است.احسان حسینی نسبسفرنامهشومیز328عمومی36,00027,000به سفارش مادرم1508
ماجراي میالد امام عصرمحبوبه زارعداستانشومیز103عمومی28,00025,200طاووس مستور1509
زندگی و زیست حضرت آمنه و عبداهللا بن عبدالمطلب که داستانی خوشخوان از زندگی این دو بزرگوار است.مریم بصیريرمانشومیز339عمومی49,00044,100عروس قریش1510
نویسنده با زبانی ساده و طنز با خدا درددل کرده و به مخاطبش نشان داده که می شود خیلی ساده حرف هاي زیادي را با خدا در میان گذاشت.عباس حسین نژادگفتگوشومیز500عمومی75,00067,500مناجات (جیبی)1511
ماجراي عاشقی این بار در تقابل مذاهب اسیر می شود. کتاب فرشته اي در برهوت عاشقی دختر اهل تسنن را با پسري از مذهب تشیع رقم می زند.مجید پورولی کلشتريداستانشومیز72عمومی32,00028,800فرشته اي در برهوت1512

محبوبه زارعداستانشومیز140عمومی32,00028,800بگذار اسبت بتازد1513
کناب «بگذار اسبت بتازد» روایت محبوبه زارع از ماجراي حر بن  یزید ریاحی است که از پیش از حرکت او به سوي کربال آغار می شود.

 
روایت هاي داستانی از زندگی و زمانه نواب خاص امام زمان (عج)سعید تشکريداستانشومیز268عمومی44,00039,600چهار فانوس1514
زندگی امام عسگري و میالد امام زمانزینب امامی نیارمانشومیز191عمومی47,00042,300سفیر دوازدهم1515

محمدعلی جاودانخاطراتشومیز232عمومی50,00045,000سیره و خاطرات علما1516
استاد محمدعلی جاودان سعی کرده است تا کرامت هاب اخالقی و رفتارهاي برگزیده بزرگانی از علما را در کتاب پیش رو جمع آورد و با بیانی شیوا و دلنشین راهی براي زیستن در سایه معنویت 

معرفی کند
کتاب «شب چهلم» روایت هایی از مالقاتهاي نورانی مردم با امام حاضرشان است.فاطمه دولتیداستانشومیز212عمومی42,00037,800شب چهلم1517

شومیز212عمومی40,00036,000جذبه مشرقی1518
خاطرات - داستان 

کوتاه
خاطرات غیر مسلمانانی که به اسالم روي آورده اند و مسلمانی واقعی شدند.حسین سروقامت

رقیه باباییداستانشومیز79عمومی25,00022,500حنانه شو1519
رقیه بابایی در کتاب«حنانه شو» به شیوه داستان کوتاه حوادث تاریخی زمان رسول اهللا را با قلمی دلنشین می نگارد، جالب اینکه، راوي داستان هاي او اشیائی هستند همچون بت هاي کعبه، ماه، 

درختان و...
بیان حادثه منا از زبان شاهدانی که در روز عید قربان حادثه را از نزدیک لمس کردند.زهرا کاردانیرمانشومیز248عمومی40,00036,000خیابان 204 - روایت یک فاجعه1520
داستان هایی جذاب و خواندنی که خاطراتی از بزرگان دین و صاحبان تقوي و یقین بیان می کند.آیت اهللا عبدالحسین دستغیبداستانشومیز320عمومی130,000117,000داستان هاي شگفت - شهید دستغیب (هاتف)1521
کتاب «دختر جمعه ها» مجموعه اي از داستانک هاست که با الهام از آموزه هاي قرآنی گردآوري شده اند.جمعی از نویسندگانداستان کوتاهشومیز95عمومی20,00018,000دختر جمعه ها1522
داستان زندگی عمار یاسر را در کتاب روزگار عمار بخوانید.مجید مالمحمديداستانشومیز143عمومی30,00027,000روزگار عمار1523

سید سعید هاشمیداستانشومیز372عمومی148,000133,200زلزله در نیل1524
کتاب «زلزله در نیل» داستان نواده امام حسن مجتبی، بانوي عالمه و فرزانه است که ازمدینه براي زیارت مزار جدش ابراهیم خلیل اهللا راهی بیت المقدس می شود و ازآن جا به مصر مهاجرت 

می کند.

زندگینامهشومیز412عمومی49,50044,550زبور مقاومت1525
محمدحسین بزي - مصطفی 

اللهیاري
سیري در زندگی، مواضع و دیدگاه هاي سید حسن نصراهللا دبیر کل حزب اهللا لبنان با نگاهی ویژه به جنگ 33 روزه و مجاهدت هاي سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

روایتی داستانی از دنیاي پس از مرگمحمدحسن آقانجفی قوچانیداستانگالینگور130بزرگسال50,00045,000سیاحت غرب1526

شومیز280عمومی48,00043,200شیخ بی خانقاه1527
خاطرات - داستان 

کوتاه
داستان زندگی و سلوك حاج آخوند و شیوه مواجهه او با انسان ها و موضوعات و حیوانات و طبیعتعطاءاهللا مهاجرانی

رمانی مذهبی و البته عاشقانه با محوریت حرکت امام رضا (ع) از مدینه به مرو.محبوبه زارعرمانشومیز111عمومی45,00040,500فصل فیروزه1528
محور اصلی رمان «لبخند مسیح» دغدغه هاي نسل جوان است؛ نسلی که همیشه و همواره در پی حقیقت و جستجوي راستی بوده است.سارا عرفانیرمانشومیز117عمومی24,00021,600لبخند مسیح1529
رمان «مرا با خودت ببر» روایتگر داستانی عاشقانه در زمانه امام جواد (ع) است.مظفر ساالريرمانشومیز245عمومی60,00054,000مرا با خودت ببر1530
مرثیه ابوعتا که در قالب یک داستان تاریخی نوشته شده است، تالش دارد به بخشی از زندگی امام کاظم (ع) و زمانه ایشان بپردازد.سعید محمديرمانشومیز124عمومی30,00027,000مرثیه ابوعتا1531
کتاب «نخلستانی از فانوس» داستانی عاشقانه در تفسیر شان نزولی از آیه قرآن کریم است که در کنار شخصیت هایی همچون امام حسن و امام حسین (ع) رخ می دهد.سید حسین امیرجهانیداستانشومیز116عمومی30,00027,000نخلستانی از فانوس1532
رمانی با محوریت زندگی سلمان فارسی از نوجوانی تا زمان حضور در محضر پیامبر اکرم (ص)سید ناصر هاشم زادهرمانشومیز298عمومی35,00031,500او سلمان شد1533

علی شریعتیسخنرانیشومیز46عمومی15,00013,500آري این  چنین بود برادر  علی شریعتی1534
کتاب آري این چنین بود برادر متشکل از دو بخش است. بخش نخست بهئ بیان خاطره سفر به مصر می پردازد و بخش دوم به تاسی از این سفر در قالب نامه اي به مخاطبی ذر آن سوي تاریخ 

نوشته شده است.
کتاب «امام رئوف» از نرجس شکوریان فرد شامل دلنوشته هایی ادبی با محوریت سیره و زندگی حضرت رضا (ع) است.نرجس شکوریان فرددل نوشته ادبیشومیز92عمومی16,00014,400امام رئوف1535
.رمان هادي” راوي برهه پانزده سالۀ حضور اجباري امام هادي(ع) در پایتخت اسالمی، سامرا در زمان خالفت متوکل علی اهللا است“محمدرضا هوريداستانشومیز288عمومی75,00067,500هادي1536

داستان - سفرنامهشومیز312عمومی40,00036,000پادشاهان پیاده1537
بهزاد دانشگر - محمدعلی 

جعفري
داستان پیاده روي اربعین را در کتاب پادشاهان پیاده بخوانید.

داستانشومیز120عمومی25,00022,500تقاص1538
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
تجربه افراد نزدیک به مرگ ، با محوریت حق الناس

سارا عرفانی-شومیز214عمومی40,00036,000شمرون کناردون1539
خاطرات جهادگر آسمانی 

امبر محمد اژدري
رمان النا رمانی در بستر تاریخ صدر اسالم است که حول شخصیت «دحیه کلبی»، سفیر ویژه پیامبر اسالم به روم اتفاق می افتد.رضا وحیدرمانشومیز260عمومی75,00067,500النا1540
این کتاب با نگاهی به زندگی امام رضا (ع) داستان زندگی فردي به نام «عمران بن داوود» را نقل می کند.مجید پورولی کلشتريداستانشومیز226عمومی75,00067,500اقیانوس مشرق1541
این کتاب حاصل گفتگوهاي جعفریان با همسر، برادر، فرزندان و دوستان امام موسی صدر درباره ویژگی هاي اخالقی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وي است.حبیبه جعفریانخاطراتشومیز176عمومی35,00031,500روایت خصوصی 15427

علی شیرازيداستانشومیز108عمومی15,00013,500داستان غم انگیز حضرت رقیه1543
روایت زندگی حضرت رقیه (س)

از والدت تا شهادت
خاطرات حاج حسین برزگر، رهبر هیأت خلف باغ یزدزهرا عوض بخشخاطراتشومیز128عمومی30,00027,000نمک گیر1544
رمانی با محوریت مسیر اربعینمسلم ناصريداستانشومیز136عمومی14,00012,600ستون 15451453
ماجراي زندگی زنی همراستا با پیاده روي اربعینسید محسن امامیانداستانشومیز328عمومی115,000103,500اربعین طوبی1546
روایت روز هاي کوفه ویش و پس از عاشورا رضا کاشانی اسديرمانشومیز186عمومی38,00034,200پشت درهاي بهشت1547
روات همراهی خانواده امام مجتبی باامام حسینلیال مهدويداستانشومیز310عمومی95,00085,500نشان حسن1548
روایتی از برگزاري مراسم محرم در روستاي رهشارمجید قیصريرمانشومیز280عمومی62,00055,800شیر نشو1549
خاطرات   پیاده روي اربعین از نشر معارفمحمد رضا شرفی خبوشانداستانشومیز135عمومی20,00018,000چاي عراقی1550
رمان با موضوع پیاده روي اربعینمرثا صامتیداستانشومیز127عمومی16,00014,400باش1551

رمان و داستان هاي ایرانی
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قیمت پشت عنوان کتاب
جلد(تومان)

قیمت فروش
(با تخفیف)

گروه سنی/
مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

ضیافت در حبس، خاطرات مبلغی است که در کانون اصالح و تربیت مشغول به کار شده حامد حسینیانخاطراتشومیز164عمومی66,00059,400ضیافت در حبس1552
.پروانه هاي گریه نمی کنند» درباره زندگی افراد کم توان جسمی است»مرضیه اعتماديداستانشومیز256عمومی78,00070,200پروانه ها گریه نمی کنند1553
دوبارگی داستانی با روایت هاي نجات از اعتبادفردین آریشداستانشومیز178بزرگسال58,00052,200دوبارگی1554
.زندگی پاي تخته سیاه» گزارشی از سی سال تدریس است»عفت جواديداستانشومیز328عمومی98,00088,200زندگی پاي تخته سیاه1555
کتاب ستاره ها چیدنی نیستند به بررسی مسئله حجاب از نگاه دختران آمریکایی و شرح نشریه اسالمی آن براي آنها می پردازد.محمدعلی حبیب اللهیانداستانشومیز376عمومی110,00088,000ستاره ها چیدنی نیستند1556

کتاب «اسارت در نفرت» داستان دو کودك ایرانی است که به بردگی چند دزد درمی آیند و یکی از آن ها در این مسیر به سلمان فارسی می رسد و اندك اندك با دین مبین اسالم آشنا می گردد.عطیه سادات صالحیانرمانشومیز128نوجوان53,00047,700در اسارت نفرت1557

داستانشومیز168بزرگسال60,00054,000جان به لب1558
مظفر ساالري - سعید زارع 

بیدکی
کتاب «جان به لب» مجموعه 35 داستان از لحظات حکم دادن قاضیان و اتفاقاتی است که در برخورد با محکوم داشته اند. داستان هایی که از خاطرات 35 قاضی ریشه گرفته اند.

سید میثم موسویانرمانشومیز312عمومی155,000139,500مدرسه شبانه1559
کتاب «مدرسه شبانه» در ژانر فانتزي-عرفانی تحلیل تازه اي از حوادث انقالب اسالمی براي نوجوانان دارد. داستان پنج جوان که به یک مدرسه عجیب شبانه وارد می شوند و تعالیم خاصی فرامی 

گیرند.
رمانی جذاب و پر کشش با محوریت مبارزه و گره خوردن علم، ثروت و سیاست در روزگار ماشبنم غفاري حسینیرمانشومیز128عمومی16,00014,400پرخو1560
طوفان دیگري در راه است تغییرات روحی فوق العاده مثبت یک بانوي ایرانی را نشان می دهد.سید مهدي شجاعیرمانشومیز396عمومی65,00058,500طوفان دیگري در راه است1561

45,00040,500کی می تونه به جز تو برمودا باشه1562
عمومی / نوجوان / 

جوانان
کتاب «کی می تونه به جز تو برمودا باشه» داستان یک نوجوان بوشهري است. جلیل تصمیم گرفته دل دختري به نام دنیا را به دست بیاورد. دختري دل به هیچ پسري نمی بندد.علی آرمینداستانشومیز171

رمانی که در خالل داستانی عاشقانه در تالش است تا مفاهیم اخالقی و تعریفی درست از قضا و قدر را به مخاطب آموزش دهد.وجیهه سامانیرمانشومیز200جوانان85,00076,500خواب باران1563
کتاب آرزوهاي دست ساز داستانی از شکل گیري شرکتی دانش بنیان در حوزه فناوري هاي الکترونیکی و کامپیوتري را روایت می کند.میالد حبیبیداستانشومیز157عمومی50,00042,500آرزوهاي دست ساز1564
جمعی از نویسندگانداستان کوتاهشومیز140عمومی40,00036,000آدم هاي خانه عنقا1565
کتاب «کارخانه اسلحه سازي داوود داله» در مورد حادثه هواپیمایی 655 ایران است. داوود پسرك نوجوانی است که 48 داله دارد و حاال باید یکی از آن ها را انتخاب کند.محمد رضا شرفی خبوشانداستانشومیز118عمومی30,00027,000کارخانه اسلحه سازي داوود داله1566

نیما اکبر خانیرمانشومیز128عمومی58,00052,200عزرائیل 1.5 (روزهاي تاریک)1567
کتاب «روزهاي تاریک» یک تریلر جنایی-امنیتی است که به اولین روزهاي جنگ سوریه می پردازد. دو جوان به شکل غیرقانونی به سوریه می روند تا در این جنگ حضور داشته باشند و خبر 

ندارند سرنوشت آن ها را به کجا می رساند.
داستانی طنز از مهرداد صدقی را در کتاب آبنبات دارچینی بخوانید.مهرداد صدقیرمان طنزشومیز398عمومی135,000121,500آبنبات دارچینی1568
.سمفونی مردگان» اثر ماندگار عباس معروفی روایتی تلخ از یک خانواده شش نفره است. داستانی که به تاثیرات منفی تحجر و سنت گرایی کورکورانه بر جامعه می پردازد»عباس معروفیرمانشومیز375عمومی125,000112,500سمفونی مردگان1569

کتاب «مه و دود» یک رمان تاریخی براي گروه سنی نوجوان است. ماجراي این داستان هیجانی مربوط به دوره رضاخان و مربوط به چهار نفر است که در پی یافتن شیی گرانبها به سفر می روند.سجاد خالقیداستانشومیز139عمومی / نوجوان49,00044,100مه و دود1570

نیما اکبر خانیرمانشومیز423عمومی153,000130,050مجموعه عزرائیل (دو جلدي)1571
مجموعه دو جلدي عزرائیل 
با موضوع مبارزات امنیتی

.آنفوالنزاي نیویورکی» یک رمان ژانر در سبک جاسوسی-امنیتی نوشته معصومه برهانی نیا است. این کتاب به رابطه میان آالء همتی و استادش می پردازد که اتفاقات خطرناکی را به دنبال دارد»م برهانی نیارمانشومیز372عمومی170,000153,000آنفوالنزاي نیویورکی1572

خاطراتشومیز144عمومی24,00021,600من به این آرم اعتماد دارم1573
اسماعیل شرفی - زهره مومنی 

- فاطمه کنعانی
.من به این آرم اعتماد دارم» خاطرات مردمی است که پس از سالها آرزوي علم، می توانند به دنیاي آن پا بگذارند»

 
حمید داودآباديخاطراتشومیز280عمومی85,00076,500جاسوس بازي (جلد دوم)1574
حمید داودآباديداستانشومیز168عمومی50,00045,000جاسوس بازي (جلد سوم)1575

مژده پورمحمديداستانشومیز104عمومی52,00046,800سررشته1576
کتاب «سررشته» تجربه نگاري  از مادرانی است که تصمیم می گیرند در دوران مادري یک گناه یا رذیلت را ترك کنند. این کتاب نشان می دهد مادري فرصت بهتري براي نزدیک شدن به خداوند 

است.
داستان عاشقی مرد کشاورز و دختر خان به شیرینی هر چه تمام تر در کتاب بار دیگر شهري که دوست می داشتم روایت شده است.نادر ابراهیمیداستانشومیز111عمومی69,00062,100بار دیگر شهري که دوست می داشتم1577
از نویسندگان و مترجمان جوان کشور، خانم معصومه صفایی راد است که در سفري همراه با جمعی از هنرمندان و اهل قلم کشورمان، به سرزمین بوسنی رفته است.معصومه صفایی رادداستانشومیز208عمومی65,00058,500به صرف قهوه و پیتا1578
مهرداد صدقیداستان کوتاهشومیز253عمومی70,00063,000آخرین نشان مردي1579
زندگی داستانی شیخ فضل اهللا نوريحامد اشتريرمانشومیز188عمومی20,00018,000قربانی طهران1580
داستانی در دوران قاجار و کتاب هاي کتابخانه سلطنتی که به سرقت رفته اند.محمد رضا شرفی خبوشانرمانشومیز264عمومی65,00058,500بی کتابی1581

.دومین نشان مردي» رمان طنزي در مورد یک پدر و پسر دانشجو است که هر دو مشغول پایان نامه هستند. یکی مشغول نوشتن آن و دیگري در حال پیدا کردن یکی که برایش بنویسد»مهرداد صدقیداستانشومیز216عمومی55,00049,500دومین نشان مردي1582

.بی بابا» مجموعه هفده روایت از افرادي است که تجربه فقدان پدر دارند. شما می توانید در این اثر طیف گسترده اي از این قسم تجربه تلخ را مطالعه نمایید»حسین شرفخانلوداستانشومیز208عمومی82,00073,800بی بابا1583
کتاب همسایه خانم جان روایت پرستار احسان جاویدي از یک تجربه ناب انسانی در خاك سوریه است.زینب عرفانیانخاطراتشومیز268عمومی80,00072,000همسایه هاي خانم جان1584
خاطرات 15,مرد ایرانی از پدر بودنفاطمه ستودهداستانشومیز229عمومی67,00060,300پروژه ي پدري1585

داستانشومیز132عمومی28,00025,200عرش ارشیا1586
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
.عرش ارشیا» خاطرات نوجوان حسینی ارشیا مداحی است که گرچه زود از این جهان رخ بربست اما در همان سال هاي اندك شهیدانه زیست و تاثیر زیادي بر اطرافیان خود گذاشت»

رمان امنیتی از اتفاقات زمان پس از انقالبنیما اکبر خانیرمانشومیز295عمومی95,00085,500عزرائیل جلد اول1587
دیپورت داستان جوان ایرانی است که در مسیر مهاجرت به آلمان به اسارت داعش درمی آید. او پس از ماه ها اسارت  به دست مدافعان حرم آزاد می شود.علی اسکندريخاطراتشومیز164بزرگسال40,00036,000دیپورت1588
.سیمرغ سی مرغ» روایتی داستانی از زندگی امام خمینی (ره) است. در این اثر مروري بر تمام زندگی ایشان داریم و اتفاقات سال هاي انقالب را از زاویه جدید بازخوانی می کنیم»محمد قائم خانیزندگینامه داستانیشومیز216عمومی64,00057,600سیمرغ سی مرغ1589
بهزاد دانشگرداستانشومیز240عمومی40,00036,000دالوران عالی قاپو1590
حمید داودآباديخاطراتشومیز726عمومی195,000165,750مجموعه جاسوس بازي (سه جلدي)1591
برگردان پنج قصه برگزیده شاهنامه به نثرفردوسی طوسیداستانگالینگور264عمومی75,00067,500شاهنامه فردوسی 1 - پنج قصه گزیده1592
برگردانی روان از داستان هاي شاهنامه فردوسی به نثرحکیم ابوالقاسم فردوسیداستانگالینگور312عمومی35,00031,500شاهنامه فردوسی 2 - هشت قصه گزیده1593
کتاب متولد 42 خاطرات رفیق خراسانی مقام معظم رهبري و خادم امام رئوف، مرحوم حاج آقا شمقدري است.سید علیرضا مهردادخاطراتشومیز288عمومی95,00085,500متولد چهل و دو1594
کتاب دل پالس ؛ روایتی داستانی از جهادگرانه هایی علیه کروناست که به قلم نویسنده خوش ذوق و انقالبی کشومان، محمد علی جعفري به رشته تحریر درآمده است.محمد علی جعفريداستانشومیز240عمومی50,00045,000دل پالس1595

فائضه غفارحداديداستانشومیز272عمومی65,00058,500شبیه1596
 شبیه» کتابی است که با همه آثار خانم غفار حدادي فرق می کند؛از قبل ظهور تا پس از ظهور با شما حرف دارد، حرف هایی که در قالب یک رمان با دو دانشجوي ایرانی اپالي شده بیان» 

...می شوند
 

زندگی نامه پرفسور حسابیایرج حسابیرمانشومیز232عمومی50,00045,500استاد عشق1597
محمد خسروي راد، در کتاب «فریاد در تاکستان» با قلمی زیبا و ساده خاطرات مرحوم دکتر مرتضی شیخ، اسطوره معاصر پزشکی را روایت می کند.محمد خسروي رادخاطراتشومیز140عمومی40,00036,000فریاد در تاکستان1598

خسرو باباخانیداستانشومیز223عمومی70,00059,500ویولون زن روي پل1599
خسروباباخانی در کتاب«ویولن زن روي پل» روایت تحول خود و نجات از اعتیاد را نگاشته است.

 

اکبر صحراییزندگینامه داستانیشومیز381عمومی110,00099,000عزیز جهان1600
داستان زندگی دکتر عبدالعزیز یا همان عزیز خضري که عمر خود را وقف خدمت به محرومین و نیازمندان کرده است و تا زمان انتشار کتاب بیش از پانزده هزار عمل جراحی رایگان انجام داده 

است.
داستانی واقعی از ایرانی هایی که به هر دلیل و انگیزه، به کشور خود خیانت کردند را در کتاب «جاسوس بازي» بخوانید.حمید داودآباديخاطراتشومیز278عمومی60,00054,000جاسوس بازي (جلد اول)1601
سهیال آقابابایی پورزندگینامهشومیز170عمومی35,00031,500پرواز تا بهشت1602

صالح مرسیرمانشومیز321عمومی100,00090,000مجموعه رمان خانه عنکبوت جلد سوم اشک دشمن1603
مجموعه چهار جلدي«خانه عنکبوت» به شکلی کم نظیر از حقایق ماجرا هاي امنیتی می نویسد، تجربیات مبارزان مسلمانی که در قلب مبارزه با اسرائیل و از میان تعقیب و گریزهاي شبانه تا 

زندان هاي موساد رقم خورده است، با قلم زیباي صالح المرسی نگاشته شده است.
 

این اثر برگردان روانی از داستان لیلی و مجنون نظامی به نثر است.نظامی گنجويداستانگالینگور240عمومی40,00036,000لیلی و مجنون نظامی1604
کتاب آبنبات هل دار یک داستان طنز واقعی را روایت می کند.مهرداد صدقیداستان طنزشومیز411عمومی140,000126,000آبنبات هل دار1605
رمان طنزمهرداد صدقی-شومیز384عمومی135,000121,500آبنبات نارگیلی1606
داستان دانشجویی مسلمان که به فرانسه رفت و سفیر اسالم و ایران شد.نیلوفر شادمهريخاطراتشومیز224بزرگسال85,00076,500خاطرات سفیر1607

سید محسن روحانیداستانشومیز335عمومی95,00085,500چمدان هاي باز1608
زندگی مهاجران به کشور آمریکاي شمالی می نویسد.

 



کتاب اپالي رمانی با محوریت فرار مغزهاست.نرجس شکوریان فردرمانشومیز248عمومی80,00072,000اپالي1609
ماجراي لو رفتن برنامه نابودي قدس توسط خود اسرائیلی ها را در کتاب «چشم هایم در اورشلیم» بخوانید.مریم مقانی-شومیز299عمومی55,00049,500چشم هایم در اورشلیم1610
طرح این مساله که اسرائیل در امتداد چالش فقر و غنا است.کورش علیانیتحقیقشومیز272عمومی77,00069,300متاستاز اسرائیل1611
کتاب چایت را من شیرین می کنم رمانی است که در خالل یک زندگی پر نشیب و فراز معناي حقیقی اسالم را نشان می دهد.زهرا بلنددوسترمانشومیز368عمومی185,000166,500چایت را من شیرین میکنم1612
این کتاب رمانی زندگینامه اي با تم عاشقانه است که داستان زندگی دختر نوجوانی به نام لیال را روایت می کند.بهزاد دانشگررمانشومیز224دختران 15+ سال43,00038,700نفس (براساس خاطرات لیال .غ)1613
کتاب میلیشیا اثر مریم رمضانی به نقد رمان گونه منافقین می پردازد.مریم رمضانیداستان کوتاهشومیز236عمومی45,00040,500میلیشیا1614
زندگی نامه اي از شیخ عبداهللا انصاري در قالب رمانوحید یامین پورزندگینامهشومیز248عمومی80,00072,000نخل و نارنج1615

وجیهه سامانیرمانشومیز217نوجوان105,00094,500آن مرد با باران می آید1616
این کتاب روایت داستانی زندگی یک خانواده طبقه متوسط در کوران انقالب را مطرح کرده است که وقایع داستان حول یک گروه نوجوان که در راس آنها شخصیتی به نام بهزاد است، اتفاق می 

افتد.
کتاب مشهور آسمان، خاطراتی از استاد علی صفایی حائري است که به همت عزیزاهللا حیدري، جمع آوري، تنظیم و منتشر شده است.عزیز اهللا حیدريخاطراتشومیز255عمومی86,00077,400مشهور آسمان  صفایی حائري1617
این اثر روایتی است از خادمان آستان حضرت که ماجراي شیفتگی شان در سالها و دوره هاي مختلف تاریخ رخ داده است سعید تشکريداستانشومیز536عمومی60,00054,000غریب قریب (جلد اول)1618

جالل آل احمد-شومیز112عمومی40,00040,000از رنجی که می بریم (جالل آل احمد)1619
 از رنجی که می بریم» دومین مجموعه داستانی است که از جالل آل احمد در سالهاي 1326 به چاپ رسید و با 7داستان کوتاه، تصویري از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در آن دوره را طراحی»

 نمود
داستان زندگی شیخ اسماعیل فردوسی پور به روایت همسر مریم قربانزادهزندگینامه داستانیشومیز318عمومی57,00051,300حوض شربت1620
رمانی که تصویرگر بانویی است که روز به روز به کمال نزدیک تر می شود و الگویی نیکو را به زن امروز معرفی می کند.نعیمه اسالملورمانشومیز416عمومی54,00048,600فرشته ها هم عاشق می شوند1621
کتاب«پیامبر بی معجزه» ماجراي تبلیغ باورهاي اساسی اسالم است به شیوه اي جذاب و تامل برانگیز که در گیر و دارد ربوده شدن روحانی مبلغ و همسرش توسط اشرار بیان می شود.محمدعلی رکنیرمانشومیز166بزرگسال75,00071,250پیامبر بی معجزه1622
داستان بلند بر جاده هاي آبی سرخ حکایت جوانمردي و رشادت دالور مرد جنوبی گمنامی است به نام ;میرمهناي دوغابینادر ابراهیمیرمانشومیز678عمومی400,000360,000بر جاده هاي آبی سرخ1623
مردي در تبعید ابدي؛ زندگی نامه اي داستانی درباره مالصدرا به قلم زیباي نادر ابراهیمی است.نادر ابراهیمیرمانشومیز270عمومی136,000122,400مردي در تبعید ابدي1624
عاشقانه پاك و حقیقی از نادر ابراهیمی که مبارزات و عاشقی گیله مردي را تصویر می کند.نادر ابراهیمیرمانشومیز239عمومی110,00099,000یک عاشقانه ي آرام1625
داستانی درباره زندگی و شخصیت امام خمینی (ره)نادر ابراهیمیرمان بلندشومیز246عمومی45,00040,500سه دیدار جلد اول (رجعت به ریشه ها)1626
داستانی بلند درباره زندگی و شخصیت امام خمینی (ره)نادر ابراهیمیرمان بلندشومیز272عمومی50,00045,000سه دیدار جلد دوم (در میانه میدان)1627
داستان زندگی نادر ابراهیمی و مشاغلی که از کودکی تجربه کرده است را در کتاب ابن مشغله بخوانید.نادر ابراهیمیداستانشومیز112عمومی60,00054,000ابن مشغله1628
رمانی عاشقانه اجتماعی از زندگی پزشکی که زندگی خانوادگی اش به شدت تحت تاثیر انتشار ویروس کرونا قرار گرفته و به مبارزه با این ویروس منحوس میپردازد.سید حسام الدین رایگانیرمانشومیز313عمومی63,00056,700دوران کوران1629
داستانی از وقایع پیش از انقالب تا دوران جنگ تحمیلی در بستري عاشقانهفهیمه پرورشرمانشومیز351عمومی135,000121,500پنجره چوبی1630
داستان هایی جذاب هم چون داستان مادربزرگان براي نوجوانانمظفر ساالريداستانشومیز176نوجوان70,00063,000قصه هاي من و ننه آغا1631
رمانی با درونمایه مذهبی که از عشق دختر و پسري از دو مذهب متفاوت و گاه متضاد، سخن می گوید.مظفر ساالريرمانشومیز279عمومی140,000126,000رویاي نیمه شب1632
سه گانه اي شیک، با کالس و البته سرشار از عشقی زیبا از نادر ابراهیمینادر ابراهیمیرمانشومیز531عمومی200,000180,000عاشقانه ها - جیبی سه جلدي قاب دار - نادر ابراهیمی1633
.نگهبان سرو» داستان مراقبت از طبیعت برابر قاچاقچیان است» فاطمه نفريرمانشومیز78نوجوان30,00027,000نگهبان سرو1634
سوژه ترور ماجراي امنیتی در رقه و مبارزه با داعش علیرضا سکّاکیخاطراتشومیز234عمومی39,00035,100سوژه ترور1635
ماجراي بمباران حرم امام رضا سعید تشکريداستانشومیز247عمومی49,00044,100دورگه1636
کتاب ناصر ارمنی اثري زیبا از رضا امیرخانی در حوزه داستان کوتاه است.رضا امیرخانیداستان کوتاهشومیز179عمومی34,00030,600ناصر ارمنی1637
نامه هاي عاشقانه بین پریدخت و سید محمود در دوران قاجار.حامد عسکريداستانشومیز140عمومی50,00045,000پري دخت  مراسالت پاریس طهران1638
بیان برخی از وجوه ناپیداي تاریخ معاصر ایران و دیدگاه برخی روشنفکران دوران پهلوي در کتاب پاریس پاریس.سعید تشکريرمانشومیز350عمومی25,00022,500پاریس پاریس1639
کتاب قیدار رمانی خواندنی از رضا امیرخانی است که راه رسم مردانگی را در داستان بازگو می کند.رضا امیرخانیرمانشومیز296عمومی83,00074,700قیدار1640
کتاب «ایذا» رمانی مرموز است که از همه گیري دشمنی به نام ایذا در جهان خبر می دهد. مصطفی رضاییرمانشومیز271عمومی105,00094,500ایذا1641
کتاب «رهش» رمانی خواندنی از رضا امیرخانی است که توسعه شهري و معماري شهري را دست مایه قرار داده است.رضا امیرخانیرمانشومیز200عمومی70,00063,000رهش1642
ماجراي سفر ده روزه رهبر انقالب به سیستان و بلوچستان.رضا امیرخانیسفرنامهشومیز304عمومی49,00044,100داستان سیستان1643
ماجراي سفر رضا امیر خانی به افغانستان را در کتاب جانستان کابلستان بخوانید.رضا امیرخانیسفرنامهشومیز348عمومی135,000121,500جانستان کابلستان1644
یادداشت هاي هفتگی امیرخانی در نشریه الکترونیکی لوحرضا امیرخانییادداشتشومیز279عمومی40,00036,000سرلوحه ها1645
زهرا امینیرمانشومیز190عمومی75,00067,500قابیل فراموش نمی شود1646
داستان رزمنده اي که تا آخر جنگ می ماند و شهید نمی شود و عشقی را تجربه می کند که ...رضا امیرخانیرمانشومیز480عمومی225,000202,500بیوتن1647
کتابی که در قالب نامه نوشته شده است و شخصیت اصلی کتاب خلبان جانبازي است که دوپایش را ازدست داده است. او که مرتضی نام دارد آرزو دارد دوباره پرواز کند و ...رضا امیرخانیرمانجلد نرم170عمومی37,00033,300از به1648
کتاب ارمیا زندگی جوانیست که قبل و بعد از جنگ را تجربه کرده اما زندگی پس از جنگ کمی برایش سخت شده و ...رضا امیرخانیرمانشومیز299عمومی110,00099,000ارمیا1649
کتاب من او، مشهورترین اثر رضا امیرخانیست که فراز و نشیب یک زندگی را از محله هاي قدیم تهران تا پاریس بیان می کند.رضا امیرخانیرمان بلندشومیز600عمومی230,000207,000من او1650
داستانی از تقابل مردانگی با ناجوانمردياعظم بروجرديرمانشومیز274عمومی33,00029,700نامه آخر1651
محمد قائم خانیرمانشومیز439عمومی95,00085,500صور سکوت1652
رمانی با موضوع جدال با جامعه در مقام مادريمعصومه امیرزادهداستانشومیز483عمومی190,000171,000مثل نهنگ نفس تازه می کنم1653
موسسه فرهنگی ایمان جهاديزندگینامهگالینگور800عمومی150,000135,000تا خمینی شهر1654
معصومه میرابوطالبیداستانشومیز163عمومی65,00058,500معبد زیر زمینی1655
داستانی که با درك نوجوانان شیوه فرار از گناه و کنترل شهوت را به آنها یاد می دهد.تقی شجاعیرمانشومیز204عمومی45,00040,500پلنگ زخمی1656
حکایتهایی از مستاجريزهرا کاردانیداستان کوتاهشومیز159عمومی50,00045,000قربانی شهریور1657
رمانی سه جلدي از نادر ابراهیمی که به بیان مبارزات انقالب اسالم ي می پردازد.نادر ابراهیمیرمان بلندشومیز1612عمومی850,000765,000آتش بدون دود (7 جلدي)1658
داستان هایی نوستالژیک از دهه شصت حامد عسکريخاطراتشومیز184عمومی75,00067,500گدار1659
نادر ابراهیمیرمانشومیز398عمومی350,000315,000عاشقانه ها (بدون قاب-رقعی)1660
کتاب نعمت جان روایت زندگی صغري بستاك امدادگر بیمارستان شهید کالنتري اندیمشک است.سمانه نیکدلزندگینامه داستانیشومیز207عمومی40,00036,000نعمت جان1661
نادر ابراهیمیداستانشومیز106عمومی45,00040,500انسان جنایت و احتمال1662
مصطفی خرامانداستانشومیز170عمومی / نوجوان45,00040,500من ضامن1663
نیما اکبرخانیداستانشومیز287عمومی115,000103,500زلزله ده ریشتري1664
محمد محمودي نورآباديرمانشومیز211عمومی35,00031,500رنجهور1665
داشتان عاشقانه با محوریت دو شخصیت نوجوانمظفر ساالريرمانشومیز388عمومی80,00072,000شب صورتی1666
هدا حشمتیانداستانشومیز84عمومی25,00022,500خیاطی مادام1667
خاطرات کوتاه از مادرانه هابهزاد دانشگر - مرضیه احمديداستان کوتاهشومیز259عمومی / بانوان75,00067,500فکرشم نکن1668

داستان کوتاهشومیز352عمومی / زوجین90,00081,000پناهم باش1669
بهزاد دانشگر - راضیه ترکان - 

مهناز محمدیان
سقط جنین عمدي

نامه هایی عاقالنه و عاشقانه از جوانان و نوجوانان غیور ایران به امام خمینی (ره)محسن دریا لعلتدوینشومیز248عمومی29,00026,100برسد به دست امام1670

محمد حسین زادهرمانشومیز220عمومی80,00072,000دختر مو شرابی1671
کتاب دختر موشرابی رمانی تاریخی است درباره دختران غیور سرزمین مان. قصۀ پاکی شیرین هاست و غیرت فرهادها! حکایت خروش لیلی هاست در کشاکش نبرد مجنون ها، حماسۀ رستم ها و 

سوگ تهمینه ها!
حمید سبحانی صدرزندگینامهشومیز592عمومی200,000180,000فیضیه تهران1672
محمدعلی حمصیانداستانشومیز247عمومی87,00078,300دیدار با تاریکی1673
سید میثم موسویانداستانشومیز179عمومی70,00063,000لی لی1674
حامد اشتريداستانشومیز71عمومی10,0009,000من از گاوي که لگد می زند می ترسم1675
جالل آل احمدداستانشومیز205عمومی80,00072,000سه تار(جالل آل احمد)1676
مظفر ساالريزندگینامه داستانیشومیز144عمومی46,00041,400گوهر شب چراغ1677
سید مرتضی میر عزآباديزندگینامهشومیز267عمومی55,00049,500برپا1678
مجموعه داستان کوتاه درباره شیوع ویروس کرونا در ایران و نقش جهادگران در میدان مبارزه با آن.سعید تشکريخاطراتشومیز111عمومی29,00026,100دور از جان1679
روایت زندگی مسلمانان در کشورهاي دیگرحامد اشتريداستان کوتاهشومیز136عمومی25,00022,500هلو برادر1680
ماجراي نوجوانی که تالش می کند از هر راهی به جبهه برود و االن قرار است با پیروزي در یک مسابقه، به اردوي مناطق جنگی فرستاده شودفهیمه شاکري مهرداستانشومیز120عمومی40,00036,000نبرد تک خوان1681
داستان جوانی که چند آیه از قرآن جهت زندگی اش را به سوي خدا تغییر داد.بهزاد دانشگررمانشومیز200عمومی85,00076,500تولد در لس آنجلس1682
روایتی بسیار جذاب از زندگی یک خانم ژاپنی به نام اتسوکو هوشینو که ناز و نعمت زندگی در توکیو را رها می کند و به دین اسالم می گراید.حامد علی بیگیرمانشومیز104عمومی45,00040,500تولد در توکیو1683
روایتی از سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و مخصوصا بوموسیعلیرضا رافتیسفرنامهشومیز183عمومی55,00049,500ایران نرسیده به امارات1684



سعید تشکريداستانشومیز144عمومی22,00019,800آبی ها جلد دوم1685

سعید تشکري در این رمان دوجلدي به سراغ روایت خاطرات پزشکی مسیحی رفته است که در روزهاي حکومت هارون الرشید زندگی می کرد.
ماجرا از روزي شروع شد که هارون، زکریاي رومی را از دیر انطاکیه، در زادگاه طبیب، یعنی دیار هالینوبلس(حرّان)، به قصر خود فرامی خواند.

اما زکریا پیش از رسیدن به مرکز خالفت عباسیان، از دست ماموران گریخته و راهش را به سوي مدینه تغبیر می دهد تا درپی دیدار با پیشواي شیعیان، علی بن  موسی الرضا (ع)، الگوي کامل زمانه 
خود را بیابد.

اگر مشتاق هستید تا همراه او در این سفر پر هیجان شوید و شاهد دیدارش با امام باشید، از خواندن این اثر از نشر به نشر دست نکشید .

سعید تشکريداستانشومیز126عمومی18,00016,200آبی ها جلد اول1686

سعید تشکري در این رمان دوجلدي به سراغ روایت خاطرات پزشکی مسیحی رفته است که در روزهاي حکومت هارون الرشید زندگی می کرد.
 

ماجرا از روزي شروع شد که هارون، زکریاي رومی را از دیر انطاکیه، در زادگاه طبیب، یعنی دیار هالینوبلس(حرّان)، به قصر خود فرامی خواند.
 

اما زکریا پیش از رسیدن به مرکز خالفت عباسیان، از دست ماموران گریخته و راهش را به سوي مدینه تغبیر می دهد تا درپی دیدار با پیشواي شیعیان، علی بن  موسی الرضا (ع)، الگوي کامل زمانه 
خود را بیابد.

اگر مشتاق هستید تا همراه او در این سفر پر هیجان شوید و شاهد دیدارش با امام باشید، از خواندن این اثر از نشر به نشر دست نکشید .

بهزاد دانشگرداستانشومیز168عمومی67,00060,300معجزه بن ساي1687
این کتاب براي معرفی مساله مهم و پیچیده خانه داري نگاشته شده، یک کتاب که با بیست و سه قلم زیبا و متفاوت بانوان نویسنده، این نقش کم نظیر زنان را به تصویر می کشد .

 
ماجراي توسل یک کمونیست به امام رضا براي شفاي فرزندشمنصور انوريرمان بلندگالینگور544عمومی29,00021,750از عشقاباد تا عشق آباد - جلد دوم1688
داستان زمان خوارزمشاهیان و حمله مغولمسعود آذربادرمانشومیز359عمومی72,00064,800یورش سرد1689
کرونامیثم امیريداستان کوتاهشومیز144عمومی37,00033,300تاج در تن1690
دالیل و راه هاي حفظ ادبیات فارسی اسماعیل امینیداستانشومیز248عمومی62,00055,800به زبان فارسی1691
خاطرات بیست و هشت مهاجر افغانمحمد سرور رجاییخاطراتشومیز304عمومی72,00064,800وطن دار1692

مهدي قزلیداستانشومیز135عمومی40,00036,000شریان مکران1693
یکی از بزرگ ترین پروژه هاي ایران درچندسال اخیر، صادرات نفت، از نزدیک بندر جاسک تا خارج از تنگه هرمز بوده است.

 
خاطره نوشتن از افرادغالمرضا طریقیداستان کوتاهشومیز279عمومی85,00076,500رنجین کمان1694
بیست خاطره از بارداريزهرا قدیانیداستان کوتاهشومیز208عمومی / مادران62,00055,800دو جان1695
رمان مبارزات نوجوانان علبه شاهبتول پادامرمانشومیز206عمومی47,00042,300خال هندو1696
شهید رجبعلی غالمیام البنین ماهررمانشومیز231عمومی49,00044,100نهان خانه1697
داستانی طنز را با لبخند در کتاب آبنبات پسته اي بخوانید.مهرداد صدقیرمان طنزشومیز257عمومی180,000162,000آبنبات پسته اي1698
داستان یک دختر دهه شصتی با تمام لبخندها و اتفاقات عجیب و غریبشلیال عباسعلی زادهداستانشومیز91عمومی25,00022,500دختري که رهایش نکردي1699
سعید تشکريرمانگالینگور704عمومی135,000121,500رژیسور1700
زندگی دکتر حسابیمحمود اکبرزادهزندگینامه داستانیشومیز102عمومی28,00025,200مرد نخستین1701
رمانی در زمان پهلوي در شهر مشهدسعید تشکريرمانشومیز211عمومی66,00059,400کافه داش آقا1702
شرح زندگی نامه بانو امین اصفهانییحیی آریا بخشایشزندگینامهشومیز179عمومی37,00033,300بانو امین اصفهانی1703

صادق کرمیارداستانشومیز429بزرگسال88,00079,200مردان نامرئی1704

 
 ماجرا به یکی از عملیات هاي جاسوسی و ضد جاسوسی در زمان جنگ تحمیلی باز می گردد و یک طرف قصه،نیرو هاي حفاظت اطالعات و شناسایی درخط مقدم جبهه هستند و در سوي دیگر

.واحد استخبارات ارتش بعث حضور دارد
 

ماجراي جابجایی ایل هاي ترکمن در زمان رضاخانعبدالرحمن اونقرمانشومیز416عمومی85,00076,500ماتی خان1705
تاب طناب دار، رمانی عاشقانه، سیاسی و البته کمی مذهبی از مهدي پناهیان است.مهدي پناهیانرمانشومیز544عمومی140,000126,000تاب طناب دار1706
داستان هایی آموزنده از زبان حیوانات را در کتاب کلیه و دمنه بخوانید.ابوالمعالی نصراهللا منشیداستانگالینگور720عمومی100,00090,000کلیله و دمنه - نصراهللا منشی1707
رمان عاشقانه نافرجام مذهبی سید حسام الدین رایگانیرمانشومیز208عمومی45,00040,500ایهام1708
کتاب اسماعیل ماجراي جوانیست که در پرتوي انقالب اسالمی متحول می شود.امیرحسین فرديرمانشومیز312عمومی60,00054,000اسماعیل1709
رمانی در رابطه با قیام خونین مردم در مسجد گوهر شادسعید تشکريرمانشومیز193عمومی40,00036,000اوسنه ي گوهرشاد1710
روایت شکل گیري شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان را که به مدد الهی صورت گرفته است، در کتاب تندتر از عقربه ها حرکت کن بخوانید.بهزاد دانشگرداستانگالینگور304عمومی60,00054,000تندتر از عقربه ها حرکت کن - گالینگور1711
این کتاب زندگی حاج شیخ محمود رضا امانی، فرزند مرحوم شیخ علی اصغر، در روستاي مهاجران و روستاهاي اطراف، معروف و مشهور به حاج آخوند است.عطاءاهللا مهاجرانیخاطراتشومیز282عمومی110,000104,500حاج آخوند1712
رمانی از عشق بین سعید و سحر اما با درون مایه اجتماعی و خانوادگی که اهمیت فرزندآوري را گوشزد می کند.محمد علی جعفريرمانجلد نرم152عمومی24,00021,600خانه مغایرت1713
خسرو و شیرین اثري است عاشقانه از نظامی، اما ماجراي این خسرو و شیرین متفاوت است. ماجرا روایت خسرویی در روزگار ماست در سال هاي پیش از جنگ و انقالب در آبادان.خسرو باباخانیرمانشومیز244عمومی75,00067,500خسرو شیرین - رمان1714
سفرنامه از ماجراي حج جالل ال احمد که دنیاي او را متحول ساخت.جالل آل احمدسفرنامهشومیز231عمومی90,00081,000خسی در میقات (جالل آل احمد)1715
رمانی که به بسیاري از مسائل و شبهات پیرامون حجاب، حقوق زنان، فمینیسم و ... پاسخ می دهد.جمعی از نویسندگانرمانشومیز480بانوان / دختران150,000135,000دختران آفتاب1716
داستانی عاشقانه از شاعر اهل بیت، دعبل و همسر سازش ناپذیرش.مظفر ساالريرمانشومیز332عمومی70,00063,000دعبل و زلفا1717
ماجراي سفر تبلیغی یک طلبه.زهرا کاردانیداستانشومیز140عمومی37,00033,300زن آقا1718
داستانی درباره زنی که از لحاظ مالی، ظاهري و ... فقیر است و ازدواجی توام با نارضایتی را تجربه می کند و ...جالل آل احمدداستانشومیز184عمومی80,00072,000زن زیادي1719
روایت هایی واقعی و مستند از زندگی یک طلبه و حضور او در بسترهاي فرهنگی متفاوتسید احمد بطحاییداستانشومیز112عمومی12,0009,000سی و ده1720
اثري است با موضوع داعش وحضور آشوب آفرین او، اینبار در اصفهان،شهري که لبریز است از نشانه هاي فرهنگ و تمدن ایرانی-اسالمی.محمد فائزي فردرمانشومیز263عمومی80,00072,000بذر خون1721
روایت سختی هاي یک پدر و مادر براي درمان بیماري سخت کودکشان.مرضیه اعتماديداستانشومیز111عمومی40,00036,000شصت1722
کتاب عروس یمن زندگینامه داستانی خانم فاطمه مومنی (پور حاج احمد) بانوي مهاجر مقاومت را روایت می کند.زینب پاشاپورزندگینامه داستانیشومیز240عمومی65,00058,500عروس یمن1723
کتاب «فهیمه» زندگی نامه داستانی فهیمه محبی است که همسر خلبانش به طرز مشکوکی کشته شد و فرزندش شهید دوران دفاع مقدس شد.نفیسه ثباترمانشومیز480عمومی47,00042,300فهیمه - زندگی نامه داستانی فهیمه محبی1724
ماجراي معلمی که براي راحتی و پول بیشتر به مدیریت روي می آورد اما ...جالل آل احمدداستانشومیز128عمومی90,00081,000مدیر مدرسه1725
داستان دختري که در شهر بامیان در کشور جنگ زده افغانستان براي زنده ماندن تالش می کند. داستانی از دل جنگ ها و آوارگی ها.معصومه حلیمیداستانشومیز276عمومی60,00054,000ملکه بامیان1726
روایت دلخواه پسري شبیه سمیر داستان شهیدي ایرانی است که به اشتباه به عراق منتقل می شود و براي خاکسپاري به وادي السالم انتقال می یابد.محمد رضا شرفی خبوشانداستانشومیز216عمومی35,00031,500روایت دلخواه پسري شبیه سمیر1727

مجید پورولی کلشتريداستانشومیز127عمومی40,00036,000ماه خاتون1728
کتاب ماه خاتون داستانی از مجید پور ولی کلشتري است. این داستان درباره دختر حاکم اصفهان در زمان سلطنت سلسله صفویان است. دختري که در بستر بیماري افتاده است و پزشکان از 

درمانش عاجز شده اند. اما ناگهان نور حقیقت بر او می تابد.
بی نام پدر داستان زندگی یکی از بدنام ترین و فاسدترین تیمسارهاي رژیم شاهنشاهی است.سید میثم موسویانداستانشومیز270بزرگسال100,00090,000بی نام پدر1729
امیر حسین قاضیرمانشومیز347عمومی110,00099,000دیوار 17301358
کتاب «سال سیل» به سراغ سبک رئالیسم جادویی رفته است که آمیزه اي از طنز و ترس و جدیت و عشق و... را به مخاطبان ارائه می کند.مهرداد صدقیداستانشومیز220عمومی82,00073,800سال سیل1731
نون والقلم گزارشی از اوضاع اجتماعی و سیاسی است که بر خالف کارهاي دیگر جالل آل احمد در قالب یک داستان طنز بازگو می شود.جالل آل احمدداستان طنزشومیز240عمومی85,00076,500نون و القلم1732
فلسفه آفرینش و هبوط آدم و حوا به دنیاي دونعلی شریعتیداستانشومیز218عمومی55,00049,500هبوط  علی شریعتی1733
داستان هاي برگزیده از اثر زیباي هزار و یک شبعبداللطیف طسوجیداستانگالینگور376عمومی75,00067,500هزار و یک شب 1 - قصه هاي گزیده1734

داستانگالینگور319عمومی45,00040,500هزار و یک شب 2- قصه هاي گزیده1735
علیرضا رضاداد - اقدس رزازي 

فر
داستان هایی گزیده از کتاب ارزشمند هزار و یک شب که لغات دشوار آن در پاورقی ها شرح داده شده اند.

داستان کوتاهگالینگور252عمومی35,00031,500هزار و یک شب 3- قصه هاي گزیده1736
علیرضا رضاداد - اقدس رزازي 

فر
داستان هایی شنیدنی از اسطوره و افسانه هاي کهن فارسی که البته خالی از نکات لطیف و درس عبرت نیست.

داستان دختر نوجوانی است که دلش می خواهد متفاوت باشد، متفاوت ببیند، متفاوت زندگی کند و حتی متفاوت لبخند بزندزهرا محمديرمانشومیز147عمومی70,00063,000وریا1737
داستانی از دوره تیموریان. روایت بخشی از تاریخ ایران با نثري جذاب به قلم سعید تشکري را در کتاب پریزاد بخوانید.سعید تشکريرمانشومیز299عمومی50,00045,000پریزاد - رمان1738
مهدي عجمداستانشومیز173عمومی45,00040,500آب پرتقال در کربالي 17395

داستانشومیز158عمومی50,00045,000تولدت مبارك1740
راضیه جمالی نژاد - نازنین 

صابري بهداد
نامه هاي عاشقانه نادر ابراهیمی به همسرشنادر ابراهیمیخاطراتشومیز142بزرگسال89,00080,100چهل نامه کوتاه به همسرم1741
کلیله ودمنه کتابی پند امیز است که در ان حکایت گوناگون از زبان حیوانات نقل شده استابوالمعالی نصراهللا منشیداستانگالینگور656عمومی60,00054,000کلیله و دمنه(رقعی)1742
اثري دلنسین با قلمی زیبا در توصیف کویر، گاه توصیفی از دوست داشتن و گاه آمیخته به عمق اندیشه هاي رساله هاي فلسفی.علی شریعتیرمانشومیز460عمومی178,000160,200کویر علی شریعتی1743
کتاب حاضر، داستان جوانی است که به دنبال کیمیا از این شهر به آن شهر می رود و در پی کسی است تا بتواند علم کیمیا را از او بیاموزد.رضا مصطفويرمانشومیز136عمومی50,00045,000کیمیاگر1744



داستان کوتاه سلمان کدیور-شومیز172عمومی45,00040,500راننده رئیس جمهور و چند داستان دیگر1745

مفتون و فیروزه» را می توان نخستین مانیفست فرهنگی مبارزات منجر به پیروزي انقالب و نخستین جرقه هاي پیوند میان جریان هنر و اندیشه ناب دینی در تاریخ ایران دانست»سعید تشکري - شهرام شفیعیرمان بلندشومیز1106عمومی80,00072,000مفتون و فیروزه 2 جلدي1746

خاطرات یک کپی رایتر دون پایه را در کتاب «استیو جابز غلط کرد با تو» بخوانید. خاطراتی از کار در شرکت هاي فناور ایرانی.آزاده رحیمیخاطراتشومیز167عمومی44,00039,600استیو جابز غلط کرد با تو1747
روایت از زندگی یک ساله در لوزان سوئیس از زبان فائضه غفار حدادي.فائضه غفارحداديرمانشومیز408عمومی125,000112,500دهکده خاك بر سر1748
کتاب ارتداد رمانی سیاسی از وحید یامین پور با محوریت انقالب اسالمی ایران است.وحید یامین پوررمانشومیز248بزرگسال95,00085,500ارتداد1749
هشت سال معرکه سوریه از زبان جمال فیض الهیعلی اصغر عزتی پاكرمانشومیز148عمومی40,00036,000اجاره نشین خیابان االمین1750
سفر به عمق جامعه، سیاست، اقتصاد و فرهنگ اروپا با محمد دالوري.محمد دالوريسفرنامهشومیز240عمومی60,00054,000روز در پس کوچه هاي اروپا 1751976
سهم من رمانی است درباره دختري که اسیر برادرهاي به شدت متعصبش شده و ...پري نوش صنیعیرمانشومیز525عمومی130,000117,000سهم من1752
تفاوت شیعه و سنی و وهابیت در پاکستان در قالب رمانی از سید علی اکبر حسینی .سید علی اکبر حسینیرمانشومیز193عمومی32,00028,800نبرد تیله ها1753
کتاب «شما که غریبه نیستید» زندگی نامه خود نوشت هوشنگ مرادي کرمانی است.هوشنگ مرادي کرمانیزندگینامه داستانیگالینگور356عمومی90,00081,000شما که غریبه نیستید1754
داستان مردمانی که بهترین سال هاي زندگی شان را در جنگ گذراندند و پس از جنگ نیز در حال و هواي جنگ ماندند و خود را اسیر دنیا نکردند.صادق کرمیارداستانشومیز220عمومی45,00040,500شیدایی1755
روایتی ازبحران سوریه برگرفته از خاطرات دکتر حسین امیر عبداللهیانمحمد محسن مصحفیخاطراتشومیز296عمومی65,00058,500صبح شام1756

سووشون روایت یوسف ها که براى استقالل این مرز و بوم جنگیدند، روایت سیاوش هایى که خونشان به ناحق زمین را سرخ کرد و روایت زرى هایى که تا ابد داغى بر سینه خواهند داشت.سیمین دانشوررمانشومیز310عمومی110,000110,000سو و شون1757

تاریخ غیرت رمانی با مضمون تاریخی-عاشقانه است که «آقاشیخ موسی نثري» آن را در سال 1274 هجري شمسی، یعنی زمانی که تنها هفده سال داشته، طی یک سال نوشته است.آقا شیخ موسی نثريرمانگالینگور277عمومی60,00054,000تاریخ غیرت1758
خاطرات خود نوشت نادر ابراهیمینادر ابراهیمیداستانشومیز218عمومی165,000148,500ابوالمشاغل1759
روایت تالش براي کشف حجاب در دوران پهلوي و آشنایی با شخصیت هاي معروف زمان رضاخان.فاطمه سلطانیرمانشومیز211عمومی / بانوان85,00076,500حریر1760
داستانی تاریخی با موضوع تعزیه خوانی براي زنان دربار ناصرالدین شاهمریم بصیريرمانگالینگور344عمومی28,00025,200شب هاي حرم خانه1761
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محسن دهقانیمشاورهشومیز212والدین / مربیان70,00063,000جعبه ابزار تربیت1762

1763
چگونه از بدنم مراقبت و نگهداري کنم؟ (ویژه دختران 9 تا 12 

سال)
مطالب مناسب براي آغاز سن بلوغ دختران به لحاظ جسمی و روانیولري لی شیفرمشاورهشومیز103دختران45,00040,500

مشاورهشومیز118والدین30,00027,000مغز کودك من  از 1 تا 4 سالگی1764
حامد اختیاري - طاهره مهدوي 

حاجی
بیان ویژگی ها و کارکردها و رشد مغز در دوره 1 تا 4 سالگی و نحوه تعامل والدین با کودك در این سن را در کتاب مغز کودك من بخوانید.

مشاورهشومیز432والدین98,00088,200راه براي پرورش فرزندانی فوق العاده 1765365
شیال الیسون - الله مهدي نژاد 

- باربارا دي آن بارنت
کتابی کاربردي با ایده هایی خالقانه براي پرورش کودکانی خالق

بیان همه آنچه که براي مادر بودن کافیست البته در 5 سال اول زندگی کودكجی ا فراستمشاورهگالینگور265والدین135,000121,500مادر کافی1766

مشاورهشومیز336عمومی130,000117,000به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن 17671
آدل فابر - الین مازلیش - 

فاطمه عباسی فر
آموزش اینکه چگونه با کودکان سخن بگوییم و چگونه به سخنشان گوش فرا دهیم

مشاورهشومیز329عمومی120,000108,000به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن 17682
آدل فابر - الین مازلیش - 

نفیسه معتکف
در خانه و مدرسه با کودکان چگونه سخن بگوییم تا بیاموزند ...

مساله مهمی که نحوه مواجهه با آن می تواند همه چیز را در آینده فرزندمان عوض کند و ضرورت آموختن حرفه، پذیرش یک مسئولیت و محاسبه مالی را به ما یادآوري کند.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز212عمومی / والدین54,00048,600من دیگر ما (جلد یازدهم)1769

1770
مجموعه سیزده جلدي من دیگر ما همراه با کتاب «بازي،بازوي 

تربیت»
.مجموعه سیزده جلدي من دیگر ما»مجموعه اي کامل و همه چی تموم براي حل مساله تربیت فرزند در تمامی ابعاد است»محسن عباسی ولديمشاورهشومیز3145والدین709,000602,650

مجموعه «منِ دیگرِ ما» تالش می کند با تکیه بر مبانی دینی، مهارت هاي تربیت فرزند در دنیاي امروز را با قلمی ساده و روان به پدران و مادران آموزش دهد.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز120والدین / زوجین32,00028,800من دیگر ما (جلد اول)1771

ناهید کریمی - نرگس کاهانیمشاورهشومیز120والدین35,00031,500کشتی نجات1772
کتاب «کشتی نجات» یک کتاب آموزشی براي مربیانی است که قرار است با کودکان بازي کنند. این کتاب مشتمل بر دوازده بازي جذاب با محتواي عالی براي تربیت و رشد کودکان مقطع ابتدایی 

و پایین تر از آن است.

مشاورهشومیز96والدین45,00040,500تربیت جنسی کودکان - جلد اول1773
جمعی از نویسندگان - 
امیرحسین بانکی پور فرد

کتاب حاضر به سواالتی از قبیل: از چه سنی اتاق خواب فرزندتان را جدا می کنید؟ آیا در مورد کنترل روابط فرزندتان با کودکان بزرگتر یا جنس مخالف و بازیهاي خاص مانند دکتربازي مشکل 
دارید؟ و ...پاسخی درخور می دهد.

آموزش مسائل جنسی مورد نیاز در سطح بینش و دنیاي کودکان به زبان ساده. این کتاب راهنماي خوبی براي والدین در جهت تربیت جنسی کودکان است.امیرحسین بانکی پور فردمشاورهشومیز74والدین40,00036,000تربیت جنسی کودکان - جلد دوم1774
مجموعه «منِ دیگرِ ما» تالش می کند با تکیه بر مبانی دینی، مهارت هاي تربیت فرزند در دنیاي امروز را با قلمی ساده و روان به پدران و مادران آموزش دهد.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز184والدین / زوجین34,00030,600من دیگر ما (جلد دوم)1775

اصغر آیتیمشاورهشومیز756والدین222,000188,700مجموعه فرودگاه فرشتگان (سه جلدي)1776
مجموعه فرودگاه فرشتگان اثري با قلمی شیرین است که در سه جلد پاسخ بسیاري از دل مشغولی هاي شما را در خودش دارد و عالوه بر آن به سراغ مهارت هاي ساده و کاربردي براي پایبندي 

هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان به نماز و عقاید اسالمی می رود.
مساله کتاب مقابل دقیقا همین است؛ زن خانه دار یا شاغل، زن بودنش فراموش نشود.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز255عمومی / والدین70,00063,000من دیگر ما (جلد دوازدهم)1777
تربیت دختران در مقام زن و مادر با نگاه اسالمی محسن عباسی ولديمشاورهشومیز203عمومی / والدین58,00052,200من دیگر ما (جلد سیزدهم)1778
مهارت پایبندي فرزندان به نماز در کودکان 6 تا 18 سال.اصغر آیتیمشاورهشومیز248والدین / مربیان75,00067,500فرودگاه فرشتگان 17792
کتاب حاضر به سوال چه کنیم تا فرزندان زیر شش سال ما به نماز عالقمند شوند؟ پاسخ می دهد.اصغر آیتیمشاورهشومیز232والدین / مربیان72,00064,800فرودگاه فرشتگان (جلد اول)1780
هانیه جهانیمشاورهشومیز272والدین80,00072,000محرمانه با فرزندم1781

1782
آرامش طوفان ها (مهارت هاي مدیریت ناهنجاري هاي کودکان و 

نوجوانان)
نحوه تشخیص ناهنجاري رفتاري کودکان و مقابله با آنسید علیرضا تراشیونمشاورهشومیز224والدین77,00069,300

کتاب«از سیادت تا وزارت» درباره آشنایی با مبانی رشد در هفت ساله اول، دوم و سوم زندگی کودك است.محمد جعفر غفرانیمشاورهشومیز244والدین / مربیان110,00099,000از سیادت تا وزارت1783

مشاورهشومیز276والدین / مربیان127,000114,300تربیت سالم در مدرسه  همراه با سی دي1784
جین نلسن - محمدجواد 
فرشچی - ریحانه ایزدي

شیوه جذب دانش آموزان به درس 

.منِ دیگرِ ما» تالش می کند با تکیه بر مبانی دینی، مهارت هاي تربیت فرزند در دنیاي امروز را با قلمی ساده و روان به پدران و مادران آموزش دهد»محسن عباسی ولديمشاورهشومیز429والدین85,00076,500من دیگر ما جلد پنجم1785
کتابی که بازي را یک از بازوان تربیتی فرزند معرفی می کند و بازي هایی خوبی را نیز معرفی می کند.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز141والدین30,00027,000بازي بازوي تربیت1786
.منِ دیگرِ ما» تالش می کند با تکیه بر مبانی دینی، مهارت هاي تربیت فرزند در دنیاي امروز را با قلمی ساده و روان به پدران و مادران آموزش دهد»محسن عباسی ولديمشاورهشومیز202والدین / زوجین34,00030,600من دیگر ما جلد چهارم1787
مجموعه «منِ دیگرِ ما» تالش می کند با تکیه بر مبانی دینی، مهارت هاي تربیت فرزند در دنیاي امروز را با قلمی ساده و روان به پدران و مادران آموزش دهد.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز264والدین / زوجین42,00037,800من دیگر ما جلد سوم1788
آموزش مهارت هاي تربیت جنسی کودکان با رویکرد روانشناسی اسالمیرضا مهکام - لیال عباديمشاورهشومیز136والدین60,00054,000حرف هاي یواشکی1789

مشاورهشومیز236عمومی / والدین88,00079,200کودك خانواده انسان1790
گیتی ناصحی - ادل فیبر - 

ایلین مزلیش
کتاب کودك، خانواده، انسان روش تربیت کودك بر اساس نظرات دکتر هایم جینات را شرح می دهد.

1791
پرچمدار کوچک من (تجربه هاي خالق مادران براي تربیت 

حسینی کودکان)
کتابی در تربیت حسینی فرزندان.فریده الیاسی فردخاطراتشومیز124والدین15,00013,500

پاسخ به این سوال که چگونه از فرزندانمان در برابر آسیب هاي فضاي مجازي محافظت کنیم و ارائه راهکارهاي محیطی، تربیتی و فنیعماد داوري دولت آباديمشاورهشومیز80والدین40,00030,000اینترنت پاك1792
تربیت دینی کودکان و نوجوانان از زبان حجت االسالم دهنويحسین دهنويمشاورهشومیز200نوجوان36,00032,400نسیم مهر 17931

یادداشتشومیز230والدین105,00094,500راهنماي کامل والدین 17942
رابین گلداستاین - جنت 

گاالنت
پاسخگویی به مسائل تربیتی مورد نیاز والدین براي تربیت کودکان 6 تا 9 سال.

علیرضا افشاري مقدممشاورهشومیز304والدین60,00054,000بازي ، کودك ، تربیت1795
کتاب سلوك با فرزند، به بیان راهکارهایی عملی براي تربیت دینی کودك می پردازد.جعفر صالحانتحقیقگالینگور408عمومی / والدین110,000100,100سلوك با فرزند1796
ساناز شجاعیمشاورهشومیز140عمومی / والدین39,00035,100عطر قصه هاي تو1797
اصغر آیتیمشاورهشومیز276عمومی / والدین75,00067,500فرودگاه فرشتگان 17983
یزدان رضوانیمشاورهشومیز155عمومی / والدین49,00044,100مزرعه آفتاب گردان1799
احسان نمازي زادهمشاورهشومیز207عمومی / والدین65,00058,500لطیف مثل پرنیان1800
عبدالعظیم کریمیمشاورهشومیز392عمومی / والدین70,00063,000ناباب و نایاب1801

تربیت فرزند



مسلم داودي نژادمشاورهشومیز336والدین85,00085,000با پرخاشگري کودك چه کنیم؟1802
مجموعه «نشاط در زندگی» اثري چهار جلدي به قلم مسلم داودي نژاد است که با هدف بهبود روابط و لحظات زندگی خانواده، نوشته شده و اینک در اولین جلد خود، عقل و عشق را به تقابل 

یا تفاهم با هم دعوت می کند. 
 

راهکارهاي اسالمی براي هفت سال اول زندگی محمدعلی قاسمیمشاورهشومیز289عمومی / والدین60,00054,000دوران طالیی تربیت1803

مشاورهشومیز377عمومی / والدین138,000124,200علیه تربیت فرزند1804
آلیسون گوپنیک - مینا 

قاجارگر
این کتاب توضیح می دهد والدین باید چطور با فرزندانشان رفتار کنند. کتاب علیه تربیت فرزند راهنمایی جامع براي والدینی است که به فرزندانشان اهمیت می دهند.

محسن عباسی ولديمشاورهشومیز160عمومی / والدین34,00030,600من دیگر ما جلد دهم1805

محسن عباس ولدي، نویسنده آشنایی است که مفاهیم دینی را با قلمی دلنشین به مخاطبان می رساند.
از شناخته شده ترین آثار ایشان در حوزه مشاوه خانواده، مجموعه « من دیگر ما » است.

 
 

محسن عباسی ولديمشاورهشومیز223عمومی / والدین61,00054,900من دیگر ما جلد هشتم1806

محسن عباس ولدي، نویسنده آشنایی است که مفاهیم دینی را با قلمی دلنشین به مخاطبان می رساندو
از شناخته شده ترین آثار ایشان در حوزه مشاوه خانواده، مجموعه « من دیگر ما » است.

 
 

.منِ دیگرِ ما» تالش می کند با تکیه بر مبانی دینی، مهارت هاي تربیت فرزند در دنیاي امروز را با قلمی ساده و روان به پدران و مادران آموزش دهد»محسن عباسی ولديمشاورهشومیز249والدین / زوجین60,00054,000من دیگر ما جلد هفتم1807
.منِ دیگرِ ما» تالش می کند با تکیه بر مبانی دینی، مهارت هاي تربیت فرزند در دنیاي امروز را با قلمی ساده و روان به پدران و مادران آموزش دهد»محسن عباسی ولديمشاورهشومیز283والدین / زوجین70,00063,000من دیگر ما جلد ششم1808
ارائه راهکارهایی براي تربیت کودك بر مبناي دستورات دینیآیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز220عمومی75,00067,500تربیت دینی کودك  آیت اهللا حائري شیرازي1809

دیوید الکایندمشاورهشومیز305عمومی / والدین85,00076,500نقش بازي در رشد کودك1810
 
 

.در اثر مقابل خواهیم دانست که بازي کردن می تواند از بهترین راه ها براي تقویت رشد ذهنی اجتماعی و احساسی کودکان باشد

پرورش امنیت در کودك و نوجوانجمعی از نویسندگان-شومیز190والدین20,00018,000کلیدهاي پرورش احساس امنیت در کودکان و نوجوانان1811

سید علیرضا تراشیونمشاورهشومیز173عمومی57,00051,300آینه هاي روبرو1812
براي تحقق آرزو ها و ساختن دنیایی زیباتر کودکان باید تربیت موفقی داشته باشند و در کتاب پیش رو، سید علیرضا تراشیون سریع ترین و موثرترین روش را به شما معرفی  می کند و آن تحلیل، 

بازنگري و اصالح رفتار هاي شما والدین عزیز است.

مشاورهشومیز299والدین178,000160,200تربیت سالم در خانه - همراه با 2 سی دي1813
جین نلسن - محمدجواد 
فرشچی - ریحانه ایزدي

کتاب تربیت سالم در خانه شیوه اي تربیتی ارائه می دهد که هم شامل مهربانی و قاطعیت است و هم مهارت هاي ارزشمند زندگی اجتماعی را دارا باشد.

1814
تربیت کودك - کتاب پرسش و پاسخ - 2تا7سال - با رویکرد 

طیب گزینی
هدف از نگارش این کتاب، ارائه مهارت هاي تربیتی مربوط به دوره اول رشد براي والدین و مریبان و هم چنین مدیران تربیتی جامعه است.احمدرضا اخوت - فاطمه فیاضیادداشتجلد نرم221والدین44,00039,600

علی صفایی حائري در این کتاب درباره روش هاي تربیت کودك و عوامل دخیل در تربیت با تاکید بر نقش معلم سخن گفته استعلی صفایی حائريیادداشتشومیز74عمومی46,00041,400تربیت کودك1815

مشاورهشومیز268والدین100,00090,000به نوجوانان گفتن از نوجوانان شنیدن1816
آدل فابر - الین مازلیش - اصغر 

اندرودي
کتابی که مسائل و مشکالت دوره نوجوانی را مطرح می کند و به سؤاالت والدین در مورد نوجوانان پاسخ می دهد.

با پیاده کردن اصول کتاب « تربیت بدون فریاد » در زندگی خود، روابط شما و فرزندانتان چنان می شود که همواره در آرزوي آن به سر می بردید.هال ادوارد رانکلمشاورهشومیز215والدین75,00067,500تربیت بدون فریاد1817
کنار آمدن با کودکانی که لج بازي و خود محوري دارندجمعی از نویسندگان-شومیز350والدین140,000126,000کلیدهاي رفتار با کودك سرسخت1818
در کتاب دنیاي شیرین ناتمام به مهارت ارتباط با کودکان زیر هفت سال می پردازیم.مریم تیموري - دیدیه کالوتمشاورهشومیز183عمومی49,00044,100دنیاي شیرین ناتمام1819

مشاورهشومیز316عمومی55,00049,500دیبس در جستجوي خویش1820
ویرجینیا م اکسالین - 

حمیدرضا شریف
داستان پسري که از طریق بازي درمانی به رشد شخصیت می رسد.

الیزابت پنتلیمشاورهشومیز430والدین140,000126,000راهنماي کامل تربیت کودك1821
تربیت فرزند از جمله مسائلی است که در دنیاي امروز براي بسیاري از والدین تبدیل به عالمت سوال بزرگی شده است. با کتاب راهنماي کامل تربیت کودك به خوبی این عالمت سوال را برطرف 

نمایید.

یادداشتشومیز257والدین93,00083,700راهنماي کامل والدین 18221
رابین گلداستاین - جنت 

گاالنت
در جلد نخست از این مجموعه به مسائل و نیازهاي تربیتی کودکان از تولد تا پنج سالگی پرداخته شده است.

یادداشتشومیز166والدین75,00067,500راهنماي کامل والدین 18233
رابین گلداستاین - جنت 

گاالنت
راهنمایی براي تربیت کودکان از صفر تا صد

تحقیقشومیز360عمومی55,00049,500ردپاي نور  جلد سوم تربیت کودك در سیره تربیتی1824
سید عبدالرضا هاشمی 

ارسنجانی
جلد سوم مجموعه رد پاي نور به بازخوانی تربیت کودك در بیان استاد صفایی حائري می پردازد.

گلچینی از توصیه هاي عبادي ،پزشکی و تغذیه براي دوران بارداري تا پایان شیردهی را در کتاب ریحانه بهشتی بخوانید.سیما میخبرمشاورهشومیز258والدین / بانوان80,00072,000ریحانه بهشتی1825

مشاورهشومیز225والدین / مربیان30,00027,000طبیبانه1826
حجت االسالم نظافت - 

محمدجواد پارسا
تأملی در روش تربیت دینی (سلسله گفتارهاي استاد حجت االسالم و المسلمین نظافت یزدي)

کتاب محرمانه با مادران آنچه باید درباره تربیت جنسی دختران دانست را به والدین اموزش می دهد.ریحانه خلیل اکبرمشاورهشومیز224مادران50,00045,000محرمانه با مادران1827
این کتاب به نحوه تکامل مغز کودك از دوران بارداري تا یک سالگی می پردازد. و براي هر دوره سه ماهه دستورالعمل هاي مفیدي جهت رشد سریع و بهتر مغز کودك ارائه می دهد.حامد اختیاريمشاورهشومیز136مادران35,00031,500مغز کودك من - از بارداري تا یک سالگی1828
مجموعه موضوعی بیانات مقام معظم رهبري در رابطه با تعلیم و تربیت کودك و نوجوانامیرحسین بانکی پور فردتدوینشومیز168والدین40,00036,000منشور تربیتی کودك و نوجوان1829
در این اثر استاد 5 نامه خطاب به 5فرزند خود در هنگام بلوغ نوشته و نکات مهمی را در آستانه مکلف شدن به آن ها گوشزد کرده است.علی صفایی حائريیادداشتشومیز257نوجوان / جوانان82,00073,800نامه هاي بلوغ1830
تربیت کودك با نگاه دینی از زبان حجت االسالم دهنويحسین دهنويمشاورهشومیز200والدین36,00032,400نسیم مهر 18312
تربیت دینی کودکان و نوجوانان با آموزه هاي حجت االسالم دهنويحسین دهنويمشاورهشومیز200والدین36,00032,400نسیم مهر 18323
کتابی براي تربیت اسالمی در دوران قبل و بعد از بلوغعلی صفایی حائريیادداشتشومیز88عمومی46,00041,400انسان در دو فصل صفایی حائري1833
آموزش شیوه هاي دعوت فرزندان به نمازسید علیرضا تراشیونمشاورهشومیز104عمومی40,00036,000آغازي براي پرواز ( شیوه هاي دعوت به نماز در فرزندان )1834
کتاب هفته چهل و چند بیست روایت از مادري در همین روزهاست. روایت هایی از دغدغه ها و شیرینی هاي مادرانگی.فاطمه غفاري - فاطمه ستودهیادداشتشومیز378مادران118,000106,200هفته چهل و چند1835
تاثیر رسانه ها بر تربیت فرزندانسید علیرضا تراشیونمشاورهشومیز88والدین25,00022,500والد سوم1836
این کتاب با توجه به رهنمودهاي اقتصادي رهبر معظم انقالب در سال هاي اخیر تالیف شده تا مسائل اساسی که مورد توجه رهبر انقالب است از کودکی به فرزندان آموزش داده شود.غالمرضا حیدري ابهريمشاورهشومیز160والدین55,00049,500پول خدا بچه ها: آموزش سبک زندگی اسالمی1837
کتاب حاضر راهکارهایی عملی براي به دست آوردن عزت نفس در کودکان و نوجوانان را ارائه می دهد.گلن استنهاوسیادداشتشومیز142والدین68,00061,200کلیدهاي پرورش اعتماد به نفس درکودکان و نوجوانان1838

یادداشتجلد نرم144والدین55,00049,500کودك و ادب1839
محمد جعفر غفرانی - یاسر 

رضازاده
کتاب حاضر به آموزش مهارت هاي ارتباط با فرزند در 7 سال دوم می پردازد.

مشاورهشومیز144عمومی55,00049,500کودك و خانواده1840
محمد جعفر غفرانی - یاسر 

رضازاده
مهارت هاي ارتباط با فرزند در هفت سال اول

ویلیام سیرز-شومیز160والدین80,00072,000کلیدهاي تربیت کودکان آمادگی براي زایمان و مراقبت از نوزاد1841
راهکار هاي عملی فرزند پروري از زبان دکتر سیرز به عنوان پزشک اطفال و مشاور والدین و مدیریت شیرخوارگاه و ریاست بخش نوزادان را در بزرگترین بیمارستان کودکان دنیا واقع در تورنتو 

کانادا 
راه هاي پرورش و پویایی تفکرجمعی از نویسندگان-شومیز221والدین100,00090,000کلیدهاي پرورش تفکر در کودکان و نوجوانان1842
مواجه و مقابله با ترسهاي کودکانجمعی از نویسندگان-شومیز178والدین31,00027,900کلیدهاي برخورد با ترس در نوجوانان1843
جمعی از نویسندگان-شومیز260والدین33,00029,700کلیدهاي پرورش کودك تیزهوش1844
راه هاي تعامل و گفتگوي اثربخش با کودکان و نوجوانانجمعی از نویسندگان-شومیز282والدین110,00099,000کلیدهاي گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان1845
راهنماي کاهش اضطراب فرزندانجمعی از نویسندگان-شومیز204والدین63,00056,700کلیدهاي مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان1846

1847
کلیدهاي آموزش و مراقبت از سالمت جنسی در کودکان و 

نوجوانان
مراقبت ها و بروز واکنش هاي درست براي تربیت جنسی کودکان جمعی از نویسندگان-شومیز242والدین100,00090,000

معرفی برخی آداب اجتماعی و شیوه صحیح آموزش آنها به کودکان و نوجواناشرنجمعی از نویسندگان-شومیز308والدین94,00084,600کلیدهاي آموختن آداب اجتماعی به کودکان و نوجوانان1848
کلیدهایی براي درورش هوش اجتماعی در کودك و نوجوانجمعی از نویسندگان-شومیز261والدین79,00071,100کلیدهاي پرورش هوش اجتماعی در کودکان و نوجوانان1849
پرورش ثفات و روحیات اخالق مدارانه در فرزندجمعی از نویسندگان-شومیز280والدین51,00045,900کلیدهاي پرورش هوش اخالقی در کودکان و نوجوانان1850
پرورش توانایی کنترل احساسات در کودکان و نوجوانانجمعی از نویسندگان-شومیز298والدین120,000108,000کلیدهاي پرورش هوش عاطفی در کودکان و نوجوانان1851

یادداشتشومیز256والدین55,00049,500مهارت هاي خیر گزینی1852
احمدرضا اخوت - فاطمه فیاض 

- مریم ادیب
باال بردن توان کنترل و مراقبت در کودکان 7 تا 14 ساله

ارائه مهارت هاي تربیتی مربوط به دوره اول رشد براي والدین و مریبان و هم چنین مدیران تربیتی جامعهاحمدرضا اخوت - فاطمه فیاضمشاورهشومیز226والدین / مربیان110,00099,000اصول و مهارت هاي تربیت کودك 2 تا 7 سال1853



کتاب سوم از مجموعه ادب الهی تربیت فرزند در محیط هاي مختلف را مورد بررسی قرار می دهد.حاج آقا مجتبی تهرانییادداشتشومیز304عمومی55,00049,500ادب الهی  کتاب سوم  تربیت فرزند1854

سخنرانیشومیز163والدین / مربیان75,00068,250تربیت ماندگار1855
شوراي تربیت کانون دانش 

پژوهان نخبه
بیانات مقام معظم رهبري درباره تربیت فرزندان

1856
اندیشه ورزي و تجربه نگاري جلد اول  تربیت، زیارت و انتقال 

معارف رضوي
تقویت ارتباط فرزندان با ائمه و توسل به ایشانجمعی از نویسندگانمشاورهشومیز124عمومی20,00018,000

تقویت جنبه هاي معنوي در افرادجمعی از نویسندگانمشاورهشومیز100عمومی / والدین25,00022,500اندیشه ورزي و تجربه نگاري جلد دوم تربیت و معنویت1857

آموزش امور عبادي و حجاب به دخترانجمعی از نویسندگانمشاورهشومیز108عمومی25,00022,500اندیشه ورزي و تجربه نگاري جلدسوم  جشن عبادت دخترانه1858

تربیت اقتصادي و روحیه حساب گري کودکانجمعی از نویسندگانمشاورهشومیز137عمومی / والدین30,00027,000اندیشه ورزي و تجربه نگاري جلد چهارم تربیت اقتصادي1859
تجربیات مادران در دوران کروناجمعی از نویسندگانمشاورهشومیز230عمومی50,00045,000مادرانه هاي کرونایی1860

ف
دی
ر

قیمت پشت عنوان کتاب
جلد(تومان)

قیمت فروش
(با تخفیف)

گروه سنی/
مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

کتاب «کلمات نمی میرند» در مورد مهارت هاي ارتباط کالمی با خانواده است. نویسنده تالش کرده تکنیک هایی به خواننده یاد بدهد که بتواند در شرایط مختلف استفاده صحیح از کالم خود بکند.محسن عموچیمشاورهشومیز284بزرگسال89,00080,100کلمات نمی میرند1861

کتاب «من او تو» در مورد مساله خیانت توسط صادق نورعلیزاده نوشته شده است. در این کتاب به ریشه ها، علل و راهکارهاي پیشگیري و درمان این بالي خانمان سوز می پردازد.مسعود نورعلیزاده  میانجیمشاورهشومیز236زوجین75,00067,500من او تو1862
محمدصالح طیب نیامشاورهشومیز120بزرگسال15,00013,500بهترین انتخاب1863
این کتاب از جدیدترین کتابهاي استاد طاهرزاده است که به بررسی مشکالت زنان و خانواده ها می پردازد.اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز296عمومی60,00054,000زن آنگونه که باید باشد1864
کتاب گل پوش کتابیست که به مسئله حجاب و عفاف می پردازد.امیر عباس زاده پهلوانیادداشت کوتاهشومیز92بانوان / دختران8,0007,200گل پوش1865
بیان قدرت و عظمت زن در دیدگاه امام و رهبريعلیرضا پناهیانتدوینشومیز97عمومی35,00031,500قدرت و شکوه زن1866
میثم یاسامشاورهشومیز168زوجین63,00056,700بهشت اجباري1867
محسن پوراحمد خمینیمشاورهشومیز232بانوان65,00058,500هنر زن بودن1868
سعید صلح میرزاییتحقیقگالینگور384عمومی220,000198,000بانوي تراز1869
جمعی از نویسندگانمشاورهشومیز165زوجین25,00022,500چند لقمه حرف حالل براي خانواده1870
سید محمدجواد وزیري فردمشاورهشومیز53عمومی25,00022,500اصول زندگی مشترك1871
فریبا عالسوندمشاورهشومیز144عمومی42,00037,800خانه هاي اعیانی1872

مشاورهشومیز272عمومی / زوجین65,00058,500میثاق مهر و ماه1873
عباس عبداللهی - سکینه 

اکبري

مشاورهشومیز216عمومی / زوجین50,00045,000به وقت صمیمیت1874
محمد زارعی - مجید فضل 

الهی
سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز311بانوان70,00063,000زن و بازیابی هویت حقیقی1875

سید حسین موسويمشاورهشومیز160زوجین50,00045,000مثبت سه1876
 کتاب «مثبت سه»، عالوه بر پیاده سازي این جلسات و تدوین و بازنویسی آنها، به بررسی موضوع جمعیت پرداخته است تا ضمن پاسخ به سؤاالت و ابهام ها، به بررسی تبعات و هزینه هاي سنگین 

.اقتصادي، سیاسی، نظامی و امنیتی و بحران هاي حاصل از آن می پردازد
ساختن خانه اي در اوج آرامش و شادي براي زوجین جوانسید علیرضا تراشیونمشاورهشومیز148والدین50,00045,000خانه اي مثل بهشت1877
مجموعه پنج جلدي نقش و رسالت زن، تازه ترین اثر نشر انقالب اسالمی است که نویسنده اثر، مقام معظم رهبري می باشد.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز805عمومی220,000187,000مجموعه نقش و رسالت زن (پنج جلدي)1878
از آشناترین آثار ایشان که به کتاب رسان آمده است، کتاب«مسئله حجاب» می باشد؛ اثري که در دوبخش، دو باور مجزا درباره حجاب بانوان را بررسی می کند.استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز250عمومی68,00061,200مسئله حجاب شهید مطهري1879
کتاب ترگل اثر عماد داوري، بیان بیست دلیل عقلی و روانشناسی در زمینه حجاب را مطرح می کند.عماد داوري دولت آباديتحقیقشومیز119بانوان / دختران55,00046,750ترگل1880
حمید صادقیانمشاورهشومیز76زوجین19,00019,000دعوا نمک زندگی نیست1881
کتاب منشور تربیتی زنان مجموعه اي موضوعی از بیانات مقام معظم رهبري در رابطه با تعلیم و تربیت زنان است.سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز163عمومی40,00036,000منشور تربیتی زنان1882
راهکارهایی براي مبارزه با طالق و طالق عاطفیمحسن عباسی ولديمشاورهشومیز322زوجین69,00062,100از نو با تو (جلد 1)1883

عماد داوري دولت آباديتحقیقشومیز128بانوان / دختران25,00022,500ترگل جیبی1884
کتاب «ترگل» دانستنی هاي دخترانه اي است که عماد داوري دولت آبادي در آن براي حجاب و پوشش عفیفانه، بیست دلیل منطقی و براساس مبانی روانشناسی بر شمرده و شرح داده است؛ نکات 
این اثر برگرفته از سخنرانی هاي آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوي است که البته با اشاره هاي دقیق به فرهنگ و قوانین کشورهاي غربی در موضوع حجاب و پوشش بانوان همراه شده است نکاتی که 

شاید پیش از این هرگز نشنیده باشید.

کتاب پرنیان به تبیین فرهنگ حجاب و عفاف می پردازد.محمدرضا خانیتحقیقشومیز120بانوان / دختران40,00036,000پرنیان1885

داستانشومیز119عمومی / بانوان50,00045,000سرکار علیه1886
زهره عیسی خانی - ریحانه 

کشتکاران
روایتی جذاب و صمیمی به قلم مادر و دختري از دو نسل متفاوت براي درك چالش هاي هویت زنان در دنیاي امروز

پاسخ به شبهات حجاب نعیمه اسالملو - آزاده اکبريتحقیقشومیز114بانوان / دختران48,00043,200بی پرده با حجاب1887
مساله حجاب را در کتاب انتخاب من دنبال کنید.محمد سبحانی نیاتحقیقشومیز221بانوان / دختران80,00072,000انتخاب من: پرسش هایی درباره حجاب1888
پژوهشی درون دینی درباره مسائل زن، خانواده و جوانامام موسی صدرتحقیقشومیز275بزرگسال96,00086,400زن و چالش هاي جامعه1889
کتاب دانش خانواده و جمعیت (زهرا آیت اللهی) از نشر معارف می باشد.جمعی از نویسندگانمشاورهشومیز256عمومی65,00061,750دانش خانواده و جمعیت1890
مجموعه کتاب نیمه دیگرم در پی آن است که به نیاز اساسی آموزش مهارت هاي انتخاب همسر بپردازد.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز616جوانان140,000126,000مجموعه نیمه دیگرم (دو جلدي)1891
مجموعه کتاب «تا ساحل آرامش» اثر محسن عباسی ولدي به ارائه گام هاي موفقیت در زندگی مشترك می پردازد.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز1047زوجین278,000250,200مجموعه تا ساحل آرامش (چهار جلدي)1892
کتاب «نیمه دیگرم (از من بودن تا ما شدن) » در پی آن است که به نیاز اساسی آموزش مهارت هاي انتخاب همسر بپردازد.محسن عباسی ولديمشاورهجلد نرم357جوانان70,00063,000نیمه دیگرم جلد اول (از من بودن تا ما شدن)1893
کتابی براي جلوگیري از طالق و طالق عاطفیمحسن عباسی ولديمشاورهشومیز259جوانان70,00063,000نیمه دیگرم جلد دوم (از ما شدن تا تا شدن)1894

یادداشتشومیز349بانوان60,00054,600مطالبات رهبري از بانوان1895
دفتر خواهران کانون دانش 

پژوهان نخبه
تبیین نقش ها و وظایف و قابلیت هاي مهم زنان براي تغییر جامعه

مجموعه تا ساحل آرامش به ارائه گام هاي موفقیت در زندگی مشترك می پردازد.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز223زوجین62,00055,800تا ساحل آرامش جلد چهارم (گرداب دروغ)1896
کتاب تا ساحل آرامش به ارائه گام هاي موفقیت در زندگی مشترك می پردازد.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز235زوجین65,00058,500تا ساحل آرامش جلد سوم (بادبان مدارا)1897
کتاب تا ساحل آرامش به ارائه گام هاي موفقیت در زندگی مشترك می پردازد.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز309زوجین81,00072,900تا ساحل آرامش جلد دوم (قایق مهربانی)1898
کتاب تا ساحل آرامش به ارائه گام هاي موفقیت در زندگی مشترك می پردازد.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز280زوجین70,00063,000تا ساحل آرامش جلد اول (فانوس دریایی)1899
کتاب «از نو با تو» راهکارهایی براي مقابله با طالق و طالق عاطفی را بیان می کند.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز1379زوجین264,000237,600مجموعه از نو با تو (چهار جلدي)1900
الگو هاي موفق زنان در روایات اسالمی سید علیرضا تراشیونمشاورهشومیز120بانوان / دختران جوان40,00036,000محرمانه هاي زنانه1901
این کتاب به نقش ماهواره در تزلزل نهاد خانواده می پردازد.محسن عباسی ولديمشاورهشومیز295بزرگسال / والدین75,00067,500بشقاب هاي سفره پشت بام مان1902
کتابی در خطاب به فعاالن فرهنگی و چاره اندیشان و سیاست گذاران عرصه حجاب و عفافمحمدرضا زائريتحقیقشومیز288عمومی45,00040,500حجاب بی حجاب1903
پژوهشی جامع در حوزه عفاف و حجاب در کتاب جواهرانه ارائه شده است.نعیمه اسالملوتحقیق - تدوینشومیز108عمومی80,00072,000جواهرانه1904
مجموعی موضوعی بیانات مقام معظم رهبري در مورد سبک زندگی زنانامیرحسین بانکی پور فردتحقیقشومیز225بانوان30,00027,000سبک زندگی زنان1905
تبیین نقش و مقام مادري و اهمیت فرزندآوري از جمله مباحث مطرح شده در کتاب مادرانه است.حجت االسالم نظافتمشاورهشومیز200بانوان63,00056,700مادرانه1906
کتاب «سلوك با همسر» راه رسم زندگی مشترك بر اساس حرف خدا است. جعفر صالحانیادداشتگالینگور312زوجین100,00091,000سلوك با همسر1907

مسلم داودي نژادمشاورهشومیز568جوانان140,000140,000سین جین هاي خواستگاري1908
مجموعه «نشاط در زندگی» اثري چهار جلدي به قلم مسلم داودي نژاد است که با هدف بهبود روابط و لحظات زندگی خانواده، نوشته شده و اینک در دومبن جلد خود، به سراغ انتخابی ترین 

اتفاق زندگی می رود، جایی که می توانیم با ارزیابی و تصمیم درست، زندگی اي به شیرینی عسل داشته باشیم، به روز خواستگاري.
 

مسلم داودي نژادمشاورهشومیز523زوجین110,000110,000رازهاي تسخیر قلب همسر1909
مجموعه «نشاط در زندگی» اثري چهار جلدي به قلم مسلم داودي نژاد است که با هدف بهبود روابط و لحظات زندگی خانواده، نوشته شده و اینک در اولین جلد خود، عقل و عشق را به تقابل 

یا تفاهم با هم دعوت می کند. 
 

بهبود روابط زوجین و اصالح دیدگاه آنها درباره زندگی مشتركابراهیم میثاقمشاورهشومیز143عمومی45,00040,500ویروس هاي ارتباط1910
مجموعه پنج جلدي با موضوع نقش زنان در جامعهسید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز149بانوان35,00031,500نقش و رسالت زن جلد دوم (الگوي زن)1911
کتاب مطلع مهر راهکارهایی جامع و کاربردي براي انتخاب همسر در اختیار جوانان قرار می دهد.امیرحسین بانکی پور فردمشاورهشومیز266زوجین110,00099,000مطلع مهر1912

خانواده، زنان و ازدواج



سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز-بانوان35,00031,500نقش و رسالت زن جلد سوم زن و خانواده1913
کتاب سوم این مجموعه با نام اختصاصی «زن و خانواده»، در پنج فصل به بررسی نقش زنان در اولین نهاد اجتماعی هر جامعه یعنی خانواده پرداخته است و با درنظر گرفتن عواطف و توانمندي  هاي 

بانوان به مباحثی همچون نقش ازدواج در تغییر زندگی آنان، حقوق و وظایف متقابل بین زوجین، محبت و عواطف در زندگی مشترك و... اشاره شده است.

محسن قرائتیمشاورهشومیز143زوجین48,00043,200دل به دل راه داره مهارت هاي مدیریت ازدواج1914
 

 با مهارت هایی که در این اثر، جت االسالم قرائتی به شما معرفی می کند می توانید، هفت خوان ازدواج را به سالمت پشت سر بگذارید و دیوهایی که از مهریه و تجمالت و روابط دو خانواده، در
.باورهاي غلط ساخته شده اند را شکست دهید و آماده مدیریت درست ماز هاي زندگی شوید

1915
نقش و رسالت زن جلد چهارم جایگاه و مسائل زنان در 

فرهنگ اسالم و تجدد
سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز238عمومی / بانوان55,00049,500

کتاب چهارم این مجموعه با نام اختصاصی «جایگاه و مسائل زنان در فرهنگ اسالم و تجدد»، در سه فصل با اشاره به مسائل ریشه اي زنان، دغدغه هاي آنان و مشکالتشان در جهان مدرن 
می پردازد و سپس با اشاره به منزلت و جایگاه زن در اندیشه ي اسالمی، تفاوت این دو فرهنگ را تببین می کند.

1916
نقش و رسالت زن جلد اول عفاف و حجاب در سبک زندگی 

ایرانی اسالمی
سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز149عمومی35,00031,500

مجموعه پنج جلدي نقش و رسالت زن، تازه ترین اثر نشر انقالب اسالمی است که نویسنده اثر، مقام معظم رهبري می باشد. 
در کتاب اول این مجموعه با نام اختصاصی «عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی اسالمی»، در پنج فصل به موضوعات مهمی همچون روابط بین زن و مرد، معناي حیا و در برابر آن مفهوم 

بی بندوباري، شیوه برخورد صحیح با بی بندوباري، جایگاه و اهمیت حجاب و... می پردازد.
 

سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز269عمومی / بانوان60,00054,000نقش و رسالت زن جلد پنجم عرصه هاي حضور اجتماعی زن1917
کتاب پنجم این مجموعه با نام اختصاصی «عرصه هاي حضور اجتماعی زن»، با نگاه به آنچه در 4جلد پیش  از این خوانده اید، به جمع بندي درباره معیارهاي اسالمی در شرایط و برهه هاي مختلف 

تاریخ می پردازد و با بررسی کامل و همه جانبه حضور اجتماعی زن از دید گاه مقام  معظم رهبري را تبیین می کند.
بهبود روابط عروس و مادرشوهرمحمدحسین قدیريمشاورهشومیز296عمومی / زوجین59,00053,100عروس کشون1918
بررسی مباحثی از قبیل ازدواج، حجاب، تساوي حقوق زن و مرد و ... از زبان استاد علی صفایی حائري.علی صفایی حائريیادداشت - سخنرانیشومیز80عمومی46,00041,400روابط متکامل زن و مرد1919
بیان مسائل و مشکالت دوران عقد و آغاز زندگی مشتركحسین دهنويمشاورهشومیز220زوجین34,00030,600گلبرگ زندگی (جلد 2)1920
گزیده اي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري به زوج هاي جوانمحمدجواد حاج علی اکبريسخنرانیشومیز220جوانان52,00046,800مطلع عشق1921
خانواده به سبک ساخت یک جلسه مطول مطوي در محضر مقام معظم رهبريصهباتدوینجلد نرم128بزرگسال25,00022,500خانواده1922

مشاورهشومیز176عمومی52,00046,800دلم جاي دیگرست1923
بهاره نصیري - آمنه بختیاري - 

مرضیه طاهري
کتاب دلم جاي دیگرست کتابی براي مدیریت فضاي مجازي در خانواده است.

1924
دوستت دارم چهل حدیث درباره آیین همسرداري - چاپ 

جدید
کتابچه دوستت دارم شامل چهل حدیث درباره آئین همسرداري است.محمدحسن رحیمیانتدوینشومیز48جوانان / زوجین12,00010,800

تحقیقشومیز344عمومی55,00049,500ردپاي نور  جلد دوم  ازدواج، مشکالت و راهکارها1925
سید عبدالرضا هاشمی 

ارسنجانی
اثر حاضر مشتمل بر مباحثی از قبیل ضرورت ازدواج، مشکالت و راهکارها در مساله ازدواج و زندگی مشترك موفق است.

کتاب عاشقانه هاي عالمانه مهارت هاي زیست همدالنه در کنار طالب و روحانیون را آموزش می دهد.محمود مقدمیمشاورهشومیز200عمومی / طالب59,00053,100عاشقانه هاي عالمانه1926
استاد مرتضی مطهريیادداشتشومیز366عمومی99,00089,100نظام حقوق زن در اسالم - شهید مطهري1927
پاسخ به سوال خانه داري یا اشتغال زن؟محسن عباسی ولديمشاورهشومیز235بانوان70,00063,000آسمانی نشان، آسمانی بمان1928
مهارت آموزي در روابط زناشویی و جنسیعفت السادات مرقاتی خوییمشاورهشومیز156زوجین40,00036,000همسر من1929
راهکارهایی براي مقابله با طالق و طالق عاطفیمحسن عباسی ولديمشاورهشومیز404زوجین69,00062,100از نو با تو - جلد 19302
راهکارهایی براي مبارزه با طالق و طالق عاطفیمحسن عباسی ولديمشاورهشومیز300زوجین65,00058,500از نو با تو - جلد 19314
راهکارهایی براي مبارزه با طالق و طالق عاطفیمحسن عباسی ولديمشاورهشومیز353زوجین61,00054,900از نو با تو - جلد 19323
مجید جعفري هرفتهمشاورهشومیز220عمومی48,00043,200یک لیوان حرف خنک1933

.چهل هفته انتظار»، شامل نامه هاي یک پزشک متخصص زنان و زایمان است به جنینی که در بدن دارد»نرجس خاتون ایتیگفتگو - داستان کوتاهشومیز104مادران38,00034,200چهل هفته انتظار1934

این کتاب در 10 فصل به بیان مراحل مختلف ازدواج می پردازد تا به انتخابی عاقالنه و عاشقانه برسیم.حمید حبشیمشاورهشومیز441جوانان90,00081,000کتاب ازدواج - جلد اول: تاسیس1935
کتاب زندگی اثر دکتر حمید حبشی به مباحث خانواده، بنیان هاي روانی زن و مرد و ... می پردازد.حمید حبشیمشاورهشومیز611بزرگسال / زوجین160,000144,000کتاب زندگی - ماهیت و شناخت1936
هر آنچه را که باید جوانان در آستانه ازدواج بدانند تا بتوانند ازدواج موفق و مناسبی داشته باشند در این کتاب می یابند.حسین دهنويگفتگوشومیز237زوجین50,00045,000گلبرگ زندگی (جلد 1)1937
بیان تفاوت هاي مرد و زن و نقش آن در زندگی مشتركحسین دهنويمشاورهشومیز235بزرگسال60,00054,000گلبرگ زندگی (جلد 3)1938
بررسی مسائل جنسی در زندگی زناشوییحسین دهنويمشاورهشومیز200عمومی35,00031,500گلبرگ زندگی (جلد 4)1939
کتاب یادتان بخیر خانه هاي اجدادي اثري جدید از محسن عباسی ولدي است که به بررسی ضرورت و فرهنگ آپارتمان نشینی می پردازد.محسن عباسی ولديیادداشتشومیز269عمومی69,00062,100یادتان به خیر خانه هاي اجدادي1940
دالیل و اهداف ازدواجمحمد جعفر غفرانی-شومیز172عمومی88,00079,200ازدواج چرا؟1941
آشنایی با مراحل و مراسمات و مقدمات و موانع ازدواجمحمد جعفر غفرانی-شومیز200عمومی99,00089,100ازدواج چگونه؟1942
مشکالت و گسستگی روابط پس از ازدواجمحمد جعفر غفرانی-شومیز142عمومی73,00065,700عشق و اختالف1943
شیوه آغاز زندگی پس از ازدواجمحمد جعفر غفرانی-شومیز140زوجین73,00065,700فرداي ازدواج1944

تحقیق - سخنرانیشومیز64بانوان / دختران45,00040,500ما طلبکاریم1945
نعیمه اسالملو - محمدحسن 

زمان وزیري
تجارت مدرن غرب درمورد زنان با رویکرد نقد مکتب هاي فمنیستی

در کتاب دلبري دلبران مهارت هاي همسرداري را از زبان شیرین حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی بشنوید.محسن قرائتیمشاورهشومیز168زوجین49,00044,100دلبري دلبران (مهرات هاي همسرداري)1946
زندگی به طعم عسل کتابیست که با سبک زندگی علوي زندگی را شیرین می کند.حمیدرضا مهدوي  ارفعتدوینشومیز80جوانان10,00010,000زندگی به طعم عسل1947

ف
دی
ر

قیمت پشت عنوان کتاب
جلد(تومان)

قیمت فروش
(با تخفیف)

گروه سنی/
مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

کتاب نان حالل اثر حمیدرضا جوانبخت روایت هایی از چند کسب و کار خالق و موفق را بیان می کند.حمیدرضا جوانبختداستانشومیز216کارآفرینان64,00057,600نان حالل1948

یادداشتشومیز567عمومی200,000180,000آینده پول1949
اسوار اس پراساد - رضا 
بخشی آنی - مجید امیدي

مهدي مهرپور - میثم مهرپورپرسش و پاسخشومیز248عمومی75,00067,500محرمانه هاي اقتصاد ایران (جلد دوم)1950

یادداشتشومیز176عمومی44,00039,600اتاق کار1951
جویس کارول اوتس - کیوان 

سررشته
کتاب «اتاق کار» مجموعه یازده روایت از یازده هنرمند مختلف است که از فضاي کاري خود نوشته اند. هر کدام به شیوه اي منحصر به فرد تجربه کار کردن را شرح داده اند.

یادداشتشومیز328کارآفرینان110,00099,000استراتژي رسیدن به استراتژي1952
سیدحسین جاللی - مارتین 
ریوز - نات هانس - جانمجایا 

سینها

کتاب «استراتژي رسیدن به استراتژي» یک اثر کاربردي براي مدیران و همه افرادي است که به توسعه و پیشرفت کاري و فردي خود اهمیت می دهند. با این کتاب فرامی گیرید که چگونه براي 
رسیدن به موفقیت راهکار مناسب اتخاذ کنید.

حمید سبحانی صدرتحقیقشومیز119عمومی20,00018,000راهبرد اقتصادي پیامبر1953

کتاب پیش رو راهنماي کوچکی براي حل بحران هاي اقتصادي است که از دل تاریخ اسالم بیرون آمده است؛ در این اثر براساس مستندات معتبر و آموزه هاي وحیانی، سیره رسول خدا براب 
پیشرفت و توسعه اقتصادي جامعه اسالمی را شرح می دهد و هر یک از ما را براي مقابله با تحریم ها و فقر شدید آموزش میدهد تا به کمک الگو گرفتن از شرایط مشابه مسلمانان در سالهاي صدر 

اسالم و در روزهاي سخت شعب  ابی طالب، با موانع اقتصادي ایجاد شده توسط مخالفین اسالم, مقابله کنیم.
این اثر که توسط حمید سبحانی صدر در شش فصل، گردآوري، تدوین و نگاشته شده است، دلیلی آشکار براي کسانی است که به دنبال مدل موفق حکومت هاي اسالمی در مدیریت اقتصاد 

می باشند.

تاس اچ مک لئودتحقیقشومیز200پژوهشگران68,00061,200برنامه ریزي در ایران1954

تحقیقشومیز264کارآفرینان148,000133,200ده گونه نوآوري1955

بابک وطن دوست - لري کیلی 
- رایان پیکل - برایان کوئین 

وهلن والترز - سینا فخارمنش 
- رضا قنبرزاده میاندهی

این متن حاصل گفت و گو هاي من (نگارنده) و نوید نجات بخش و دیدارهاي مکرر من از بهیار صنعت سپاهان در سال 1395 است.بهزاد دانشگرخاطراتشومیز304عمومی80,00072,000تندتر از عقربه ها حرکت کن1956

مشاورهشومیز130کارآفرینان34,00030,600مدیریت بازاریابی1957
دانشگاه کسب و کار هاروارد - 

پیام نورصالحی - نگین 
شهامتی فر

مشاورهشومیز132کارآفرینان28,00025,200ارزیابی عملکرد1958
دانشگاه کسب و کار هاروارد - 

مسعود سلطانی

اقتصاد و کارآفرینی



مشاورهشومیز108کارآفرینان40,00036,000تصمیم گیري1959
دانشگاه کسب و کار هاروارد - 

مجید کرمی

مشاورهشومیز260کارآفرینان134,000120,600طراحی کسب و کار بهتر1960
پاتریک وان در پیل - جاستین 

لوکیتزو لیزا کی سولومون - 
رضا رایان راد

مشاورهشومیز400کارآفرینان138,000124,200استراتژي خوب استراتژي بد1961
ریچارد روملت - بابک 

وطن دوست

مشاورهشومیز312کارآفرینان108,00097,200نظریه کارها1962
کلیتون ام کریستنسن - تدي 
هال - کرن دیلن - دیوید اس 

دانکن - محسن ربیعی

جو پولیزي - سجاد بهجتیمشاورهشومیز384کارآفرینان120,000108,000بازاریابی پر محتوا1963

مشاورهشومیز296کارآفرینان136,000122,400بازي برد1964
اي جی الفلی - راجر ال 

مارتین - سیدحسین جاللی

مشاورهشومیز640عمومی220,000198,000مدیریت استراتژیک با رویکردي امروزي1965
رابرت ام گرنت - آرش 

خلیلی نصر
کتاب درس هایی از هدفمندي یارانه ها اثر مهدي مهرپور و میثم مهرپور از جمله کتاب هایی است که به موضوع هدفمندي یارانه ها در ایران می پردازد.مهدي مهرپور - میثم مهرپورگفتگوشومیز168عمومی50,00045,000درسهایی از هدفمندي یارانه ها1966
زهرا باختري - آنت سیمونزمشاورهشومیز228کارآفرینان82,00073,800بهترین قصه گو برنده است1967
کتاب«هر برند یک قصه» تولید محتوا و بازاریابی را در هفت قلمرو قصه گویی بیان می کند و قهرمان این قصه ها مشتري و مخاطب شما است.دانلد میلر - رسول باباییمشاورهشومیز214کارآفرینان78,00070,200هر برند یک قصه است1968
سید محمدجواد وزیري فردتحقیقشومیز157عمومی30,00027,000اقتصاد آسمانی یا ملکوت رزق1969
راه هاي بازیابی مشاغل نو آغاز و کوچکآلن دیبمشاورهشومیز309عمومی105,00094,500طرح بازاریابی کسب و کارهاي کوچک1970

خاطراتشومیز128عمومی16,00012,000سطح عمیق1971
سید حمزه حسینی - سید 

مجتبی قافله باشی
تجربه  اي واقعی از تجاري  سازي محصولی فناورانه.

1972
راه اندازي کسب و کار بیست و چهار گام براي موفقیت کسب 

و کارهاي نوپا
با خواندن تازه ترین اثر بیل اولت، می توانید با زبانی ساده، 24 قدم عملیاتی را بیاموزید و بر اساس آخرین یافته هاي اقتصاد فناورانه نوین، حضوري موثر را در جامعه رقم بزنید.بیل اولتتحقیقشومیز322عمومی172,000154,800

در جدیدترین کتاب هنري چسبرو، دیدمانی از نوآوري به مخاطبان ارایه می شود که با نام نوآوري باز شناخته میشودهنري چسبروتحقیقشومیز327عمومی118,000106,200نتایج نوآوري باز1973

خاطرات - یادداشتشومیز140عمومی19,00017,100خروج از خیابان سئول1974
سید مجتبی قافله باشی - 
وجیهه سامانی - کامران 

غضنفري - حامد حاجی پور
روایتی از «نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران»

شرح وظایف و جایگاه کارگران.حسن قدوسی زادهیادداشتشومیز155عمومی30,00027,000دست هاي بوسیدنی1975
بازتاب نگاه نوین امام موسی صدر به مسئله اقتصاد در اسالم.امام موسی صدرتحقیقشومیز261عمومی80,00072,000رهیافت هاي اقتصادي اسالم1976
بیان معیارهایی براي موفقیت یک کسب و کارسید شمس الدین میرابوطالبیمشاوره - یادداشتشومیز120عمومی44,00039,600مدیریت، فراسوي اعداد - هوش کسب و کار 19773
علی صفایی حائريیادداشتشومیز48عمومی36,00032,400انفاق - صفایی حائري1978
علی صفایی حائريیادداشتشومیز48عمومی36,00032,400فقر - صفایی حائري1979
خاطرات دنیل الیز ازکر در استارت آپدنیل الینزداستانشومیز178عمومی65,00058,500مصائب من در حباب استارت آپ1980
تینا سیلیگ در کتاب پیش رو به ما می گوید که چگونه پس از ترك محیط هاي امن و آشنایی مثل مدرسه و دانشگاه، یک شروع جدید را براي خودمان رقم بزنیم.تینا سیلیگمشاورهشومیز199عمومی95,00085,500کاش وقتی بیست ساله بودم می دانستم1981
مبانی اقتصاد اسالمی با قلم شهید محمد باقر صدرآیت اهللا محمدباقر صدر-گالینگور963عمومی175,000157,500اقتصاد ما  شهید صدر1982

یادداشتشومیز136عمومی5,0003,750اقتصاد مقاومتی سکوي پیشرفت و عدالت1983
هرژه - موسسه فرهنگی 
خاکریز ایمان و اندیشه

تبین اقتصاد مقاومتی در بیان مقام معظم رهبري

خاطراتشومیز59عمومی16,00012,000داستان نانو تروا1984
سعیدحسین رفیعی - سید 

مجتبی قافله باشی
داستان فراز و نشیب هاي فناوري دارویی.

اهمیت و راهکار فقر زدایی از منظر قرآن و حدیثمحمد رضا حکیمییادداشتشومیز184عمومی25,00022,500منهاي فقر- استاد حکیمی1985

ف
دی
ر

قیمت پشت عنوان کتاب
جلد(تومان)

قیمت فروش
(با تخفیف)

گروه سنی/
مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

محمدصالح طیب نیامشاورهشومیز128عمومی25,00022,500راهکار هاي دستیابی به موفقیت1986
باشگاه مغز پالس ضمیمه مجموعه باشگاه مغز براي تفکر ورزي کودکان استحامد اختیاري - تارا رضاپورآموزشیشومیز279عمومی79,00071,100باشگاه مغز پالس1987
جلد چهارم مجموعه باشگاه مغز، با موضوع تقویت سطوح پایه و عالی تفکر.حامد اختیاري - تارا رضاپورمشاورهشومیز311عمومی79,00071,100باشگاه مغز  جلد چهار کنترل و مدیریت1988
پرورش مغز را با کتاب باشگاه مغز انجام دهید.حامد اختیاريعلمیشومیز261عمومی79,00071,100باشگاه مغز جلد دوم1989
هدف اصلی این کتاب، فعال تر کردن بخش هایی از مغز است که وظیفه ذخیره و بازیابی اطالعات و به اصطالح علمی تر، حافظه را بر عهده دارد.حامد اختیاريعلمیشومیز272عمومی79,00071,100باشگاه مغز جلد سه1990
.باشگاه مغز» کتاب آموزش و تمرین براي فعالسازي توانمندي هاي مغز است»حامد اختیاري - تارا رضاپورعلمیشومیز296عمومی98,00088,200باشگاه مغز جلد یک1991
نفیسه فیاض بخشمشاورهشومیز174عمومی35,00031,500تنها راه رسیدن به آرامش با مدیریت خیال1992

مشاورهشومیز224عمومی79,00071,100مثبت فکر نکنید1993
گابریله اوتینگن - حسین 

رحمانی
کتاب مثبت فکر نکنید به مقابله با تصور رایج خوش بینی می پردازد.

میا توکومیتسو در کتاب کاري را بکن که دوست داري نشان می دهد که شکافی عمیق بین تصور عوامانه از کار عاشقانه و واقعیت طاقت فرساي کار وجود دارد.میا توکومیتسومشاورهشومیز176عمومی48,00043,200کاري را بکن که دوست داري1994

کتاب از حال بد به حال خوب شامل مطالبی درباره اصول رفتار درمانی شناختی استدیوید برنز - مهدي قراچه داغیمشاوره - یادداشتشومیز618عمومی170,000154,700از حال بد به حال خوب1995

مشاورهجلد نرم504عمومی210,000189,000تفکر انتقادي1996
لیندا الدر - ریچارد پل - اکبر 

سلطانی - مریم آقازاده
در کتاب تفکر انتقادي شما مهارتهاي تفکر استراتژیک را می آموزید که می توانید در همه جا از آنها استفاده کنید و یاد می گیرید که چگونه آنچه را که متخصصان به شما می گویند را ارزیابی 

کنید.

ویلیام گلسرمشاورهشومیز144عمومی70,00063,000گزیده اي از تئوري انتخاب1997
اثري که در تالش است تا بتواند پیام اصلی تئوري انتخاب را به مخاطبان منتقل نماید و موجب ترویج هرچه بیش تر «روان شناسی کنترل درونی» و دست کشیدن از «روان شناسی کنترل 

بیرونی» شود.

مشاورهشومیز248عمومی / بزرگسال109,90098,910اثر مرکب1998
دارن هاردي - اکبر عباسی - 

شاهین بیات
دارن هاردي به شما می آموزد که چگونه گام به گام به سوي موفقیت گام بردارید. تمرین هایی که حتی فکرش را هم نمی کنید.

مرور رازهاي دستیابی به زندگی مشترك عاشقانه و مستحکم از طریق ارائه مهارت هاي گفتگو با یکدیگرسوزان هیت لر - اکرم کرمیمشاورهشومیز369زوجین110,00099,000معجزه گفتگو1999

تحقیقشومیز384عمومی / بزرگسال99,00089,100فقر احمق می کند2000
الدار شفیر - سندهیل 

موالینیتن
این کتاب تالش می کند تاثیر کمیابی(قحطی) را در زندگی انسان درباره ي دو مساله ي پول و زمان نشان دهد و البته راه حل هایی براي مقابله با این شرایط براي افراد ارائه دهد.

در کتاب ایده عالی مستدام به دنبال پاسخ به سوال «چگونه ایده هاي ماندگار بسازیم؟» هستیم.چیپ هیث - دن هیثمشاورهشومیز371عمومی188,000171,080ایده عالی مستدام2001
او در این کتاب ابتدا چهار خائن را معرفی می کند که همواره در کمین توانایی فکرکردن، تمرکز، یادگیري و رشد انسان هستند و همه آنان ماهیتی دیجیتالی دارندجیم کوییکمشاورهشومیز303عمومی129,000116,100بی حد و مرز2002
کتاب بازداشتگاه صورتی به اثبات این گزاره می پردازد که ما مستقل از جهان پیرامونمان نمی اندیشیم و رفتار نمی کنیم.آدام آلترمشاورهشومیز344عمومی69,00062,100بازداشتگاه صورتی2003

مشاوره - تحقیقشومیز424عمومی180,000162,000چگونه کتاب بخوانیم2004
محمدهادي زاهدي - مارتیمر 
جی آدلر - چارلز لینکلن ون 

دورن
کتابی براي آموزش کتابخوانی

مشاورهشومیز304عمومی150,000135,000انجامش بده2005
آیلت فیشباخ - مطهره 

ابراهیم زاده
انجامش بده» موضوع این است که چطور باید یک کار جدید را در زندگی شروع کنیم»

 

روانشناسی و موفقیت



مشاورهشومیز236عمومی115,000103,500بی دردسر2006
گرگ مک کیون - عرفان 

حسن زاده

 مسیر بی دردسر» شیوه مقابله موثر با مشکالت است که به شیوه نگارش تجربه و سبک زندگی آموزش داده شده است»
 
 
 

دارن هاردي - شادي حسن پورمشاورهشومیز356عمومی140,000126,000دیوانگان ثروت ساز2007

راههایی براي شادمانی از زندگی در پرتوي معارف اسالمیعباس پسندیدهمشاورهشومیز188عمومی50,00045,000هنر رضایت از زندگی2008

مسلم داودي نژادمشاورهشومیز236عمومی / جوانان30,00030,000رازهاي ارتباط با جنس مخالف2009
مجموعه «نشاط در زندگی» اثري چهار جلدي به قلم مسلم داودي نژاد است که با هدف بهبود روابط و لحظات زندگی خانواده، نوشته شده و اینک در اولین جلد خود، عقل و عشق را به تقابل 

یا تفاهم با هم دعوت می کند. 
 

مارك منسن - سیمین محمديمشاورهشومیز230عمومی119,000107,100عشق کافی نیست2010
مارك منسن نویسنده اي که او را با کتاب «هنر ظریف رهایی از دغدغه ها» می شناسید، اثر تازه اي با نام «عشق کافی نیست» دارد. نوشته اي درباره دلبستگی هاي سمی زندگی که شما ا با 

عشق هاي اشتباهی آشنا می کند؛ عشق هایی که عزت نفس را قربانی می کنند، به شخصیت شما حمله می کنند و بیماري هاي دردناك روح را به ارمغان می آورند.
کتاب خرده عادت ها، نوشته ي جیمز کلیر راهی آسان و اثبات شده براي ایجاد عادت هاي خوب و از بین بردن عادت هاي بد است.جیمز کلیر - زهرا صادقیمشاورهشومیز249عمومی110,00099,000خرده عادت ها2011

مشاورهشومیز352عمومی134,000120,600حرکت به سوي اقیانوس آبی2012
دبلیو چان کیم - رنه مابورنیا - 

سامه نجفی
کتابی که به مهارت افزایی دختران دانشجو می پردازد.گروه نویسندگان شمسهداستان کوتاهشومیز216دختران جوان59,00053,100دخترانه هاي در گوشی2013
.عادت هاي اتمی» از مشهورترین آثار جیمز کلیر است که اینبار پس از ترجمه دقیق و در عین حال روان و جذاب هادي بهمنی به زبان فارسی، توسط نشر نوین به چاپ رسیده است»جیمز کلیرمشاورهشومیز283عمومی95,00085,500عادت هاي اتمی2014
.چارلز فرانسیس هانل با نگاهی دقیق بر ترس ها، دغدغه ها، بیماري هاي روان تنی، استعدادها و... سعی می کند تا همه خوانندگان کتاب «شاه کلید» را با توانایی هاي نهان ذهن آشنا کند چارلز هانلمشاورهشومیز224عمومی42,00031,500شاه کلید (تکنیک هاي تقویت نیروي ذهن)2015
جمعی از نویسندگانمشاورهگالینگور310عمومی120,000108,000برنامه ریزي به روش بولت ژورنال2016
دفتر برنامه ریزي روزانه و هفتگیحامد اختیاري - تارا رضاپورمشاورهگالینگور104عمومی65,00058,500دفتر برنامه ریزي باشگاه مغز2017

یادداشتشومیز324عمومی130,000117,000هنر شفاف اندیشیدن2018
رولف دوبلی - عادل فردوسی 

پور - بهزاد توکلی - علی 
شهروز

کتاب هنر شفاف اندیشیدن مخاطب را با خطاهایی که مانع درست اندیشیدن می شود آشنا می کند.

جیمز کلیرمشاورهشومیز223عمومی122,000109,800قدرت شروع ناقص2019
مزایاي کار عمیق و با تمرکزکال نیوپورتمشاورهشومیز238عمومی85,00076,500کار عمیق2020
آدام گرانت که پیش از این نویسنده کتاب هاي «بده  و بستان» و «گزینۀ ب» بوده است، در کتاب «دوباره فکر کن» به سراغ کلمه مشهور هوش، یعنی همان قابلیت یادگیري رفته است.آدام گرانتمشاورهشومیز293عمومی85,00076,500دوباره فکر کن2021
تاملی در شیوه ارتباط موثر با مردم و طیف خاکستري جامعه، جدیدترین کتاب حجه االسالم نظافت یزديمحمدجواد نظافت یزديمشاوره - یادداشتشومیز212عمومی40,00036,000صمیمانه2022

کتاب سنگفرش هر خیابان از طالست، تجربیات هوشمندانه کیم وو چونگ مردي که با تالش و پشتکار خود، جهان را مبهوت کرد را شرح می دهد.کیم وو چونگ - آرمین هدایتیمشاورهگالینگور279عمومی98,00088,200سنگفرش هر خیابان از طالست2023

تجربه سوگ براي مردمی در کشورهاي دیگر الهام شوشتري زادهخاطراتشومیز189عمومی60,00054,000لنگرگاهی در شن روان2024
می خواهد به خواننده بیاموزد که خطاهاي شناختی و تحلیلی را کاهش دهد.هانس روسلینگمشاورهشومیز71عمومی135,000122,850واقع بینی  اوضاع بد است و دارد بدتر هم می شود2025
اصول طالیی یک رهبري و مدیریت قوي براي کارهاي گروهی و تشکیالتی مواجه می شویم و می توانیم با به دست آوردن سه ویژگی حیاتی، موفقیت هاي بزرگی را در کار تیمی رقم بزنیم.پاتریک لنچونیمشاورهشومیز245عمومی127,000115,570بازیکن تیمی ایدئال2026

مشاورهشومیز207عمومی49,00044,100تیک تاك زندگی2027
حمید دوازده امامی - سعید 

خطیبی
علی رهبرمشاورهشومیز111عمومی39,00035,100بیم موج2028
جسیکا الهیمشاورهشومیز304عمومی / والدین86,00077,400ارمغان شکست2029

مشاورهشومیز286عمومی99,00089,100با اقتدار برخاستن2030
برنه براون - سیده فرزانه 

حسینی
کتاب با اقتدار برخاستن نوشته ي برنه براون به ارائه ي راه هایی براي خودسازي می پردازد. برنه که در سال هاي گذشته مدد کار اجتماعی بوده است داستان هایی درباره ي کشمکش هاي شخصی و 

حرفه اي را روایت می کند.
فریبا عالسوندمشاورهشومیز120عمومی / مربیان34,00030,600خط سفید ممتد2031
رابین شارمامشاورهشومیز344عمومی165,000148,500باشگاه 5 صبحی ها2032
مباحثی در رابطه با تربیت دینی کودکان و شیوه نهادینه ساختن آنیزدان رضوانیمشاورهشومیز200عمومی59,00053,100بچه هاي سرمایه دار2033
آموزش یوه هاي همدلی رضا پورحسینمشاورهشومیز207عمومی52,00046,800نشستن بر نگاه دیگري2034
بررسی انگیزه مدیریت و رهبري در افراد و مشقت هاي آنپاتریک لنچونی-جلد نرم-عمومی59,00053,100انگیزه رهبري2035
مدیریت توجه و دور شدن از حواسپرتینیر ایالمشاورهشومیز367عمومی126,000126,000مدیریت توجه2036
تحلیل ها و پیشنهادات هنري مینتزبرگ در حوزه مدیریتهنري مینتزبرگمشاورهگالینگور167عمومی82,00073,800قصه هاي شب براي مدیران2037

مارك منسن - مریم تبرامشاورهشومیز264عمومی110,00099,000شاد بودن کافی نیست2038
شناخت احساسات و پذیرش آنها 
مبارزه با وسواس کمال گرایی

کتاب ایستگاه ها شامل ده ایده کهن براي زندگی در جهانی نو است.سوند برینکمن - علیرضا صالحیمشاورهشومیز152عمومی59,00053,100ایستگاه ها 10 ایده کهن براي زندگی در جهانی نو2039

رابطه مثبت بین عروس و خانواده همسرمحمدحسین قدیريمشاورهشومیز231جوانان65,00058,500مادر شوهرت را بکش2040
بهبود شرایط حضور کودکان در فضاي مجازيسلمان هاشمیانمشاورهشومیز218والدین62,00055,800فرزندت را فالو کن2041

سو جانسنمشاورهشومیز248جوانان / زوجین129,000116,100محکم در آغوشم بگیر2042
دکتر سو جانسن، روانشناس و مدیر موسسه زوج و خانواده اتاوا است موسسه اي که هدف آن، زندگی کردن با عشق است.

براي همین در اثر مقابل که توسط انتشارات میلکان ترجمه شده است، با نگاهی جامع به مسئاله عشق براي همه زنان و مردان و براي اکثر فرهنگ ها پرداخته است.
 

نویسنده کتاب پیش رو ، مگان دیواین، کسی است که همچون شما تجربه عمیق عشق و فقدان را از داشته است و اینک می خواهد راهی براي بازنگري نگاهمان درباره سوگ ترتیب دهد.مگان دیواینمشاورهشومیز240عمومی125,000112,500عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست2043

مشاوره - یادداشتشومیز120عمومی44,00039,600پاداش2044
سید شمس الدین میرابوطالبی 

- دن آریلی
کتاب پاداش به سراغ انگیزه هایی براي کار مضاعف و تالش خستگی ناپذیر است.

کتاب حرکت به بیان مباحث تربیتی از زبان استاد علی صفایی حائري می پردازد.علی صفایی حائريیادداشتشومیز295عمومی86,00077,400حرکت صفایی حائري2045
بازخوانی مفهوم جهاد، و ارائه سبک زندگی جهادي در عرصه هاي خامواده، دانشگاه، حوزه علمیه و ...محمد رستمی تاجیکتدوینشومیز267عمومی70,00063,000زندگی به سبک جهادي2046
تئوري انتخاب کتابیست در تبیین روانشناسی درونی و جایگزینی آن به جاي روانشناسی بیرونی.ویلیام گلسریادداشتشومیز608عمومی274,000246,600تئوري انتخاب-ویلیام گالسر2047

مشاورهشومیز86عمومی30,00027,000تختخوابت را مرتب کن2048
ویلیام اچ مک ریون - حسین 

گازر
کتاب تخت خوابت را مرتب کن اثري است درباره چیزهاي کوچکی که می توانند زندگی ات را و شاید دنیا را تغییر دهند.

مشاورهشومیز216زوجین50,00045,000برنده بازنده2049
مسعود نورعلیزاده - عبداهللا 

رحیمی
ترمیم روابط آسیب دیده زوجین

نقد در خانوادهسید حسن اسالمی اردکانیمشاورهشومیز221عمومی62,00055,800پیشکشی براي تو2050

پاسخ به سواالت دوران بارداريمحسن دهقانی - اقدس وکیلیمشاورهشومیز504زوجین120,000108,000سیر تا پیاز بارداري2051

مشاورهشومیز144زوجین45,00040,500موریانه ها آرامند2052
سید حمید آتش پور - نسرین 

محمدي نسب
بهبود روابط عاطفی و کالمی در میان همسران

کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ي از کتاب هاي هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفاي زندگی و پروژه شادي در نظر گرفت.پونه مقیمیمشاورهشومیز358عمومی164,000147,600تکه هایی از یک کل منسجم2053
خاطرات بانوي اول آمریکا در دوران ریاست جمهوري باراك اوبامامیشل اوبامازندگینامهشومیز448بزرگسال75,00067,500میشل اوباما شدن2054

شومیز192عمومی55,00049,500شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید- جلد20551
داستان کوتاه - 

مشاوره
ین مجموعه حاوي کلمات قصاري است از بزرگان ایران و جهان با موضوع موفقیت و راه و رسم زندگی که از جنبه هاي روان شناسی بازگو شده استمسعود لعلی

مشاورهشومیز112عمومی50,00045,000فضیلت کناره گرفتن (هنر خویشتن داري در عصر افراط)2056
محمد مال عباسی - سوند 

برینکمن
با مطالعه کتاب فضیلت کناره گرفتن قرار است یاد بگیریم که چطور با ترس از جا ماندن مقابله کنیم و لذت حقیقی زندگی را پیدا کنیم.

مشاورهشومیز133زوجین28,00025,200محرمانه با همسران2057
مریم تیموري - اشرف السادات 

فتحی
آموزش مهارت هایی در روابط جنسی زناشویی

مشاورهشومیز135عمومی49,00044,100محکم بایست (هنر مقاومت در برابر جنون خود بهسازي)2058
سوند برینکمن - عرفانه محبی 

جهرمی
کتاب «محکم بایست» هنر مقاومت در برابر جنون خود بهسازي را در هفت گام آموزش می دهد.



تولید بهینه و ایجاد محیطی شاداب و صمیمانه با کاربست تئوري انتخاب در مدیریت نیروي انسانیویلیام گلسر - علی صاحبییادداشتشومیز184عمومی97,00087,300مدیریت بدون زور و اجبار2059
سلسله مباحث استاد در مرکز تربیت معلم، با تشریح قواعد ایجاد رابطه خوب بین مربی و متربی و مکملی بر تربیت دینی کودكآیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز276عمومی / مربیان110,00099,000مربی و تربیت  آیت اهللا حائري شیرازي2060

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی به این سوال پاسخ می دهد که چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم؟مهدي قراچه داغی - جان گريمشاورهشومیز357جوانان / زوجین120,000108,000مردان مریخی، زنان ونوسی2061

کتاب «نقشه هایی براي گم شدن» در تالش است تا شاید بتوان نگاهی نو به جهان پیرامون به دست آورد و عدم قطعیت آن را پذیرفت.ربکا سولنیت - نیما م اشرفیمشاورهشومیز214عمومی51,00045,900نقشه هایی براي گم شدن2062
خاطرات شفاهی مرضیه ذاکري که حاوي نکات تربیتی و تربیت اسالمی است.مرضیه ذاکريگفتگوشومیز272والدین / مربیان48,00043,200خانم مربی2063

ویکتور فرانکل - امیر الهوتیزندگینامه - مشاورهشومیز168عمومی58,00052,200انسان در جستجوي معنا2064
کتاب انسان در جست و جوي معنا یکی از بهترین نمونه هاي ادبی در ادبیات روانشناسانه است و روایت زندگی و نجات یافتن دکتر ویکتور فرانکل در اردوگاه کار اجباري رژیم نازي را شرح 

می دهد.

مشاورهشومیز88عمومی30,00027,000آشنایی با هنر تفکر راهبردي2065
لیندا الدر - ریچارد پل - امین 

هاشمی - آرش اردهالی
کتاب آشنایی با هنر تفکر راهبردي به آموزش تفکر نقادانه می پردازد.

مشاورهشومیز333عمومی118,000106,200وسعت یا عمق؟2066
دیوید آپستین - عرفانه محبی 

جهرمی
پاسخ به سوال «چرا در جهانی تخصص گرا از شاخه اي به شاخه پریدن بهتر است؟» را در کتاب «وسعت یا عمق» بیابید.

کتاب پدر ثروتمند پدر فقیر نقطه شروعی براي تمام کسانی می باشد که به دنبال به دست آوردن کنترل آینده مالی خود می باشند.رابرت کیوساکییادداشتشومیز340عمومی149,900134,910پدر ثروتمند.پدر فقیر2067
در کتاب کفش باز خاطرات بنیان گذار نایکی را مطالعه بفرمایید.فیل نایت - شورش بشیريخاطراتشومیز352عمومی108,00097,200کفش باز2068
جلد پنجم از مجموعه گلبرگ زندگی شامل ویتامین هایی است که تقویت کننده عشق در زندگی است.حسین دهنويمشاورهشومیز243زوجین38,00034,200گلبرگ زندگی- جلد 20695
کتاب «عادت هاي خرد» اثر بی جی  فاگ است که توسط انتشارات میلکان به کتاب رسان آمده است تا به شما قدرتی تازه براي تغییرات بزرگ زندگی بدهد.بی جی فاگمشاورهشومیز397عمومی147,000132,300عادت هاي خرد2070
پاسخ به دغدغه هاي والدین درمورد مشکالت تحصیلی بچه ها افسانه رحیمیمشاورهشومیز216عمومی47,00042,300بوي ماه مهر2071
کتاب از شنبه، کتابی براي غلبه بر اهمال کاریست.محمد پیام بهرام پورمشاورهشومیز228عمومی36,00032,400از شنبه2072
انجام عادت هایی که تغییراتی بزرگ را در زندگی رقم می زنند.استفان گایزمشاورهشومیز154عمومی45,00040,500ریز عادت ها2073
روشی اثبات شده براي رسیدن به اهدافی بزرگ را در کتاب بهترین سال زندگ تو جست و جو کنید.دارن هاردي - محمد میرزاییمشاورهشومیز261عمومی100,00090,000بهترین سال زندگی تو2074

ف
دی
ر

قیمت پشت عنوان کتاب
جلد(تومان)

قیمت فروش
(با تخفیف)

گروه سنی/
مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

کتاب دوربرگردان روایت زندگی سرباري که سرباز شده و یار حاج قاسم سلیمانی بود.سید زهیر مجاهدخاطراتشومیز280عمومی88,00079,200دور برگردان2075

خاطراتشومیز432عمومی90,00081,000سالم بر ابراهیم (دوره دو جلدي)2076
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
حمید رجاییتحقیقشومیز64عمومی8,5007,650یک روایت معتبر درباره شهید محالتی2077
مصطفی آقامحمدلوخاطراتشومیز128عمومی45,00040,500نخسایی ها (جلد دوم)2078
حسین بهزاد - گل علی باباییمستند داستانیشومیز328عمومی115,000103,500قلب زمین مال ماست2079

سمیه عظیمی - ستوده کاشانیخاطراتشومیز328عمومی98,00088,200روایت ناتمام2080

خاطرات علی خوش لفظ که به دلیل جراحت هایبسیار در جبهه به علی خوش زخم معروف شد.حمید حسامخاطراتشومیز568عمومی120,000108,000وقتی مهتاب گم شد2081

خاطراتشومیز156عمومی28,00025,200منتظر2082
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي

کتاب «عزیزتر از جان» روایت زندگی مشترك شهید ابوالفضل راه چمنی و همسرش مهناز ابویسانی است. شهید مدافع حرمی که در آستانه سال 95 و در ابتداي سی سالگی به شهادت رسید.کبري خدابخش دهقیخاطراتشومیز208عمومی25,00022,500عزیزتر از جان2083

کتاب «آقازاده ها» نوشته زهرا جابري در مورد فرزندان علما و مسوولینی است که تافته جدابافته نبودند و در این راه انقالب و اسالم به شهادت رسیدند.زهرا جابريزندگینامهشومیز224عمومی47,00042,300آقازاده ها2084
کتاب من میترا نیستم اثر معصومه رامهرمزي داستان زندگی شهید زینب کمایی را روایت می کند.معصومه رامهرمزيزندگینامهشومیز224عمومی79,00059,250من میترا نیستم2085
کتاب «حاج جالل» خاطرات رزمنده جالل حاجی بابایی است که در طول جنگ دو فرزند و دامادش را از دست داد و خود نیز در کربالي 5 به درجه جانبازي نائل شد.لیال نظري گیالندهخاطراتگالینگور312عمومی65,00055,250حاج جالل2086
.من زنده ام» نوشته معصومه آباد دربردارنده خاطرات دوران اسارت وي در دوران جنگ تحمیلی است»معصومه ابادزندگینامهشومیز640عمومی180,000162,000من زنده ام - جلد نرم2087

مهناز فتاحیخاطراتشومیز358عمومی75,00067,500فرنگیس2088
 فرنگیس» شامل خاطرات فرنگیس حیدرپور متولد سال 1341 در روستاي اوازین است. او در حمله نظامیان عراقی به روستاي محل سکونتش با یک تبر از خود در برابر سربازان ارتش بعث عراق»

.دفاع کرد

خاطراتشومیز120عمومی25,00022,500بابا سعید2089
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
کتاب «بابا سعید» زندگی شهید سعید زندي است. او از جمله عارفان و بسیجیان به کمال رسیده اي است که کرامات بسیاري توسط همرزمانش از او نقل شده است.

کتاب «در هیاهوي سکوت» زندگینامه شهید دانشجو عباس ورامینی به قلم جواد کالته عربی است. او از دانشجویان پیرو خط امام بود که در تسخیر النه جاسوسی نیز حضور موثر داشت.جواد کالته عربیخاطراتشومیز472عمومی89,00080,100در هیاهوي سکوت2090
زندگی نامه شهید حادثه اوکراین، امیر حسین قربانیمحمدعلی جعفريزندگینامه داستانیشومیز141عمومی65,00058,500تور تورنتو2091
کتاب خاتون و قوماندان، زندگی و خاطرات شفاهی همسر شهید توسلی با لقب جهادي ابوحامد و فرمانده فاطمیون را خانم مریم قربان زاده روایت می کند.مریم قربانزادهخاطراتشومیز324عمومی95,00080,750خاتون و قوماندان2092
زهرا آقازادهزندگینامهشومیز248بزرگسال80,00072,000پروانه اي که نخل شد2093
کتاب تنها گریه کن اثر اکرم اسالمی، خاطرات بانو سیده اشرف منتظري، مادر شهید محمد معماریان است.اکرم اسالمیزندگینامه داستانیشومیز263عمومی95,00080,750تنها گریه کن2094
سمیه جمالیخاطراتشومیز136بزرگسال55,00049,500اشک را مهلت ندادیم2095

خاطراتشومیز248عمومی75,00063,750مهاجر سرزمین آفتاب2096
حمید حسام - مسعود 

امیرخانی
کتاب مهاجر سرزمین آفتاب درباره خاطرات کونیکو یامامورا یگانه مادر شهید ژاپنی در ایران است که مورد تقریظ رهبري قرار گرفته است.

علی اکبر مزدآبادي-شومیز472عمومی140,000126,000ف.ل.31 (روایت زندگی شهید مهدي باکري)2097

علیرضا اشتريخاطراتشومیز348عمومی14,00012,600خاکریز پیشانی2098
کتاب «خاکریز پیشانی» در مورد روزهاي پدافندي گردان حمزه بعد از عملیات والفجر8 و تصرف منطقه فاو است. علیرضا اشتري خاطرات حضور در منطقه پدافندي جاده فاو-ام القصر را نگاشته 

است.

فاطمه وفایی زادهزندگینامهشومیز184عمومی25,00022,500حدیث بابا2099
کتاب «حدیث بابا» سرگذشتنامه داستانی شهید علی تورانلو جوان روستایی است که در میدان جنگ شایستگی خود را نشان داد و به فرمادهی گردان عمار رسید و در عملیات خیبر به شهادت 

رسید.

فاطمه مصلح زادهزندگینامهشومیز280عمومی27,00024,300یک آسمان پرستو2100
کتاب «یک آسمان پرستو» زندگینامه داستانی شهید مرتضی مفاخري است. او از سرداران لشکر 27 محمد رسول اهللا (ص) بود که در تشکیل تیپ هوابرد سلمان و عملیات هاي برون مرزي دخیل 

بود.
کتاب مگر چشمان تو دریاست به قلم جواد کالته عربی به روایت مادر شهیدان جنیدي از زندگی خود و چهار فرزند شهیدش می پردازد.جواد کالته عربیخاطراتشومیز240عمومی90,00081,000مگر چشم تو دریاست2101
روایت جانبازي میرزا محمد سلگیحمید حسامخاطراتشومیز760عمومی120,000108,000آب هرگز نمی میرد2102

شیرین زارع پورخاطراتشومیز304عمومی60,00054,000اینجا باالي تل ، تکفیري ها می رقصند2103
کتاب «اینجا باالي تلّ، تکفیري ها می رقصند» زندگینامه شهید سید احسان میرسیار است. او از پاسداران تکاور و ورزیده ایرانی است که در عملیات آزادي هوبر به همراه تعدادي از رزمندگان 

محاصره می شود و به شهادت می رسد.

گل علی باباییخاطراتشومیز168عمومی10,0009,000راز آن ستاره2104
کتاب «راز آن ستاره» سرگذشت نامه شهید رضا چراغی است. او از فرماندهان لشکر محمد رسول اهللا (ص) است که در عملیات والفجر یک به شهادت رسید. این کتاب کارنامه نظامی این شهید 

است.
کتاب «لبخند پاریز» زندگینامه شهید محمدعلی اهللا دادي از مدافعانی حرمی است که کار خود را از دوره دبیرستان و دفاع مقدس شروع کرد و در مرز لبنان و سوریه به شهادت رسید.رخساره ثابتیزندگینامهشومیز176عمومی14,00012,600لبخند پاریز2105
زندگی نامه داستانی شهید چمران را در کتاب بدون مرز بخوانید.هاشم نصیريزندگینامه داستانیشومیز318عمومی88,00079,200بدون مرز2106

کتاب «باز مانده» خاطرات فرمانده گردان شهادت مصطفی عبدالرضا است. او در سال هاي ابتدایی جنگ عضو ستادهاي جنگ نامنظم است و بعد به لشکر 27 محمد رسول اهللا (ص) می پیوندد.سید حسین هوشی ساداتخاطراتشومیز256عمومی25,00022,500باز مانده2107

زندگی نامه شهید زین الدین به روایت همسرشانبابک واعظیزندگینامهشومیز64عمومی11,0009,900نیمه پنهان ماه 5: شهید زین الدین2108

کتاب «معشوق بی نشان» سرگذشتنامه شهید حسن زمانی فرمانده گردان حمزه سیدالشهدا (علیه السالم) است. او در عملیات خیبر به شهادت می رسد و پیکر پاکش تاکنون بازنگشته است.حسین بهزاد - گل علی باباییزندگینامهشومیز366عمومی33,00029,700معشوق بی نشان2109

مهدي قربانیزندگینامهشومیز311عمومی75,00067,500تنها زیر باران2110
کتاب «تنها زیر باران» زندگینامه شهید مهدي زین الدین فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب (علیه السالم) استان قم است که از زبان خانواده و همرزمان این شهید روایت شده است. نخبه جوانی 

که از تحصیل در خارج منصرف شد و در جبهه ها ماند.
کتاب «دوبنده خاکی» روایتی داستانی از زندگی شهید اصغر منافی زاده است. او قهرمان رشته کشتی فرنگی است که در این داستان به ابی در کنار کشتی اخالق و مرام نیز یاد می دهد.نفیسه زارعیخاطراتشومیز136عمومی30,00027,000دوبنده خاکی2111
کتاب حاج قاسمی که من می شناسم خاطرات چهل سال رفاقت نویسنده با شهید حاج قاسم سلیمانی است.سعید عالمیان - علی شیرازيخاطراتشومیز168عمومی60,00051,000حاج قاسمی که من می شناسم2112
کتاب قصه ننه علی یک کتاب با روایتی پر فراز و نشیب از زندگی دختري که مادر دو شهید شد. این کتاب داستان زندگی خانم همایونی است.مرتضی اسديخاطراتشومیز192عمومی79,00071,100قصه ننه علی2113

شهدا و دفاع مقدس



کتاب «جمعه دوم آوریل» زندگینامه شهید محمدحسن ابراهیمی، مبلغی است که براي تبلیغ دین به کشور گویان رفته بود. او طلبه اي مسلط به چندین زبان و داراي مدرك دانشگاه و حوزه بود.زهره شریعتیزندگینامهشومیز208عمومی49,00044,100جمعه دوم آوریل2114

زندگی شهید ابوالفضل رفیعی که پس از سالها گمنامی مشخص شد شهید مدفون در دانشگاه فردوسی است.مریم قربانزادهزندگینامه داستانیشومیز434عمومی125,000112,500دریادل2115
کتاب «شنبه آرام؟» زندگی شهید محسن فخري زاده دانشمند هسته اي از زبان همسرشان ایشان است. این کتاب روایت یک عمر زندگی مخفیانه و مجاهدانه این شهید عزیز است.محمدمهدي بهداروندخاطراتشومیز253عمومی79,00071,100شنبه آرام؟2116

کتاب «هفتمین فرمانده» سرگذشت نامه شهید عمران پستی است. این دانشجوي نخبه فرمانده گردان حبیب ابن مظاهر لشکر محمد رسول اهللا تهران بود که در عملیات خیبر به شهادت رسید.علی باقري وکیل آبادخاطراتشومیز320عمومی14,00012,600هفتمین فرمانده2117

کتاب پاییز آمد خاطرات خانم فخرالسادات موسوي همسر شهید احمد یوسفی از زمان جنگ را روایت می کند.گلستان جعفریانرمانشومیز240عمومی75,00067,500پاییز آمد2118

خاطراتشومیز184عمومی60,00054,000گردان نانواها2119
فاطمه ملکی - محمدمهدي 
رحیمی - محمدتقی رهائی

کتاب «گردان نانواها» خاطرات شفاهی زنان خانوك از روزهاي دفاع مقدس است. روزهایی که زنان این شهر براي یک لشکر نان می پختند و مخلصانه براي رزمندگان خدمت می کردند.

محمد قاسم زادهخاطراتشومیز264عمومی85,00076,500هدیه اي باشد براي تو2120
کتاب «هدیه اي باشد براي تو» ادبیات شفاهی خدمات پشتیبانی و درمانی مردم کاشان براي جبهه هاي دفاع مقدس است. بسیاري از مردم این شهر در آن سال ها بی چشم داشت به کمک می 

پرداختند.

مریم قربانزادهخاطراتشومیز174عمومی60,00054,000پسرم قاسم2121
کتاب «پسرم قاسم» به یافتن این سوال است که چرا پس از شهادت سردار دلها نام قاسم بر روي فرزندان بسیاري گذاشته شده است. نویسنده به دنبال روایت همین دلدادگی مردم به قهرمان 

ملی خود هستند.
هادي برادران فیروز آباديخاطراتشومیز192عمومی50,00045,000در آغوش هور2122
مرتضی احمرخاطراتشومیز128عمومی61,00054,900خوش به حال میرزا2123
حمیده عاشورنیاخاطراتشومیز208عمومی52,00046,800این آمدن نبود2124
شیرین زارع پورخاطراتشومیز248عمومی22,00019,800تمناي بی خزان2125
شنام کتابی است که کیانوش گلزار راغب از سال هاي خاطرات خود در دست کومله نوشته است. داستانی که سرشار از غم و شادي است.کیانوش گلزار راغبخاطراتشومیز280بزرگسال50,00045,000شنام2126

زندگینامهشومیز256عمومی50,00045,000سالم بر ابراهیم (جلد 1)2127
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
سالم بر ابراهیم خاطرات رزمنده بی مزار شهید ابراهیم هادي را روایت می کند.

زندگینامهشومیز240عمومی45,00040,500سالم بر ابراهیم (جلد 2)2128
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
خاطرات رزمنده بی مزار و بی مرز شهید ابراهیم هادي

خاطراتشومیز144عمومی28,00025,200بی خیال2129
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
کتاب «بی خیال» به زندگی و زمانه طلبه شهید علی حیدري می پردازد. جوان نوزده ساله اي که در سایه تعالیم اسالم به مراتب عالی عرفان رسید و بسیار زود جام شهادت را نوشید.

روایتی مستند از زندگی شهید محسن وزواییفائضه غفار حداديرمانشومیز558عمومی120,000108,000یک محسن عزیز2130

خاطرات - زندگینامهشومیز160عمومی28,00025,200عارفانه2131
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
کتاب «عارفانه» زندگینامه و خاطرات شهید عارف احمدعلی نیري است که به همت گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادي گردآوري شده است.

زندگی نامه نوجوانی 12 ساله که عارفی حقیقی شد. مادرانه هاي شهید رضا پناهی در این کتاب گردآوري شده است.سید حسین موسويزندگینامهشومیز80عمومی25,00022,500عارف 12 ساله2132
.پایی که جا ماند» یادداشت هاي روزانه سیدناصر حسینی پور از زندان هاي مخفی عراق است»سید ناصر حسینی پورخاطراتشومیز768عمومی250,000225,000پایی که جاماند2133
حکایت زمستان داستان رزمنده اي که توسل به اهل بیت، کارگشاي او در میدان نبرد بود.سعید عاکفخاطراتشومیز284عمومی70,00063,000حکایت زمستان2134
زندگی نامه شهید عبدالحسین برونسیسعید عاکفزندگینامهشومیز271عمومی70,00063,000خاك هاي نرم کوشک2135

شومیز318عمومی85,00076,500گلستان یازدهم2136
خاطرات - زندگینامه 

داستانی
کتاب گلستان یازدهم خاطرات زهرا پناهی روا، همسر علی چیت سازیان از سرداران شهید استان همدان است. یک عاشقانه آرام در دل ناآرام جنگ.بهناز ضرابی زاده

کتاب شامل دو بخش یادداشت ها و نامه نگاري هاي مرحوم فهیمه بابائیان پور است. بانویی که نقش مفیدي در هشت سال دفاع مقدس ایفا کرد.علیرضا کمريخاطراتشومیز184عمومی65,00058,500نامه هاي فهیمه2137
قصه زندگی همسر شهید دفاع مقدس، ستار ابراهیمیبهناز ضرابی زادهزندگینامهشومیز263عمومی78,00070,200دختر شینا2138

مسعود آذرباد - سعید مهاجرداستانشومیز88عمومی98,00088,200پی نماي از چیزي نمی ترسیدم2139
کتاب «پی نماي از چیزي نمی ترسیدم» کمیک استریپی از خاطرات خودنوشت سردار سلیمانی است. این خاطرات کودکی تا جوانی شهید سلیمانی است و حاوي اطالعاتی ناب از زندگی ایشان 

براي نوجوانان است.

علی اکبر کالنتريداستان کوتاهشومیز252عمومی75,00067,500ایرانیان و راه و رسم عاشقی2140
«ایرانیان و راه و رسم عاشقی»

.بررسی رفتار هاي منحصر به فرد سربازان در هشت سال دفاع مقدس و سبک زندگی آنها در جنگ است

ساجده ابراهیمیخاطراتشومیز280عمومی85,00076,500هزار جان گرامی2141
کتاب «هزار جان گرامی» سی روایت از نویسندگان این کشور در رابطه با تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی و ابومهدي المهندس است. روایت هاي این کتاب به دو بخش مشتاقی و مهجوري 

تقسیم می شوند

سید میثم موسویانرمانشومیز284عمومی98,00088,200به نام مادر2142
کتاب «به نام مادر» سرگذشت داستانی سرلشکر خلبان شهید ابوالفضل مهدیار به قلم سیدمیثم موسویان است. خلبانی که به اعدام متهم می شود اما سرانجام در جنگ علیه صدام به شهادت 

می رسد.

مرتضی میردارخاطراتشومیز156عمومی45,00040,500مبارزه به روایت سید احمد هوایی2143
کتاب مبارزه به روایت سیداحمد هوایی روایت زندگی سیداحمد هوایی از زبان خود اوست. او از جمله فعاالن انقالبی در دوره پهلوي بوده که ارتباطاتی هم با فدائیان اسالم و شهید اندرزگو 

داشته است.
کتاب مبارزه به روایت شهید سیداسد اهللا الجوردي شامل خاطرات بیست سالۀ شهید الجوردي از سال 1338 تا پیروزي انقالب است.جواد اسالمیخاطراتشومیز272عمومی86,00077,400مبارزه به روایت شهید سیداسد اهللا الجوردي2144

موسسه انتشاراتی روزنامه ایرانخاطراتشومیز384عمومی115,000103,500مبارزه به روایت شهید مهدي عراقی2145
کتاب«مبارزه به روایت شهید مهدي عراقی» گفته ها و ناگفته هاي شهید حاج مهدي عراقی است که در پاییز و زمستان 1357 در شهر پاریس روایت شده است.

 
خاطرات و زندگینامه شهید حسین محرابی را در کتاب روایت بی قراري بخوانید.مریم قربانزاده - بتول پادامخاطراتشومیز376عمومی115,000103,500روایت بی قراري2146
زندگی نامه شهید عبداهللا اسکندرينجمه طرماحزندگینامه داستانیشومیز200عمومی45,00040,500سرّ سر(شهید عبداهللا اسکندري)2147
روایتی جاده اي از فضاي اعزام مدافعان حرم به سوریهمحمد علی جعفريخاطرات - سفرنامهشومیز200عمومی60,00054,000جاده یوتیوب2148

خاطرات - زندگینامهشومیز342عمومی120,000108,000لبخندي به رنگ شهادت2149
مومن دانشگر - محسن حسن 

زاده
زندگی نامه و خاطرات جوان مومن انقالبی مدافع حرم، پاسدار شهید، عباس دانشگر

.ماجراي عجیب یک جشن تولد» زندگینامه شهید مدافع حرم مهدي ثامنی راد است. او جزو پاسداران ورامینی است که در سال 1394 در جنوب حلب به شهادت رسید»جواد کالته عربیخاطراتشومیز336عمومی65,00058,500ماجراي عجیب یک جشن تولد2150
خاطرات شهید مدافع حرم رسول خلیلیشهال پناهی الدانیزندگینامهشومیز192عمومی55,00049,500رفیق مثل رسول2151
زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم عبداهللا باقري را در کتاب بادیگارد بخوانید.افروز مهدیانزندگینامه داستانیشومیز248عمومی55,00049,500بادیگارد2152
این کتاب از مجموعه کتاب هاي مدافع حرم با عنوان «عمار حلب» خاطراتی از گوشه هاي زندگی شهید محمدحسین محمدخانی را روایت می کند.محمد علی جعفريزندگینامهشومیز328عمومی80,00072,000عمار حلب2153
مصطفی آقامحمدلو-شومیز128عمومی30,00027,000نخسایی ها2154
کتاب از چیزي نمی ترسیدم دست نوشته هاي شخصی شهید سلیمانی از دوران کودکی و زندگی در روستاي قنات ملک کرمان تا میانه  مبارزات انقالبی در سال 57 است.قاسم سلیمانیزندگینامهشومیز136عمومی32,00027,200از چیزي نمی ترسیدم2155
کتاب «زنده باد کمیل» خاطرات مکتوب رزمنده محسن مطلق است. این اثر ماجراي جمع شدن دوباره نیروهاي این گردان و دفاع از شهر مهران است.محسن مطلقداستانشومیز110عمومی23,00020,700زنده باد کمیل2156
کتاب «داغ دلربا» روایت میثم امیري از تشییع میلیونی حاج قاسم سلیمانی است. این اثر در قالب مستندنگاري حوادث دي ماه 98 را به ثبت رسانده است.میثم امیريخاطراتشومیز195عمومی35,00031,500داغ دلربا2157
عالمه طهماسبیخاطراتشومیز248عمومی42,00042,000دم عشق، دمشق2158
خاطرات شفاهی خانم زینب عارفی همسر شهید مدافع حرم مصطفی عارفینسرین پركزندگینامهشومیز330عمومی100,00090,000رویاي بیداري2159
کتاب«حوض خون» روایتی خواندنی از پشتیبانی زنان اندیمشک در پشت جبهه ها، آن هم از نوع رخت شوي است.فاطمه سادات میرعالیخاطراتشومیز502عمومی125,000112,500حوض خون2160
خاطرات شهیدسیدمهدي اسالمی خواهجمعی از نویسندگانزندگینامه داستانیشومیز183عمومی32,00028,800از دامن مادر شهید سید مهدي اسالمی خواه2161
این کتاب زندگی نامه مستندي از زندگی شهید صدر است که در شانزده بخش به نگارش درآمده و در قالبی داستانی ابعاد گوناگون زندگی محمدباقر صدر را روایت کرده است.مریم برادرانزندگینامهشومیز216عمومی65,00058,500نا (زندگی شهید صدر)2162

محمدتقی فیاض بخشیادداشتشومیز252عمومی50,00045,000شهید رهیافتی به راز و رمز مقام شهادت (فیاض بخش)2163
.

.این اثر به دنبال ارائه مفهومی عمیق از شهادت است و این راز بزرگ را به عنوان عالی ترین مسیر براي سیر و سلوك و قرب الی اهللا شرح میدهد
 

کتاب عمو قاسم داستان هایی کودکانه درباره شخصیت حاج قاسم سلیمانی می باشد.محمدعلی جابريداستانشومیز48کودکان30,00027,000عمو قاسم2164
مهدي قربانیخاطراتشومیز528عمومی138,000117,300مجموعه سلیمانی عزیز (دو جلدي)2165
نصرت اهللا محمودزادهزندگینامهشومیز272عمومی85,00076,500عقیق2166

داستانشومیز156عمومی32,00028,800یاران ابراهیم2167
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
نرجس شکوریان فردخاطراتشومیز216عمومی61,00051,850مجموعه حاج قاسم (دو جلدي)2168
روایت از زندگی سردار دلها در کتاب حاج قاسم 40نرجس شکوریان فردخاطراتشومیز108عمومی36,00032,400حاج قاسم ( جلد اول )2169

خاطرات - زندگینامهشومیز256عمومی69,00062,100سلیمانی عزیز2170
مهدي قربانی - لیال موسوي - 

عالمه طهماسبی
روایتی از زندگی و مجاهدت هاي سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

کتاب درگاه این خانه بوسیدنی است، خاطرات فروغ منهی مادر شهیدان، داوود، رسول و علیرضا خالقی پور است.زینب عرفانیانخاطراتشومیز240عمومی70,00063,000درگاه این خانه بوسیدنی است2171



مهدي قربانیخاطراتشومیز272عمومی69,00062,100سلیمانی عزیز 21722

جمعی از نویسندگانخاطراتگالینگور147عمومی250,000225,000بسته ویژه سرباز2173
کتاب بسته سرباز شامل: دو جلد کتاب با نام هاي «یاران سلیمانی»و«قاف»،22 قطعه تصویر و یک قطعه پوستر با عنوان «یا حسین(ع)! فرماندهی از آن توست» می باشد.

 
کتاب بی برادر شهید مدافع حرم جواد محمدي را از زبان دوستان و همرزمان تصویر می کند.بهزاد دانشگرخاطراتشومیز324عمومی100,00090,000بی برادر2174
زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم محمدرضا دهقان امیري را در کتاب یک روز بعد از حیرانی بخوانید.فاطمه سلیمانی ازندریانیزندگینامه داستانیشومیز291عمومی90,00081,000یک روز بعد از حیرانی2175
زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم صادق عدالت اکبري را در کتاب آخر شهید می شوي بخوانید.حسین شرفخانلوزندگینامه داستانیشومیز144عمومی36,00032,400آخر شهید می شوي2176
کتاب حسین پسر غالمحسین، ضمن معرفی شهید محمدحسین یوسف الهی به رابطه سردار حاج قاسم سلیمانی با وي می پردازد.مهري پورمنعمیزندگینامهشومیز320عمومی46,00041,400حسین پسر غالمحسین2177
کتاب خداحافظ ساالر خاطرات پروانه چراغ نوروزي؛ همسر سرلشکر شهید حاج حسین همدانی به قلم حمید حسام است.حمید حسامخاطراتشومیز448عمومی95,00085,500خداحافظ ساالر2178
شهید مدافع حرم جواد محمدي.بهزاد دانشگرخاطرات - زندگینامهشومیز272عمومی82,00073,800دخترها بابایی اند2179
کتاب «پرواز پاي دماوند» اثر محمدحسین علی جان زاده راوي خاطراتی از زندگی شهید فخري زاده است.محمد حسین علی جان زادهخاطراتشومیز184عمومی50,00045,000پرواز پاي دماوند2180
زندگی نامه و خاطرات شهید حمید مرادي سیاهکالی، عاشقانه اي فوق العاده از زبان همسر شهید.رسول مالحسنیزندگینامه داستانیشومیز362عمومی85,00076,500یادت باشد2181
معصومه محمديخاطراتشومیز416عمومی105,00094,500من زینب تو هستم2182
هما مهرآبادي - نرگس آشوريخاطراتشومیز168عمومی25,00022,500در یاد تو خواهم ماند2183
گل علی باباییخاطراتشومیز368عمومی75,00067,500صبح روز نهم2184
مهري غالم پورزندگینامهشومیز144عمومی43,00038,700سیگاریا رو سوریه نمی برن2185
حجت اهللا ایروانیخاطراتشومیز400عمومی100,00090,000مست و سنگستان2186
گل علی باباییخاطراتشومیز936عمومی42,00037,800شراره هاي خورشید2187
گل علی باباییخاطراتگالینگور863عمومی42,00037,800حبیب تولدي دیگر2188
گل علی باباییخاطراتگالینگور912عمومی270,000243,000زمین هاي مسلح2189
گل علی باباییخاطراتگالینگور752عمومی30,00027,000گردان نهم2190
گل علی باباییخاطراتشومیز312عمومی20,00018,000شاهین بر آفتاب2191
مریم عباسی جعفريزندگینامهشومیز560عمومی139,000125,100گمشده مجنون2192
جواد کالته عربیخاطراتشومیز264عمومی60,00054,000عملیات عطش2193
حسین بهزاد - گل علی باباییخاطراتشومیز238عمومی20,00018,000ساالر تیپ عمار2194
شیرین زارع پورزندگینامهشومیز200عمومی20,00018,000با تو باران می شوم2195
گل علی باباییخاطراتشومیز272عمومی68,00061,200ماه همراه بچه هاست2196

خاطراتشومیز192عمومی40,00036,000گلی زیر آوار2197
هما مهرآبادي - مریم السادات 

زکریایی
جواد کالته عربیخاطراتشومیز168عمومی15,00013,500فرمانده الله ها2198
کتاب ایستاده تا همیشه به تدوین و تنظیم فاطمه وفایی زاده حاصل گفت و گوهاي مفصلی با همرزمان احمد متوسلیان است.فاطمه وفایی زادهخاطراتشومیز344عمومی100,00090,000ایستاده تا همیشه2199

جواد کالته عربیخاطراتشومیز128عمومی40,00036,000راهی به مجنون2200
کتاب راهی به مجنون اثر جواد کالته عربی روایتی از زندگانی شهید سیدعباس جوالیی از فرماندهان مهندسی رزمی سپاه در زمان دفاع مقدس است که از دوران کودکی تا شهادت این فرمانده 

بزرگ را به تصویر می کشد.
سمیرا خطیب زادهخاطراتشومیز368عمومی40,00036,000همت پنج به گوشم2201
فاطمه وفایی زادهزندگینامهشومیز152عمومی30,00027,000سومین پالك2202
مریم عرفانیانزندگینامهشومیز320عمومی30,00027,000روزهاي الجوردي2203

2204
خداي خوب ابراهیم : بررسی ویژگی هاي قرآنی شهید ابراهیم 

هادي
تحقیقشومیز96عمومی20,00018,000

گروه فرهنگی شهید ابراهیم 
هادي

کتاب ستاره هاي سوخته اثر حسین بهزاد روزنوشت هاي یکی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از حضورش در صحنه هاي مختلف جنگ هشت ساله است.حسین بهزادخاطراتشومیز296عمومی85,00076,500ستاره هاي سوخته2205
کتاب جهان آرا حاصل گفت و گوهاي مفصلی با همرزمان، خواهران و همسر محترم شهید سیدمحمدعلی جهان آرا است که توسط آقاي علی اکبري مزدآبادي تدوین و نگارش یافته است.علی اکبر مزدآباديخاطراتشومیز344عمومی95,00085,500جهان آرا2206
کتاب استاد اثر فاطمه شایان پویا ، گوشه اي از زندگی استاد شهید دکتر مجید شهریاري را بازگو می کند.فاطمه شایان پویازندگینامه داستانیشومیز232عمومی70,00063,000استاد (خرده روایت هایی از زندگی شهید شهریاري)2207
یک بغض و هزاران مشت، بخش هایی از زندگی شهید سلیمانی از زبان مردم شهرهاي مختلف علیرضا اشرفی نسبخاطراتشومیز120عمومی30,00027,000یک بغض و هزاران مشت2208
یک و بیست: یک رمان امنیتی با موضوع ترور حاج قاسم علیرضا سکّاکیمستند داستانیشومیز184عمومی68,00061,200یک و بیست2209
مروري بر زندگانی شهید سلیمانیعلی شیرازيخاطراتشومیز208عمومی67,00060,300سیماي سلیمانی2210

داستانشومیز120عمومی25,00022,500مالک زمان2211
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
داستان هایی از تطبیق زندگی دو سرباز والیت؛ مالک اشتر نخعی و شهید حاج قاسم سلیمانی

شومیز108عمومی25,00022,500حاج قاسم ( جلد دوم )2212
خاطرات - داستان 

کوتاه
نرجس شکوریان فرد

کتاب حاج قاسم، اثري دو جلدي با قلم نرجس شکوریان فرد است که با قلم خود، در هر کتاب، چندین روایت زیبا و کوتاه را زندگی از شهید عزیزي می نگارد که قلب مردم مومن و آزاده جهان، 
مملو از خاطرات و حب اوست

کتاب حاج قاسم سالم با روایتگري حمیدرضا فراهانی از فرماندهان سردار شهید جاج قاسم سلیمانی در عملیان والفجر 8 و تدوین مجید سانکهن به چاپ رسیده است.مجید سانکهنزندگینامهشومیز272عمومی90,00081,000حاج قاسم سالم2213

خاطراتشومیز52عمومی58,00052,200قاف (خاطرات حاج قاسم سلیمانی)2214
موسسه پژوهشی فرهنگی 

انقالب اسالمی
کتاب «قاف» برش هایی از خاطرات شهید حاج قاسم سلیمانی را بیان می کند.

رشادت هاي شهید حاج احمد کاظمی در دوران دفاع مقدس را در کتاب حاج احمد بخوانید.محمد حسین علی جان زادهخاطراتشومیز344عمومی70,00063,000حاج احمد2215
خاطرات حاج حسین یکتا از جبهه و جنگزینب عرفانیانخاطراتشومیز544عمومی165,000148,500مربع هاي قرمز2216

خاطراتشومیز252عمومی50,00045,000شیخ عبدالکریم2217
گروه فرهنگی شهید مجید 

بقایی بهبهان
شیخ عبدالکریم بخردیان، روحانی سالهاي قبل از انقالب در خوزستان بود که سخنرانی مسجد حضرت موسی بن جعفر (ع) بهبهان، موجب اولین دستگیري او در سال1342شد.

 

خاطراتشومیز192عمومی42,00037,800با بابا2218
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
کتاب «با بابا» اثر جدید از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادي است که از تجربه هاي نزدیک به مرگ سخن می گوید.

کتاب«دایره المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق» که با جلد سخت و کاغذ گالسه چاپ شده است، در 632 صفحه با بیش از 1000 عکس مستند به بیان تاریخ جنگ ایران و عراق می پردازد.جعفر شیر علی نیاتدوینگالینگور632عمومی1,200,0001,020,000دایره المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق2219

زهره یزدان پناه قره تپهداستانشومیز88عمومی17,00015,300ستاره من (روایت داستانی از زندگی شهید محمدعلی رجایی)2220
.خاطرات رییس جمهور شهید، محمدعلی رجایی است 

 
رضیه غبیشیخاطراتشومیز240عمومی72,00064,800به شرط عاشقی2221
گل پر» نوشتاري بر مبناي خاطرات و احساسات فرزندان شهدا»محمد هژبريداستان کوتاهشومیز103عمومی23,00020,700گل پر2222
.راضیه بوباش» راوي ششمین جلد از مجموعه تلخ و شیرین «اینک شوکران» است و این بدان معناست که می خواهیم زندگانی شهید حسین شایسته فر را از زبان همسرش بخوانیم»عالیه سادات حسینیخاطراتشومیز88عمومی10,5009,450اینک شوکران شهید حسین شایسته فر2223

خاطراتشومیز120عمومی25,00022,500از گود مافیا تا گود قتل گاه2224
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
 از گود مافیا تا گود قتل گاه» اثر تازه ایست از نشر شهید ابراهیم هادي تا از شهیدي سخن بگوید که گمنام نیست اما مزاري ندارد؛ شهید مجید حشمتی، فرمانده دسته رزمندگان فکه که هنوز»

.منتظر پیگر پاکش هستیم
شهید چمران به روایت « غاده جابر»، همسر شهیدحبیبه جعفریانزندگینامهشومیز64عمومی30,00027,000نیمه پنهان ماه 1 - شهید چمران2225
رسول مالحسنی در کتاب «هواتو دارم» ما را با زندگی مرتضی عبداللهی آشنا می کند.رسول مالحسنیخاطراتشومیز304عمومی90,00081,000هواتو دارم2226
زندگینامه شهید ناصر کاظمی به روایت همسر شهیدنفیسه ثباتزندگینامهشومیز168عمومی20,00018,000نیمه پنهان ماه 7 - شهید کاظمی2227
داستان زندگی متفاوت شهید رسول حیدري؛ که در بوسنی و هرزگوین به شهادت رسید.مریم برادرانزندگینامه داستانیشومیز304عمومی45,00040,500کتاب ر2228
زندگی نامه فرمانده گردان سیف اهللا لشکر 5 نصر، سردار شهید عباسعلی دهنوي.راضیه رضاپوررمانشومیز446عمومی50,00045,000هم صداي باران2229
فرهاد خضريزندگینامهشومیز424عمومی100,00090,000از چشم ها - رد خون روي برف- کاوه2230
ماجراي «بیست و سه نفر» اتفاقی است که نمونه  اش در هیچ جنگی رخ نداده است.احمد یوسف زادهخاطراتشومیز406عمومی120,000108,000آن بیست و سه نفر2231
رمانی امنیتی از سربازانی گمنام که براي دفاع از امنیت کشور عزیزمان جان فشانی می کنند.سید مصطفی موسويرمانشومیز152بزرگسال60,00054,000جان بها2232
نوید نوروزيخاطراتشومیز365عمومی113,000101,700باغ حاج علی2233

ستاره ي کالشین: زندگینامه داستانی شهید سیدمحمدرضا شعاعیسمیه جوادي - محدثه دبستانیزندگینامه داستانیشومیز303عمومی48,50043,650ستاره ي کالشین2234

خاطراتجلد نرم96عمومی30,00027,000او مرگ را کشت2235
معصومه اباد - معصومه 

خسروشاهی
اثري که هنرمندانه زندگی الگویی شهید  مجید شهریاري؛ چهره درخشان علمی و یکی از پایه هاي اقتدار هسته اي کشورمان را روایت کرده است.

سبحان خسرويخاطراتشومیز192عمومی60,00054,000اسمی از تبار ابراهیم2236



الهه آخرتیخاطراتشومیز264عمومی55,00049,500حکایت زخم ها2237
کتاب «ماموریت خدا» هفت روایت از شهید ایرانی جهاد اسالمی افغانستان نقل می کند.محمد سرور رجاییزندگینامهشومیز248عمومی35,00031,500ماموریت خدا2238
جمعی از نویسندگانزندگینامهگالینگور629عمومی120,000108,000سرباز روز نهم2239
سیدحسین بیضایی-گالینگور-عمومی90,00081,000بابانظر2240
کتاب شهادت طلبان مجموعه اي دو جلدي است که به عملیات هاي شهادت طلبانه جبهه مقاومت در لبنان، غزه، فلسطین و سوریه می پردازد.حمید داودآباديمستندشومیز708عمومی140,000126,000شهادت طلبان - جلد دوم2241
جنگ در خرمشهر و آبادان با قالب رپعمحمدحسن شهسواريرمانشومیز288عمومی92,00082,800ایران شهر جلد پنجم2242
ماجراي دفاع مقدس در خرمشهر و آبادان محمدحسن شهسواريرمانشومیز312عمومی100,00090,000ایران شهر جلد چهارم2243
روزهاي جنگ آیادان در قالب رمانمحمدحسن شهسواريرمانشومیز304عمومی61,00054,900ایران شهر جلد سوم2244
روایت جنگ در شهر خرمشهرمحمدحسن شهسواريرمانشومیز256عمومی51,00045,900ایران شهر جلد اول2245
وضعیت خرمشهر در روزهاي جنگ در قالب رمانمحمدحسن شهسواريرمانشومیز272عمومی54,00048,600ایران شهر جلد دوم2246

مجموعه شش جلدي همراه با کیف، دربردارنده مصاحبه هایی با همسران شهداي نیروي هواییجمعی از نویسندگانخاطراتشومیز227عمومی80,00072,000مجموعه 6 جلدي آسمان- شهداي نیروي هوایی (همراه با کیف)2247

زندگینامهگالینگور660عمومی130,000117,000آقا سعید2248
بهنام باقري - محمدمهدي 

همتی

زهره شریعتیزندگینامه داستانیشومیز104عمومی12,00010,800اینک شوکران جلد چهارم محمدعلی رنجبر2249
شش اثر به یادماندنی از نشر روایت فتح، در مجموعه اي به نام اینک شوکران جاي گرفته اند تا زندگی شهیدان زنده را برایمان تداعی کنند .

مردانی که پس از سالها جنگ، نبردي تازه با زخم هاي بی التیام را آغاز کردند؛ نبرد با مردن، نبرد با رخوت و نبرد با قلب هاي شکسته خودشان را .
راوي هرکتاب مجموعه، همسرانی هستند که ماجرا را از روزهاي شیرین آشنایی با مردان آسمانی شان آغاز می کنند و سپس، تلخی مسیر را با ایمان تاب می آورند و با صبر پایان می دهند.

علیرضا اشرفی نسبخاطراتشومیز192عمومی45,00040,500موساي عزیز2250
ناصر جواديخاطراتشومیز94عمومی35,00031,500چخ چخی ها2251
محمدمهدي احمدیانخاطراتشومیز183عمومی40,00036,000فراري ها2252
زندگی شهید ادواردو آنیلیفهیمه نیکومنظرزندگینامه داستانیشومیز64عمومی20,00018,000ادواردو مسافري از رم2253
زهرا حیدريخاطراتگالینگور447عمومی74,00066,600ساختمان کیانپارس2254
بهناز ضرابی زادهخاطراتگالینگور402عمومی65,00058,500ساجی2255
سارا افضلیخاطراتشومیز586عمومی95,00085,500دردانه ي کرمان2256
معصومه عبداهللا زاده آرپناهیخاطراتشومیز191عمومی32,00028,800تعبیر یک رویا2257
فاطمه بهبوديخاطراتشومیز167عمومی20,00018,000پاییز پنجاه سالگی2258
نوید نوروزيزندگینامهشومیز144عمومی27,00024,300ابوعلی کجاست2259

مهدي قزلیخاطراتشومیز152عمومی10,0009,000روزي روزگاري جنگی2260
در کتاب «روزي روزگاري جنگی» 137 بخش وجود دارد که هر یک روایتی تازه از دفاع مقدس را به شما مخاطبان کتاب رسان ارائه می کنند و با قلم مهدي قزلی، مبارزه، با همه اشک و لبخند و 

ترس و آرامش و شک و ایمان و... روایت می شود تا جلوه اي کامل و کم نظیر از آن روز و شب ها در ذهن خوانندگان نقش بندد که کمترین فاصله را با واقعیت داشته است .
زهرا رجبی متینزندگینامه داستانیشومیز64عمومی20,00018,000نیمه پنهان ماه 11 - شهید عبداهللا میثمی2261
لعیا رزاق زادهزندگینامه داستانیشومیز208عمومی33,50030,150نیمه پنهان ماه 27 - شهید محمد صبوري2262
رضا رسولیزندگینامه داستانیشومیز184عمومی40,00036,000از چشم ها - روایت ناتمام - شهید منصور ستاري2263
زهرا رحمانیزندگینامه داستانیشومیز91عمومی5,6005,040نیمه پنهان ماه 24 - شهید شفیعی2264
نجمه کتابچیزندگینامه داستانیشومیز94عمومی6,0005,400نیمه پنهان ماه 13 - شهید قجاوند2265
نامه اي که شبیه یک دست نوشته با لحن و ادبیاتی خاص به جاي مانده و ما را به یاد نوشته هاي سید مرتضی آوینی، در روزگار جوانی اش می اندازدسید مرتضی آوینییادداشتشومیز31عمومی4,0003,600نامه اي به یک دوست قدیمی (شهید آوینی)2266

سید مرتضی آوینیگفتگوشومیز75عمومی9,5008,550شهري در آسمان (شهید آوینی)2267
 پس از تجربه موفق مستند حقیقت که روایتی کم نظیر از روزهاي مبارزه و استقامت مردم خرمشهر در زمان اشغال و سقوط آن، بار دیگر به سرزمین خون و قیام رفتند تا پس از سالها از طریق 

.مصاحبه با بازماندگان جمع دیروز، روایتی از خرمشهر پس از جنگ داشته باشد

سید مرتضی آوینیگفتگوشومیز77عمومی9,5008,550عالم هیچکاك (شهید آوینی)2268
این کتاب از جامع ترین مقاالت سینمایی است که شهید آوینی در آن به بررسی مسائلی همچون ماهیت سینما، رسالت و توانمندي این هنر مدرن، اقتضائات سینما، تفاوت داستان پردازي از 

گذشته تا کنون و... پرداخته است.
سفرنامه حج شهید آوینیسید مرتضی آوینیدل نوشته ادبیشومیز31عمومی4,0003,600سفر به سرزمین نور (شهید آوینی)2269
مصاحبه امید روحانی و سید مرتضی آوینیسید مرتضی آوینیگفتگوشومیز143عمومی17,00015,300شرق بهشت2270
از مجموعه ي مقاالتی تشکیل می شود که شهیدآوینی، در باره امام خمینی نگاشته است سید مرتضی آوینییادداشتشومیز64عمومی7,5006,750امام و حیات باطنی انسان2271
خاطرات رزمنده سالهاي جنگ، سیدرضا رسول زاده طباطبایی از دفاع مقدس.رویا حسینیخاطراتشومیز303عمومی33,00029,700ما افسانه نبودیم2272
روایت بیست و سه دیدار رهبر با خانواده شهداي مسیحیجمعی از نویسندگانمستند داستانیشومیز544عمومی18,50016,650مسیح در شب قدر2273
زندگی نامه سردار شهید سید محمود سبیلیانقاسم رفیعاخاطراتشومیز-عمومی7,0006,300ققنوس2274
خاطرات اولین فرمانده ادوات لشکر ویژه شهدا رفتیم، جاوید (جواد) نظام پور سید علیرضا میريخاطراتگالینگور615عمومی39,00035,100خاطرات جاوید2275
خاطرات شفاهی «فرید محمدي مقدم» شما را به روزهاي مبارزه در خط مقدم می یرد، به لشکر5 نصر خراسان،محمدمهدي خالقیخاطراتشومیز285عمومی23,00020,700چشم جنگ2276
زندگی نامه حاج قاسم سلیمانی را در کتاب یاران ناب 17 بخوانید.علی اکبر مزدآباديتدوینشومیز161عمومی66,00059,400حاج قاسم2277
خدیجه بازونداستانشومیز234عمومی49,00044,100علویه نرگس2278
زندگی نامه شهید علیرضا عربیسید علیرضا مهردادزندگینامه داستانیشومیز218عمومی23,00020,700سفر مامور 22792519
زندگی سردار شهید محمد رستمی رهنوردحسین فتاحیزندگینامه داستانیشومیز215عمومی11,0009,900بابا محمد2280
زندگانی سردار شهید محمدمهدي خادم الشریعهشهرام شفیعیزندگینامه داستانیشومیز238عمومی13,00011,700شب جایی که من بودم2281
روایت داستان هایی کوتاه از بانوان شهیده محمد هاشمیداستان کوتاهشومیز175عمومی11,0009,900الله ها و سنگ ها2282
خاطرات سردار شهید، حسین قاینیسید علیرضا مهردادزندگینامه داستانیشومیز271عمومی14,00012,600فراخوانده2283
داستانی بر اساس خاطرات شهید سیدهادي هاشمی از دوران اسارتشانسید هادي هاشمیخاطراتشومیز277عمومی25,50022,950شالق هاي بی درد2284
شهید مدافع حرم شیخ محمد رضایییاسر محمدي نژادزندگینامهشومیز159عمومی23,00020,700پاي کوب2285
خاطرات شهید ابراهیم (حجت) فخراییمحمد خسروي رادخاطراتشومیز257عمومی49,00044,100شرح آسمان2286
خاطرات  سردار شهید محمد فرومندي ؛ فرمانه سپاه سبزوار، که در کلیه عملیات هاي خیبر، بدر، والفجر 3، والفجر 8، کربالي 1، کربالي 4 و کربالي 5، نقش موثري را ایفا نمود.داوود امیریانزندگینامه داستانیشومیز231عمومی43,00038,700سربدار2287
ازدواج و مراسمات ازدواج به شیوه شهدا، آسان و منطقیحسین کاجیداستان کوتاهشومیز-عمومی30,00027,000ازدواج به سبک شهدا2288
زندگی شهید محمد جوانی جمعی از نویسندگان-شومیز490عمومی150,000135,000چهارمین نفر2289
سید علی حسینی خامنه ايخاطرات - گفتگوشومیز69عمومی5,0004,500خاطرات جبهه - مصاحبه با آیت اهللا خامنه اي2290

65,00058,500ماجراي فکر آوینی2291
بزرگسال / 
پژوهشگران

تحلیل منظومه فکري شهید آوینی در کتاب ماجراي فکر آوینی ارائه شده است.وحید یامین پورتحقیقشومیز260

این مجموعه دوازده جلدي، تاریخچه مقاومت کشورمان از سال 1320 تا جنگ تحمیلیمنصور انوري-شومیز4730عمومی775,000658,750جاده جنگ  12 جلدي2292
خاطرات   سیدعباس رابوکی، جزو تیم موتورسواران شهید چمرانحمیدرضا جوانبختخاطراتشومیز624عمومی129,000116,100موتور سوار چمران2293
زندگی شهید نوروزيمنصوره قنادیانزندگینامه داستانیشومیز112عمومی30,00027,000مدافعان حرم  دیدار پس از غروب  شهید مهدي نوروزي2294
زندگی شهید هادي باغبانی با روایت همسر شهید منصوره قنادیانزندگینامه داستانیشومیز120عمومی30,00027,000با تو می مانم2295
.مالصالح» سرگذشت شگفت انگیز «مالصالح قاري» مترجم اسیران ایرانی در عراق است»رضیه غبیشیخاطرات - زندگینامهشومیز288عمومی35,00031,500مال صالح2296
داستان غواصان شهید کربالي 4محمدرضا یزدیان-شومیز320عمومی37,00033,300صد و هفتاد و ششمین غواص2297
زندگینامه شهید عباس دانشگرمحسن حسن زاده-شومیز134عمومی40,00036,000راستی دردهایم کو؟2298
خاطرات سر تیپ خلبان عباس پورعلی از دهه سی تا پنجاهجمعی از نویسندگان-شومیز170عمومی35,00031,500در محضر کلنل2299
رندگی شهید کاوهحمیدرضا صدوقی-شومیز380عمومی118,000106,200حماسه کاوه2300
ادامه آن بیست و یه نفراحمد یوسف زاده-شومیز320عمومی60,00054,000اردوگاه اطفال2301
کتاب حاضر روایتی است داستانی از زندگی پهلوان شهید مصفی صدرزاده، به روایت همسر ایشان خانم سمیه ابراهیم پور.راضیه تجارزندگینامهشومیز272عمومی60,00054,000اسم تو مصطفاست2302
خاطرات احمد پیرحیاتیسید میثم موسویانخاطراتشومیز232عمومی50,00045,000من جانباز نیستم2303
مادري که سختی هاي فراوانی در زندگی تحمل کرده و در روز عروسی پسرش خبر شهادت او را می شنودفاطمه دانشورزندگینامهشومیز200عمومی40,00036,000حلواي عروسی2304
کتاب فرمانده در سایه مروري بر زندگی و شهادت حاج عماد مغنیه را عرضه می کند.وحید خضابزندگینامهشومیز184عمومی55,00049,500فرمانده در سایه2305

2306
از مشهد تا کاخ صدام : خاطرات شفاهی آزاده ایرانی محمود 

رعیت نژاد
سعیده زراعت کار-شومیز318عمومی47,00042,300

کتاب قصه ي دلبري؛ زندگی نامه شهید مدافع حرم محمدحسین محمدخانی به روایت مرجان در علی همسر شهید است.محمد علی جعفريزندگینامهشومیز144عمومی40,00036,000قصه دلبري2307



زندگی نامه شهید حمید باکريحبیبه جعفریانخاطرات - زندگینامهشومیز72عمومی13,00011,700نیمه پنهان ماه 3: شهید حمید باکري2308

زندگینامهشومیز96عمومی20,00018,000مسافر کربال2309
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
.مسافرکربال» کاري از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادي، زندگی نامه و خاطرات شهید علیرضا کریمی است»

زندگینامهشومیز160عمومی25,00022,500پسرك فالفل فروش2310
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
پسرك فالفل فروش، زندگینامه و خاطرات طلبه ي جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادي ذوالفقاري را به تصویر می کشد.

زندگینامه داستانیشومیز184عمومی28,00025,200تا شهادت2311
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
تا شهادت به بیان چهل روایت از آنهایی که توبه اي نصوح کردند و راه حق را پیمودند و با شهادت از دنیا رفتند.

خاطراتشومیز144عمومی20,00018,000فرزندان مسجد2312
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
فرزندان مسجد شامل چهل حکایت از کار فرهنگی در مسجد است همراه با خاطراتی از شهداي فرهنگی مساجد. این کتاب نمونه کاملی از مسجد تراز انقالب اسالمی را معرفی می کند.

دا کتابی با محوریت مقاوت مادران ایرانی طی هشت سال دفاع مقدسسیده اعظم حسینیرمان بلندگالینگور812عمومی185,000166,500کتاب دا2313
کتاب «بی تو پریشانم» زندگی شهید حجت االسالم محمد پورهنگ را به روایت و قلم همسر شهید زینب پاشاپور روایت می کند.زینب پاشاپورزندگینامهشومیز287عمومی41,00036,900بی تو پریشانم2314

نور الهدي ماه پريخاطراتشومیز316عمومی57,00051,300مادر ایران2315
زندگی نامه عصمت احمدیان مادر شهیدان ابراهیم و اسماعیل فرجوانی.

 

جمعی از نویسندگانخاطراتشومیز94عمومی20,00018,000شهید علم جلد اول شهید شهریاري2316
سري کتابهاي (شهیدعلم) روایتی جذاب و خواندنی شهدایی است که دانشمند هسته اي بودند و علم سودمند و خالصانه شان وقتی در مسیر خدمت به مردم قرار گرفت، آنان را به مقام رفیع 

شهادت رسانید.

جمعی از نویسندگانخاطراتشومیز147عمومی35,00031,500شهید علم جلد دوم شهید رضایی نژاد2317
سري کتابهاي (شهیدعلم) روایتی جذاب و خواندنی شهدایی است که دانشمند هسته اي بودند و علم سودمند و خالصانه شان وقتی در مسیر خدمت به مردم قرار گرفت، آنان را به مقام رفیع 

شهادت رسانید.
خاطرات شمسی سبحانی، بانوي مبارز جبهه ها را در کتاب «از چنده ال تا جنگ» بخوانید.گلستان جعفریانخاطراتشومیز172عمومی15,00013,500از چنده ال تاجنگ2318
کتاب حاضر فراز هایی از زندگانی شهید مدافع حرم، روح اهللا قربانی می باشد.زینب موالییزندگینامهشومیز376عمومی73,00065,700دلتنگ نباش2319
خاطرات همسر شهید منوچهر مدقمریم برادرانزندگینامهشومیز96عمومی11,0009,900اینک شوکران جلد اول منوچهر مدق2320

مرجان فوالدوندخاطراتشومیز71عمومی10,0009,000اینک شوکران جلد دوم مصطفی طالبی2321
شش اثر به یادماندنی از نشر روایت فتح، در مجموعه اي به نام اینک شوکران جاي گرفته اند تا زندگی شهیدان زنده را برایمان تداعی کنند .

مردانی که پس از سالها جنگ، نبردي تازه با زخم هاي بی التیام را آغاز کردند؛ نبرد با مردن، نبرد با رخوت و نبرد با قلب هاي شکسته خودشان را .
راوي هرکتاب مجموعه، همسرانی هستند که ماجرا را از روزهاي شیرین آشنایی با مردان آسمانی شان آغاز می کنند و سپس، تلخی مسیر را با ایمان تاب می آورند و با صبر پایان می دهند.

هاله عابدینخاطراتشومیز71عمومی10,0009,000اینک شوکران جلد پنجم سعید جان بزرگی2322
شش اثر به یادماندنی از نشر روایت فتح، در مجموعه اي به نام اینک شوکران جاي گرفته اند تا زندگی شهیدان زنده را بنگارد.

مردانی که پس از سالها جنگ، نبردي تازه با زخم هاي بی التیام را آغاز کردند؛ نبرد با مردن، نبرد با رخوت و نبرد با قلب هاي شکسته خودشان را .
راوي هرکتاب مجموعه، همسرانی هستند که ماجرا را از روزهاي شیرین آشنایی با مردان آسمانی شان آغاز می کنند و سپس، تلخی مسیر را با ایمان تاب می آورند و با صبر پایان می دهند.

رضیه غبیشیزندگینامه داستانیشومیز238عمومی72,00064,800خانم کارکوب2323
زهرا کارکوب، مادر شهیدان جمال، فریدون و منصور کارکوب زاده است که ماجراي پر فراز و نشیب روزهاي زندگی او، باعث شده است تا رضیه غبیشی در کتاب پیش رو آن را براي شما روایت 

کند.

زندگینامهشومیز152عمومی25,00022,500شاهرخ2324
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
.شاهرخ حرّ انقالب اسالمی» زندگینامه و خاطرات شهید شاهرخ ضرغام است که به همت گروه فرهنگی انتشارات شهید ابراهیم هادي گردآوري شده است»

محمد محمودي نورآباديخاطراتشومیز295عمومی32,00028,800سه نیمه سیب2325
 

.اینک کتاب پیش رو، خاطرات مادر صبور و مقاوم دوشهید آسمانی، بانو خدیجه شاد، است که توسط محمد محمودي نورآبادي در نشر خط مقدم نگاشته است
.

زندگینامه داستانی شهید محمدحسین حدادیان به روایت مادر شهید را در کتاب آرام جان بخوانید.محمدعلی جعفريزندگینامه داستانیشومیز160عمومی40,00036,000آرام جان2326
کتابی داستانی و خواندنی از نبرد نیروهاي شجاع ایرانی با گروه هاي تکفیري در سوریه. روایتی مستند و داستانی از حضور رزمندگان در اثریانیما اکبر خانیرمانشومیز120عمومی55,00049,500اثریا2327

خاطرات شهید حمیدرضا اسداللهیسمانه خاکبازانزندگینامه داستانیشومیز200عمومی60,00054,000مدافعان حرم  شاهرگی براي حریم  شهید حمیدرضا اسداللهی2328

2329
مدافعان حرم جلد نه  مثل نسیم  شهید سید احسان حاجی 

حتم لو
زندگی شهید مدافع حرم «احسان حاجی حاتم لو» .اعظم السادات حسینیزندگینامه داستانیشومیز176عمومی60,00054,000

2330
مدافعان حرم جلد هشتم چشمان یعقوب شهید رضا کارگر 

برزي
کتاب چشمان یعقوب زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم رضا کارگر برزي را روایت می کند.شهال پناهیزندگینامه داستانیشومیز112عمومی40,00036,000

2331
مدافعان حرم جلد ده  سروها ایستاده می مانند  شهید حسن 

قاسمی دانا
زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم حسن قاسمی دانا را در کتاب «سروها ایستاده می مانند» بخوانید.مریم عرفانیانزندگینامه داستانیشومیز168عمومی40,00036,000

کتاب «طائر قدسی» زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم امین کریمی را روایت می کند. مریم عرفانیانزندگینامه داستانیشومیز256عمومی50,00045,000مدافعان حرم جلد سیزدهم   طائر قدسی   شهید امین کریمی2332

خاطرات مرحوم حسین شیخ االسالمجمعی از نویسندگانخاطراتشومیز326عمومی65,00058,500سفیر قدس2333
خاطرات شهال منزوي مادر جانباز شهید حسین دخانچیزهرا حسینی مهرآباديزندگینامه داستانیشومیز304عمومی59,00053,100تب ناتمام2334

زندگینامهشومیز259عمومی30,00027,000علمدار2335
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
زندگی نامه شهید سید مجتبی علمدار

زندگینامهشومیز194عمومی22,00019,800طیب2336
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
.طیب» زندگی نامه و خاطرات شهید طیب حاج رضایی است که به حر نهضت امام خمینی(ره) مشهور است. این مجموعه به همت گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادي تهیه شده است»

کتاب شهادت طلبان مجموعه اي دو جلدي است که به عملیات هاي شهادت طلبانه جبهه مقاومت در لبنان، غزه، فلسطین و سوریه می پردازد.حمید داودآباديمستندشومیز603عمومی120,000108,000شهادت طلبان - جلد اول2337

زندگینامه داستانیشومیز95عمومی19,00017,100حجت خدا2338
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
کتاب حجت خدا 110 داستانک از شهید مدافع حرم محسن حججی نقل می کند.

خاطرات - زندگینامهشومیز220عمومی65,00058,500تاثیر نگاه شهید2339
مومن دانشگر - محسن حسن 

زاده
مجموعه روایت هایی از اثرگذاري ویژه شهید مدافع حرم عباس  دانشگر در رفتار و سبک زندگی جوانان

زندگی نامه خواندنی شهید هسته اي، مصطفی احمدي روشن از زبان مادر ایشان.رحیم مخذومیزندگینامهشومیز136عمومی40,00036,000من مادر مصطفی2340

در این نوشتار خاطراتی از زبان اقوام، دوستان و آشنایان شهید مهدي زین الدین (فرمانده سپاه) نقل شده است.احمد جبل عاملیزندگینامهشومیز112عمومی9,5008,550از چشم ها - تو که آن باال نشستی - شهید مهدي زین الدین2341

خاطراتی از زندگی شهید مهدي باکريفرهاد خضريزندگینامهشومیز232عمومی52,00046,800از چشم ها - به مجنون گفتم زنده بمان - مهدي باکري2342

داستان هاي شنیدنی از شهید حمید باکري، از زبان همسر، همرزمان و دوستانفرهاد خضريزندگینامهشومیز296عمومی39,00035,100از چشم ها - به مجنون گفتم زنده بمان - شهید حمید باکري2343

زندگی نامه شهید همتفرهاد خضريزندگینامهشومیز296عمومی27,00024,300از چشم ها - به مجنون گفتم زنده بمان - شهید ابراهیم همت2344

روایتی ساده و صمیمی از زندگی و خاطرات اسیر آزاد شده تبریزي محمد علی ملتجائی فریدمسعود زین العابدینخاطراتشومیز264عمومی36,00032,400تجمع ممنوع2345

خاطراتشومیز528عمومی95,00085,500از دشت لیلی تا جزیره مجنون2346
معصومه رامهرمزي - محمد 

سرور رجایی
خاطرات رزمندگان افغانستانی از هشت سال دفاع مقدس

خاطرات غواص دفاع مقدس سید محمد انجوي نژادسید محمد انجوي نژادخاطراتشومیز104عمومی25,00022,500حماسه یاسین: خاطرات سید محمد انجوي نژاد2347
فریبا انیسیزندگینامهشومیز288عمومی33,00029,700جاي من اینجاست2348

خاطراتشومیز152عمومی35,00031,500راز کانال کمیل2349
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
این کتاب حکایت حماسه رزمندگان گردان کمیل و شهید ابراهیم هادي در فکه را بازگو می کند.

زندگینامه داستانیشومیز120عمومی19,00017,100آقاي ایرانی2350
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
زندگی شهید   مصطفی علی دادي، موسس گروه جهادي سربازان گمنام در دوره کرونا

زندگی نامه شهید روح اهللا مهرابیکوثر شریف نسبزندگینامه داستانیشومیز263عمومی65,00058,500قلبی برایت می تپد2351
روایت زندگی بی بی مرضیه میررضایی، مادر شهید مدافع حرم حجت االسالم محمود تقی پور استزهرا عاشوري - لطیفه نجاتیزندگینامهشومیز262عمومی45,00040,500مرضیه2352
داستان شخصیت شهید طهرانی مقدم پدر علم موشکی ایرانمهدي بختیاريخاطراتشومیز119عمومی39,00035,100با دست هاي خالی2353

شومیز240عمومی29,00026,100بابا رجب2354
داستان - زندگینامه 

داستانی
روایت زندگی شهید رجب محمدزادهنسرین پرك



روایت زندگی شهید محمد بلباسیسمیه اسالمی - فاطمه قنبريزندگینامهشومیز392عمومی120,000108,000براي زین اب روایت زندگی شهید مدافع حرم محمد بلباسی2355
زندگی نامه شهید مدافع حرم سید احسان میر سیار از زبان همسر شهید.حمید رضا بشیري فراززندگینامه داستانیشومیز240عمومی60,00054,000کوچه باغ انار! به ماندنم عادت نکن2356
کتاب «بهار، آخرین فصل» مستندي رواي از زندگی شهید مدافع حرم اسداهللا ابراهیمی است.مرتضی اسديمستند داستانیشومیز192عمومی45,00040,500بهار آخرین فصل2357
روایت زندگی شهید حسین مالکی نژاد به روایت مادر شهید را در کتاب پسرم حسین بخوانید.فاطمه دولتیخاطراتشومیز159عمومی26,00023,400پسرم حسین2358

خاطراتشومیز167عمومی30,00027,000پنجاه سال عبادت2359
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
این کتاب شامل وصیتنامه و دلنوشته هاي عاشقانه و ادبی پنجاه تن از شهداست.

خاطراتی از شهداي دفاع مقدس با محوریت خودسازي بر اساس وصایا و محاسبات نفسی که انجام می دادند.موسسه حماسه یارانخاطراتشومیز168عمومی49,00044,100خودسازي به سبک شهدا2360
زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازي به قلم محسن مؤمنیمحسن مؤمنیزندگینامهشومیز384عمومی65,00058,500در کمین گل سرخ2361
داستان زیباي یک مجاهد فرهنگی در خارج از کشور را در رسول مولتان بخوانید.زینب عرفانیانزندگینامهشومیز215عمومی50,00045,000رسول مولتان2362

شومیز287عمومی65,00058,500جوانمرد2363
خاطرات - زندگینامه 

داستانی
روایت زندگی و خاطرات شهید ابراهیم هاديعلی اکبر مزدآبادي

شومیز222عمومی27,00024,300شهد فروش2364
خاطرات - زندگینامه 

داستانی
.شهدفروش» ناداستانی شگفت انگیز درباره شهید سعداهللا شهدفروش معروف به جالل صلواتی در زمان جنگ ایران و عراق است»سید علیرضا مهرداد

زندگی نامه داستانی شهید مدافع حرم، قدیر سرلکزهرا اسديزندگینامه داستانیشومیز232عمومی65,00058,500گردان به تو می نازد شهید سرلک2365
کتاب حاضر، روایتی جذاب و خواندنی از حر زمانه ما، جوان دهه هفتادي، شهید مدافع حرم مجید قربانخانی است.کبري خدابخش دهقیزندگینامه داستانیشومیز152عمومی40,00036,000مجید بربري2366

زندگینامهشومیز206عمومی18,00016,200مصطفی2367
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
زندگی نامه و خاطراتی از سردار سرلشکر شهید حجت االسالم مصطفی ردانی پور

زندگینامه شهید حسن باقري (غالمحسین افشردي) را در کتاب مالقات در فکه بخوانید.سعید عالمیانزندگینامهشومیز335عمومی120,000108,000مالقات در فکه2368
برگرفته از دست نوشته ها، خاطرات و حماسه هاي سردار شهید علیرضا عاصمی، فرمانده تخریب قرارگاه خاتم االنبیامجید جعفر آباديخاطراتشومیز196عمومی19,00017,100نگین تخریب2369
زندگی نامه داستانی سردار بی نشان، حاج احمد متوسلیان را در کتاب وقتی کوه گم شد بخوانید.بهزاد بهزادپورزندگینامه داستانیشومیز478عمومی45,00040,500وقتی کوه گم شد2370
خاطرات جانباز قطع نخاع مدافع حرم امیرحسین حاجی نصیري فرمانده تیپ آفندي سیدالشهداءرقیه کریمیخاطراتشومیز472عمومی160,000144,000هواي این روزهاي من2371
زندگی داستانی شهید مدافع حرم امیر سیاوشیالهه آخرتیزندگینامه داستانیشومیز200عمومی50,00045,000هیچ چیز مثل همیشه نیست2372
با من سخن بگو دوکوهه روایتی است متفاوت از زبان شهید آوینی در توصیف دوکوهه.سید مرتضی آوینیخاطراتشومیز24عمومی3,0002,700با من سخن بگو دوکوهه2373
خاطرات پاسدارشهید مدافع حرم، علی سعدصادق عباسی ولديخاطراتشومیز112عمومی25,00022,500تنها در باغ زیتون2374
خاطرات شفاهی پیش رو،روزهاي مبارزه پاسدار شهید مدافع حرم حمیدرضا باب الخانی استمعصومه جواهريخاطراتشومیز256عمومی35,00031,500لبخند ابراهیم2375
در حسرت یک آغوش، خاطرات شفاهی زهرا رحیمی همسر جانباز شهید سید محمد موسوي است.سعیده زراعت کارزندگینامه داستانیشومیز222عمومی75,00067,500در حسرت یک آغوش2376
مومن دانشگر-شومیز167عمومی53,00047,700آخرین نماز در حلب2377
خاطرات شهیده راضیه کشاورز؛ دختري که تمام تالشش را به کار می بندد تا در زندگی اول باشدطاهره کوه کنخاطراتشومیز120نوجوان / دختران30,00027,000راض بابا2378
ماجراي دفاع مقدس و حوادث پیرامون آن با محوریت دانش آموزي که دست از سر جبهه برنمی دارد.احمد دهقانرمانجلد نرم242عمومی53,00047,700سفر به گراي 270 درجه2379
خاطرات اسارت و جانبازي علیرضا محمودي مظفرعلیرضا محمودي مظفرخاطراتشومیز496عمومی90,00081,000سالم آقا سید2380
.شرح صدر» کتابی که به سیره و اندیشه عالمه کم نظیر جهان تشیع شهید آیت اهللا سید محمدباقر صدر می پردازد»محمدرضا نعمانیزندگینامهشومیز432عمومی60,00054,000شرح صدر2381
خاطرات شهید مهدي باکري از زبان همسرشانمریم برادرانخاطرات - زندگینامهشومیز53عمومی13,00011,700نیمه پنهان ماه 6: شهید مهدي باکري2382
زندگی نامه شهید اسماعیل دقایقی از زبان همسرشانعلی مرجخاطرات - زندگینامهشومیز63عمومی13,00011,700نیمه پنهان ماه 4: شهید دقایقی2383
زندگی نامه شهید حاج ابراهیم همتحبیبه جعفریانخاطرات - زندگینامهشومیز64عمومی15,00013,500نیمه پنهان ماه 2: شهید همت2384

شومیز286عمومی80,00072,000عاشقانه اي براي 16 ساله ها2385
رمان - زندگینامه 

داستانی
زندگینامه داستانی شهیده راضیه کشاورز را در کتاب عاشقانه اي براي 16 ساله ها بخوانید.سعیده سادات اکبري

کیانوش گزار راغب در این کتاب خاطرات امیر سعیدزاده، از رزمندگان جنگ تحمیلی را گردآوري کرده است.کیانوش گلزار راغبخاطراتشومیز280عمومی55,00049,500عصرهاي کریسکان2386
داستان یکی از وارثان ثروت که شیعه شد و از ثروت دنیا گذشت اما از اعتقاداتش نه.بهزاد دانشگررمانشومیز320عمومی125,000112,500ادواردو2387
خاطرات دفاع مقدس از زبان رحیم مخدومی، احمد کاوري، داوود امیریان، علی اکبر خاوري نژاد، حسن گلچین، هادي جمشیدیان، عباس پاسیارجمعی از نویسندگانخاطراتشومیز102عمومی30,00027,000فرمانده من2388
2389old bailey مستندي روایی از زندگی عبداهللا نوري پور، عضو گروه دستمال سرخ هاست.مرتضی قاضیمستند داستانیشومیز432عمومی47,00042,300متهم دادگاه old baily کتاب متهم دادگاه

رمانشومیز800عمومی63,00056,700محمد، مسیح کردستان2390
مهدیه داودي - نصرت اهللا 

محمودزاده
زندگی نامه داستان شهید محمد بروجردي

زندگی نامه شهید مصطفی چمران به قلم هنرمندانه و ادبی سید مهدي شجاعیسید مهدي شجاعیفیلم نامهشومیز525عمومی105,00094,500مرد رویاها2391
کتاب مرگ تاجرانه به مساله شهید و شهادت در کالم رهبر معظم انقالب اسالمی اشاره می کند.محمدرضا طاهريسخنرانیشومیز269عمومی50,00045,000مرگ تاجرانه2392

زندگینامه داستانیشومیز95عمومی20,00018,000من ادواردو نیستم2393
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
کتاب من ادواردو نیستم 72 داستانک از زندگی ثروتمندترین شیعه جهان، ادواردو آنیلی را روایت می کند.

زندگی نامه و خاطراتی از شهید عباس باباییعلی مرجزندگینامهشومیز64عمومی22,00019,800آسمان 1 - عباس بابایی2394

سبحان خسرويخاطراتشومیز168عمومی35,00031,500همیشه در کنارت هستم2395
 ،همیشه در کنارت هستم» دومین اثري است که پس از کتاب «شهید نوید» به سراغ زندگانی شهید صفري، از مدافعان حریم اهل بیت (ع) می رود و این بار خاطرات پربار او را از زبان خانواده»

.دوستان، همکاران و همرزمان بیان می کند 
کتاب «فقط بیا» داستان هاي کوتاه و حقیقی زندگی فرزندان شهدا، جوانان و نوجوانان زمان دفاع مقدس است که با قلم دلنشین فاطمه دانشور جلیل به چاپ رسیده است.فاطمه دانشور جلیلداستانشومیز119عمومی20,00018,000فقط بیا2396
خاطرات گردان تخریب به روایت مرتضی شادکام.روایتی از جوانان رزمنده اي که قبل از خنثی سازي مین جنگی، مین نفس شان را خنثی کردند.معصومه خسروشاهیخاطراتشومیز152عمومی40,00036,000نا آرام2397
کتاب نخل سوخته زندگینامه و خاطراتی از شهید محمدحسین یوسف الهی است.مهدي فراهانیخاطرات - زندگینامهشومیز190عمومی40,00036,400نخل سوخته2398
زندگی نامه خواندنی شهید بهشتی در کتاب یاران ناب 12محمد علی صمديخاطراتجلد نرم224عمومی40,00036,000او یک ملت بود - شهید بهشتی2399
کتاب «شبیه خودش» زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم حامد جوانی را بیان می کند.حسین شرفخانلوزندگینامه داستانیشومیز96عمومی35,00031,500مدافعان حرم جلد سه   شبیه خودش  شهید حامد جوانی2400
زندگی نامه شهید مدافع حرم، سید مصطفی موسويسمانه خاکبازانزندگینامهشومیز216عمومی50,00045,000بیست سال و سه روز  شهید سید مصطفی موسوي2401
زندگی نامه شهید هسته اي شهید مسعود علی محمديحسین ابراهیمیخاطراتشومیز128عمومی12,00010,800به وقت نوترون جلد اول شهدا علی محمدي2402
زندگی نامه شهید هسته اي ایران شهید داریوش رضایی نژادمریم نصر اصفهانیخاطراتشومیز123عمومی12,00010,800به وقت نوترون جلد سوم شهید رضایی نژاد2403
خاطرات اسماعیل ابراهیمی از زمان طاغوت و انقالب و جنگ و زندگی در اروپا و ...اسماعیل ابراهیمیخاطراتشومیز415عمومی55,00049,500این صدف انگار مروارید ندارد2404
زندگی جهادي سرباز اسالم شهید قاسم سلیمانیسید علی بنی لوحیزندگینامهشومیز260عمومی40,00036,000این مرد پایان ندارد2405
نامه ها و وصیت نامه هاي شهداي دفاع مقدسپژمان عرب-شومیز222عمومی25,00022,500عاشقانه ها دفتر اول2406
کتاب نورالدین پسر ایران شامل خاطرات سید نورالدین عافی است. رزمنده اي نوجوان که دست از سر جبهه برنمی داشت.معصومه سپهريزندگینامهگالینگور700عمومی135,000121,500نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی2407
کتاب هنر اهل بیت (ع)؛ سیري در باورهاي رزمندگان اسالم است.سید حسن منتظرینتدوینشومیز432عمومی130,000117,000هنر اهل بیت2408
خاطرات مرتضی بشیري بازجو و مدیر مسئول جنگ روانی قرارگاه خاتم االنباء که به بازجویی از نیروها عراقی پرداخته است.فاطمه بهبوديخاطراتشومیز391عمومی75,00067,500پوتین قرمزها2409
این کتاب زبان حال مادر شهیدي است که دوازده سال جسم پاك و مطهر فرزندش را در بستر بیماري دید، از او پرستاري کرد و از پا نیفتاد و جز ما رایت اال جمیال بر زبان نیاورد.مریم قربانزادهرمانشومیز280عمومی33,00029,700شهربانو2410
کتاب «عموي چشم انتظارت»، بیان چند روایت از دوران اسارت آزادگان و نامه نگاري آنها با حضرت آیت اهللا خامنه اي است.موسسه فرهنگی ایمان جهاديخاطراتشومیز182عمومی25,00022,500عموي چشم انتظارت2411
محمدمهدي احمدیانزندگینامه داستانیشومیز215عمومی38,00034,200کشکول میرزا جواد آقا2412
.کوچه  نقاش ها» مجموعه خاطرات سیدابوالفضل کاظمی، از رزمندگان دفاع مقدس و فرمانده گردان میثم است که توسط راحله صبوري، گردآوري و تدوین شده است»راحله صبوريخاطراتشومیز542عمومی100,00090,000کوچه نقاش ها2413

شومیز229عمومی45,00040,500یکشنبه آخر2414
خاطرات - زندگینامه 

داستانی
.یکشنبه آخر» خاطرات معصومه رامهرمزي رزمنده هشت سال دفاع مقدس از روزهاي سخت امتحان الهی است»معصومه رامهرمزي

خاطرات احمد شیدا آزاده جانباز ذفاع مقدسمریم شیدا-شومیز184عمومی45,00040,500باران تشنه2415
خاطرات شهید مدافع حرم سیدهادي سلطانزادهزهره علوي راد-شومیز223عمومی38,00034,200پاتک علیه پیتوك2416
خاطرات نجات علی اسکندري افسر گارد جاویدان که پس از انقالب به جبهه هاي جنگ با رژیم بعث رفتحسین گلدوست-شومیز184عمومی39,00035,100سرباز شهر ممنوعه2417
خاطرات جانباز مدافع حرم، عباس دهقانیجمعی از نویسندگان-شومیز120عمومی28,00025,200معجزه رتیان2418
شهید موافع حرم تیپ فاطمیون، حسین فدایی، ابو محمود یا ذوالفقاررضا وحیدزندگینامه داستانیشومیز167عمومی28,00025,200قصه فاطمیون  عزیزم ذوالفقار  شهید حسین فدایی2419
سردار شهید مدافع حرم «رضابخشی»مجید تربت زادهزندگینامه داستانیشومیز87عمومی18,00016,200قصه فاطمیون  ناهمزاد  شهید رضا بخشی2420
.شهید سیدحسین حسینی، جانشین شهید «علیرضا توسلی» (ابوحامد) فرمانده لشکر فاطمیون بود ام البنین ماهرزندگینامه داستانیشومیز215عمومی35,00031,500قصه فاطمیون  آذرگون  شهید سید حسین حسینی2421
بیان انتقادي نسبت به نگاه ساده اندیشانه به دفاع مقدس و یادآوري عبارت از جنگی که بود تا جنگی هستوحید جلیلییادداشتشومیز80عمومی25,00022,500شهدا براي چه افقی جنگیدند؟2422
خاطرات آزاده جانباز محمدعلی کریمی جمعی از نویسندگان-شومیز168عمومی43,00038,700کیلو تمام 242339
جمعی از نویسندگان-شومیز335عمومی44,00039,600ابوباران2424
شهیدشهروز مظفري نیا، سرتیم محافظان همراه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در فرودگاه بغدادصادق عباسی ولدي-شومیز80عمومی18,00016,200همراهی تا آسمان2425



زندگانی شهید زمانی نیاهاجر پورواجد-شومیز96عمومی30,00027,000من محافظ حاج قاسم ام2426
صادق عباسی ولدي-شومیز96عمومی20,00018,000به رنگ حبیب2427
راضیه تجار-شومیز192عمومی45,00040,500عباس توام بانو2428
کتاب حاضر داستان هایی از زندگی عاشقانه شهداي مدافع حرم را نقل می کند.پژمان عربخاطراتشومیز168عمومی45,00040,500عاشقانه ها دفتر دوم2429
کتابی برگرفته از 60 داستان کوتاه و عبرت اموز از شهیدان سرافراز ایران عزیزمانامیر اسماعیلیداستانشومیز216عمومی35,00031,500کوچه باران2430
خاطرات شهید ردانی پورجمعی از نویسندگان-شومیز168عمومی29,00026,100مصطفاي خدا2431
زندگی نامه شهید مدافع حرم مصطفی صدر زادهفاطمه سادات افقهزندگینامهشومیز296عمومی75,00067,500قرار بی قرار2432
در همان قالب کتاب «یادت باشد» به مرور خاطرات شهید زکریا شیري از زبان مادر می پردازد که همرزم شهید حمید سیاهکالی مرادي بوده است.رسول مالحسنیزندگینامهشومیز286عمومی75,00067,500کاش برگردي2433
کتاب «مصطفی مرتضی» در رابطه با خاطرات شهید مرتضی عطایی منتشر شده است.علی اکبر مزدآباديخاطراتشومیز336عمومی39,00035,100مرتضی و مصطفی2434
مجموعه اي از خاطرات شهدا با موضوع حمایت ازکاالي ایرانی و اقتصاد مقاومتیموسسه حماسه یارانخاطراتشومیز172عمومی6,0004,500خاکریز اقدام و عمل (اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا)2435
خاطراتی از شهید مدافع حرم محسن حججی را در کتاب زیر تیغ بخوانید.علی اکبر مزدآباديزندگینامهشومیز336عمومی72,00064,800زیر تیغ2436
مستندي داستانی از کودکی تا شهادت محسن حججیمحمد علی جعفريزندگینامهشومیز356عمومی90,00081,000سربلند2437
جستاري علمی درباره سیره تربیتی شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده، به عنوان الگوي تربیت نیروي انسانی در تشکل هاي مردمی.جمال یزدانیتحقیقشومیز120عمومی30,00027,000در مکتب مصطفی2438
کتاب تو شهید نمی شوي خاطرات شهید مدافع حرم، محمود رضا بیضایی را روایت می کند.احمد رضا بیضاییزندگینامهشومیز152عمومی45,00040,500تو شهید نمیشوي2439
بیست و هفت روز و یک لبخند، روایتی است از زندگی شهید مدافع حرم، بابک نوري هریس.فاطمه رهبرزندگینامهشومیز215عمومی69,00062,100بیست و هفت روز و یک لبخند2440
داستان یک مشاجره خانوادگی که کم کم همسر متوقع را به فضاي شوهر دین مدارش نزدیک می کند.علی مؤذنیداستانشومیز152عمومی4,0003,600مالقات در شب آفتابی - روشنا2441
روایت خاطرات برخی از رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و خاطرات مدافعان حرم در خان طومانمصیب معصومیانخاطراتشومیز480عمومی45,00040,500از ام الرصاص تا خان طومان2442
گزارش عملیات کربالي 5 و بیت المقدس 4، در قالب خاطرات.محمدحسین قدمیخاطراتشومیز415عمومی85,00076,500جشن حنابندان2443
خاطرات دکتر محمد حسین فرج نژادمحسن مؤمنیخاطراتشومیز200عمومی45,00040,500مردي که تعطیلی نداشت2444
کتاب «نان سال هاي جنگ» نقش زنان روستایی صد خرو در پشتیبانی جنگ را خاطر نشان می سازد.محمود شم آباديداستان کوتاهشومیز190عمومی22,00019,800نان سال هاي جنگ2445
خاطرات سردار سپهبد شهید سلیمانی در دسته بندي هاي موضوعیابوذر مهروان فرتحقیقشومیز284عمومی30,00027,000برادر قاسم2446
.حرمان هور» دربردارنده مجموعٔه  مکتوبات شهید واالمقام احمدرضا احدي است که اولین بار در سال 67 چاپ و منتشر شد»علیرضا کمريیادداشتشومیز234عمومی45,00040,500حرمان هور2447
روایتی از زندگی شهید مدافع حرم نوید صفريمرضیه اعتماديزندگینامهشومیز208عمومی65,00058,500شهید نوید2448
خاطرات رئیس ستاد سپاه ششم نیروي زمینی سپاه سردار علی اصغر گرجی زاده را در کتاب زندان الرشید بخوانید.محمدمهدي بهداروندخاطراتگالینگور740عمومی150,000135,000زندان الرشید2449
زندگی شهید مدافع حرم، پژمان توفیقی که راوي آن همسر ایشان است.طاهره کوه کنزندگینامه داستانیشومیز176عمومی50,00045,000دوستت دارم به یک شرط2450
خط مقدم کتابی درباره شهید طهرانی مقدم که به حوادث سال 63 تا 65 زندگی شهید اختصاص دارد.فائضه غفارحداديمستند داستانیشومیز528عمومی130,000117,000خط مقدم2451
زندگی نامه داستانی شهید لشکر فاطمیون نعمت اهللا نجفیسمیه گنجیزندگینامه داستانیشومیز184عمومی25,00022,500تو جاي همه آرزوهایم2452
خاطرات شهید مرادي به قلم علی موذنی علی مؤذنیرمانشومیز272عمومی55,00049,500نه آبی نه خاکی2453
خاطرات شهید محرم تركمنصوره قنادیانزندگینامه داستانیشومیز152عمومی35,00031,500مدافعان حرم   جانا   شهید محرم ترك2454
روایت سمیر قنطار از زندان هاي اسرائیل در لبنانیعقوب توکلیخاطراتشومیز541عمومی94,00084,600حقیقت سمیر2455
شهید مدافع حرم مرتضی  حسین پورشهال پناهی الدانیزندگینامهشومیز607عمومی150,000135,000ماه کامل2456

خاطرات - زندگینامهشومیز156عمومی24,00021,600بیا مشهد2457
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 

هادي
زندگی شهید علی سیفی

زندگ نامه شیرین شهید چمرانفرهاد خضريزندگینامهشومیز296عمومی27,00024,300از چشم ها - مرگ از من فرار می کند - شهید چمران2458
زندگی نامه اي خواندنی از شهید عباس بابایی را در کتاب پرواز تا بی نهایت بخوانید.جمعی از نویسندگانزندگینامهشومیز280عمومی30,00027,300پرواز تا بی نهایت2459

ف
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ر

قیمت پشت عنوان کتاب
جلد(تومان)

قیمت فروش
(با تخفیف)

گروه سنی/
مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

منصور ضابطیانسفرنامهشومیز200عمومی100,00090,000مارك دوپلو2460
سفرنامه سفر کاريِ حجِ حامد عسگري، شاعر و نویسنده جوان که با خاطراتی از کودکی او آغاز می شود.حامد عسکريخاطرات - سفرنامهشومیز234عمومی90,00081,000خال سیاه عربی2461
کتاب «دوباره فردوس» روایت حضور جهادي آیت اهللا خامنه اي (مدظله العالی) در زلزله فردوس در سال 1347 است.سید علیرضا مهردادخاطراتشومیز240عمومی70,00063,000دوباره فردوس2462

کتاب «مارك و پلو» اولین سفرنامه منتشر شده از منصور ضابطیان است. او از سال 78 سفرهاي خارجی خود را شروع کرده و این کتاب را پس از سال ها سفر از مجموعه این سفرها نوشته است.منصور ضابطیانسفرنامهشومیز176عمومی96,00086,400مارك و پلو2463

منصور ضابطیانسفرنامهشومیز168عمومی88,00079,200برگ اضافی2464
کتاب «برگ اضافی» خاطرات پراکنده منصور ضابطیان از سفر به کشورهاي گوناگونی است که در طول عمر رفته است. او یک عاشق سفر است که به بیش از سی کشور سفر کرده و خاطرات 

جالبی به دست آورده است.

کتاب «بی زمستان» سفرنامه منصور ضابطیان به سه کشور آذربایجان، تاجیکستان و گرجستان است. او این سه کشور را در سه فصل سال 98 رفته و مشتمل بر خاطرات و عکس هاي او است.منصور ضابطیانسفرنامهشومیز144عمومی84,00075,600بی زمستان2465

کتاب «سباستین» سفرنامه منصور ضابطیان از سفر به کشور کوبا است. او براي مشاهده و درك فرهنگ کوبایی و تاثیر مقاومت چهل ساله آن ها به این کشور سفر می کند.منصور ضابطیانسفرنامهشومیز149عمومی88,00079,200سباستین2466

منصور ضابطیانسفرنامهشومیز168عمومی90,00081,000چاي نعنا2467
کتاب «چاي نعنا» سفرنامه منصور ضابطیان از سفر به کشور مراکش است. کشوري که گرچه سابقه تاریخی و فرهنگی مشترکی با خاورمیانه دارد ولی بسیاري از مردم ایران نسبت به آن اطالعی 

ندارند.

منصور ضابطیانسفرنامهشومیز175عمومی96,00086,400موآ2468
«موآ»

.سفرنامه منصور ضابطیان به ویتنام

کتاب «سه رنگ» تجربه نگاري هاي منصور ضابطیان از تجربه هاي غذایی او در کشور ایتالیا است. کشوري که به گفته نویسنده غذا را به شکل هنر نگاه می کنند و عالقه وافري به خوراکی دارند.منصور ضابطیانسفرنامهشومیز192عمومی99,00089,100سه رنگ2469

خاطراتشومیز453عمومی120,000108,000جوالن جوانمرد2470
محمدعلی زمانیان - 
محمدمهدي رحیمی

کتاب «جوالن جوانمرد» تاریخ شفاهی زندگی احمد خالدي یکی از مدیران موفق و پرتالش جمهوري اسالمی است. این اثر نشان می دهد چه بسیار مسوولین پاکدست و خدومی وجود دارند که 
نام و نشان شان گمنام باقی مانده است.

روایت فعالیت هاي کارگاه جهادي شهید ابراهیم زاده در مقابله با ویروس کرونامعصومه بائی - فروغ زالداستانشومیز143عمومی20,00018,000جهاد در قرنطینه2471
کتاب جهادگرد روایتی از گردش هاي جهادي است که نویسنده شما را به اردوهاي جهادي می برد و اتفاقات تلخ و شیرینی که اتفاق می افتد را شرح می دهد.محسن ذوالفقاريخاطراتشومیز244عمومی99,00074,250جهادگرد (روایتی از گردش هاي جهادي)2472

خاطراتشومیز144عمومی40,00036,000سیل و سردار2473
مصطفی شالباف - محمدعلی 
بخشی پور - جعفر الهایی

کتاب سیل و سردار شامل خاطرات شفاهی حضور حاج قاسم سلیمانی در سیل خوزستان است.

خاطرات مربیان پرورشی دهه شصت آذربایجان شرقیحسین وحید رضایی نیاخاطراتشومیز220عمومی50,00045,000مرباي گل محمدي2474
کتاب «اینجا سوریه است» روایتی است از زبان زنان سوري درگیر جنگ.زهره یزدان پناه قره تپهمستند داستانیگالینگور775عمومی130,000117,000اینجا سوریه است2475

خاطراتشومیز112عمومی30,00027,000پیا یل2476
فرزانه گنجی - فاطمه 
ابوالقاسمی دهنوي

نوید ظریف کریمیخاطراتشومیز192عمومی60,00054,000بچه هاي مسجد بالل2477
کتاب مصجد بالل 

نگارش تجربه هاي واحد فرهنگی تربیتی این مسجد و خاطرات آنها است
سفرنامه مهدي قزلی از سفر به یزد و کرمان و خوزستان و مشهد اردهال و خارگ و اورازان و بویین زهرا و اسالممهدي قزلیسفرنامهشومیز336عمومی60,00054,000جاي پاي جالل2478
سفرنامه هرویه روپچیچ، موزیسین و موتورسوار اهل کرواسیسید میثم میرهاديسفرنامهشومیز263عمومی64,00057,600در سرزمین مردمان نجیب2479
سفرنامه منصور ضابظیان به ترکیهمنصور ضابطیانسفرنامهشومیز214عمومی110,00099,000استامبولی2480

داستان کوتاهشومیز279عمومی85,00076,500امواج اراده ها2481
میالد حبیبی - پژمان عرب - 

راضیه عزیزي
گوشه اي از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت را در کتاب امواج اراده ها بخوانید.

خاطرات تولید و توسعه دانش سلول هاي بنیادي به روایت دکتر حسین بهاروندبهنام باقريخاطراتشومیز406عمومی100,00090,000سلول هاي بهاري2482
داستان سفر وحید یامین پور به ژاپنوحید یامین پورسفرنامهشومیز211عمومی69,00062,100کاهن معبد جینجا2483

رضا احسانیخاطراتشومیز256عمومی75,00067,500سفر عشق2484
کتاب مقابل با قلم نیمه ادبی رضا احسانی، راوي یک حضور دانشجویی در اربعین حسینی سال1392 است؛ اینک نیز باید بگویم که نام اثر«سفر عشق»، با فتح سین نیست بلکه «سفر عشق» 

است که در زبان عبري به کتاب ترجمه می شود.
 

مریم استاديخاطراتشومیز311عمومی50,00045,000معلم حسابی2485
سفرنامه متفاوت رضا امیرخانی به کشور کره شمالی، کشوري که همه آن را با دیکتاتوري حزبی می شناسیمرضا امیرخانیسفرنامهشومیز344عمومی125,000112,500نیم دانگ پیونگ یانگ2486

سفرنامه و تاریخ شفاهی



سفرنامه مهدي قزلی در سفر به کردستان با تیم دیدار مردمی رهبر مهدي قزلیخاطراتشومیز126عمومی45,00040,500همپاي مسافر اردیبهشت2487
هادي معصومی زارعسفرنامهشومیز404عمومی74,00066,600از فرانکفورت تا رقه2488
بهنام باقريخاطراتشومیز391عمومی80,00072,000مادر برام قصه بگو2489
پنجره هاي تشنه، شرحی است بر آنچه در جریان سفر 18 روزه انتقال ضریح مطهر حرم امام حسین (ع) از قم به کربال گذشته است.مهدي قزلیسفرنامهشومیز354عمومی110,00099,000پنجره هاي تشنه2490
کتاب «آقاي کتاب» مروري بر زندگی و زمانه حاج علی یزانخواه است. روایت زندگی مردي که شصت سال کتاب فروشی کرد.محمدحسین بارونقیزندگینامهشومیز194عمومی20,00018,000آقاي کتاب2491
کتاب دماوند از برج هاي منهتن از ماجراي سفر یک دانشجو ایرانی به آمریکاست.علی حسن زادهسفرنامهشومیز288بزرگسال40,00036,000دماوند از برج هاي منهتن2492

2493
سایه روشن- رونوشت هایی از یک سفر علمی خانوادگی به 

استرالیا
مجموعه اي از روز نوشته هایی از یک سفر علمی خانوادگی به کشور استرالیاالهه دلشادسفرنامهشومیز120عمومی15,00011,250

کتاب خري که در برلین گم شد یک سفرنامه است. سفرنامه اي به اروپا.مسلم ناصريسفرنامهشومیز224عمومی35,00031,500خري که در برلین گم شد - سفرنامه اروپا2494
روایتی از جمعی جوان که تصمیم گرفتند مشکل «نازایی» را در ایران حل کنند. این کتاب تاریخ شفاهی و خاطرات مرحوم کاظمی آشتیانی است.محمدعلی زمانیانخاطراتشومیز200عمومی50,00045,000داستان رویانا2495
کتاب «ذوالشهادتین امام» شامل برش هایی از خاطرات و روایت هاي تاریخی مرحوم آیت اهللا محمدتقی مصباح یزدي است.محمدحسن روزي طلبخاطراتشومیز456عمومی90,00081,000ذوالشهادتین امام2496

خاطرات - سفرنامهشومیز187عمومی27,00024,300در میان سرخپوست ها2497
احسان دهقانی - امین 

سردارآبادي
خاطرات سفر دانشجویان عدالتخواه به بولیوي را در کتاب در میان سرخپوست ها بخوانید.

سفرنامه امیر هاشمی مقدم به افغانستان را در کتاب سفر به سرزمین آریایی ها بخوانید.امیر هاشمی مقدمسفرنامهشومیز340عمومی49,00044,100سفر به سرزمین آریایی ها2498
.تحلیل هاي واقعی، مخلصانه و دردمندانه امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان و سردار شهید دکتر مصطفی چمران درباره جنگ هاي داخلی لبنان را در کتاب «لبنان» بخوانید علی حجتی کرمانیخاطرات - یادداشتشومیز374عمومی56,00050,400لبنان به روایت امام موسی صدر و شهید چمران2499

داستانشومیز200عمومی25,00022,500هفت خان شستن2500
محمدحسین عظیمی - زهرا 
سادات هاشمی - محمدجواد 

رحیمی
خاطرات طالب و گروه هاي جهادي فعال در تغسیل و تدفین اموات کرونایی را در کتاب هفت خان شستن بخوانید.

سفر نامه خانوادگی «گی دولیل» به فلسطین همراه با طراحی گرافیکی گی دولیل-شومیز348عمومی67,00060,300سرزمین مقدس  سفري به فلسطین2501
سفرنامه اما با روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ظالمسرباز روح اهللا رضويخاطرات - سفرنامهشومیز320عمومی98,00088,200از کشمیر تا کاراکاس2502
ماجراي سفر به هیروشیما به قلم حمید حسامحمید حسامسفرنامهشومیز216عمومی45,00040,500سفر به روایت سرفه ها2503
سفر نامه اربعین با زبانی ساده و دقیقمحمدرضا وحیدزادهسفرنامهشومیز76عمومی10,0009,000از این ستون به آن ستون2504
خاطرات سفر اربعین فائضه غفار حداديفائضه غفارحداديسفرنامهشومیز168عمومی50,00045,000سر بر خاك دهکده2505
پیاده روي اربعین با لحن طنزفاطمه تقی زادهسفرنامهشومیز104عمومی9,0008,100جوادي کجایی؟2506

ف
دی
ر

قیمت پشت عنوان کتاب
جلد(تومان)

قیمت فروش
(با تخفیف)

گروه سنی/
مخاطب

تعداد 
صفحات

معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

تحقیقشومیز362عمومی90,00081,000معماران عصر جدید2507
محمدصالح طیب نیا - حوریه 
ربانی اصفهانی - مینا فالح

تحقیقشومیز132عمومی36,00032,400به توان ایران2508
محمدصالح طیب نیا - حوریه 

ربانی اصفهانی
کتاب «به توان ایران» تحقیقی مبسوط در مورد موضوع امر خیر است. در این کتاب به بررسی تاریخچه امر خیر، آسیب ها و اشکاالت سازمان هاي خیریه و راهکارهاي رفع و بهبود امر خیر 

پرداخته است.
کتاب جوان و انتخاب بزرگ با مبانی دینی و مذهبی، به جوانان در انتخاب هاي سرنوشت ساز یاري می رساند.اصغر طاهرزادهمشاوره - تحقیقشومیز80بزرگسال24,00021,600جوان و انتخاب بزرگ-استاد طاهرزاده2509
علی صفایی حائريیادداشتشومیز81عمومی42,00037,800استاد و درس (روش آموزش)2510

سید علی حسینی خامنه ايتحقیقشومیز176طالب40,00036,000بدان ایدك اهللا (نصایح رهبر معظم انقالب به طالب)2511

طلبه شدن، یعنی جستجوي راه پرفراز و نشیب براي متجلی ساختن کمال در وجود خود، یعنی تفکر بیشتر و اهتمام جدي تر براي شیوه متفاوتی از مواجهه با همه چیز در جهان.
نام این کتاب هم به همین ماجرا اشاره دارد: «بدان. أیدك اهللا» اولین درس صرف میر می شود که باید پیش از خواندن متن، خودت تفکر کنی.

مسئله مهمی که وجود دارد شیوه صحیح آن است که در سه فصل این اثر توسط ولی فقیه شیعیان جهان، مقام معظم رهبري، بیان می شود فصل اول را به یک سوال اساسی اختصاص داده اند:
«طلبه انقالبی، چگونه است؟»

فصل دوم، به تمرین هاي عملی افزایش تهذیب، بصیرت و تحصیل براي یک طلبه مرتبط می شود و فصل آخر به تکلیف سنگین انتقال معارف آموخته شده اختصاص دارد.
در بخشی از کتاب با قلمی زیبا و شفاف می خوانیم:

((معروف بود می گفتندك «بدان، ایدك اهللا» - چرا گفت بدان و نگفت بخوان؟ - منظور این است که اوال حس سوال پردازي را در طلبه زنده کرد، بعد هم به او تفهیم کند که خواندن مراد 
نیست، دانستن مراد است. این بایستی براي برنامه ریزان ما واقعا به صورت یک دستورالعمل جامع باشد.))

علی صفایی حائريیادداشتشومیز292عمومی66,00059,400از معرفت دینی تا حکومت دینی2512
علی صفایی حائريیادداشتشومیز164عمومی56,00050,400تحلیلی نو از حکومت دینی2513
علی صفایی حائريیادداشتشومیز144عمومی52,00046,800حقیقت حج2514
علی صفایی حائريیادداشتشومیز244عمومی72,00064,800تقیه (مبارزه پنهانی و نفوذ در دشمن)2515
علی صفایی حائريیادداشتشومیز152عمومی46,00041,400نقدي بر هرمنوتیک2516
علی صفایی حائريیادداشتشومیز64عمومی36,00032,400از وحدت تا جدایی2517
علی صفایی حائريیادداشتشومیز144عمومی46,00041,400استاد و درس (ادبیات،هنر،نقد)2518

2519
استاد و درس (صرف و نحو؛نگاهی نو به روش آموزش ادبیات 

عربی)
علی صفایی حائريیادداشتشومیز200عمومی72,00064,800

علی شریعتمداريیادداشتشومیز268عمومی145,000130,500اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2520
مصباح یزديتحقیقشومیز880عمومی169,000143,650مجموعه آموزش فلسفه (دو جلدي)2521

محسن عباسی ولديمشاورهشومیز372بزرگسال90,00081,000ایران جوان بمان2522
طرح مباحثی از قبیل: در بحث افزایش جمعیت، تربیت فرزند، کنترل جمعیت در ایران، مشکالت اقتصادي خانواده هاي پرجمعیت، سنت هاي الهی در رزق و روزي به بندگان، جایگاه فرزند آوري 

در اسالم و... .
این کتاب به اموزش فلسفه به زبان ساده و خود خوان می پردازد.مصباح یزديتحقیقشومیز482عمومی95,00085,500آموزش فلسفه (جلد دو)2523
آموزش فلسفه اسالمی به زبان ساده و خودخوانمصباح یزديتحقیقشومیز398عمومی74,00066,600آموزش فلسفه (جلد یک)2524
کتاب «نحو کاربردي عالی» یک دوره نحو است که پاسخگوي بخش عمده اي از نیازهاي جویندگان علوم قرآن و حدیث است.سید حسین ایرانیآموزشیشومیز614طالب240,000216,000نحو کاربردي عالی (جلد سوم)2525
مجموعه کتاب «نحو کاربردي عالی» یک دوره نحو است که پاسخگوي بخش عمده اي از نیازهاي جویندگان علوم قرآن و حدیث است.سید حسین ایرانیآموزشیشومیز1482طالب530,000477,000مجموعه نحو کاربردي عالی (سه جلدي)2526
سید حسین ایرانیعلمیشومیز1810عمومی650,000585,000مجموعه نحو کاربردي (چهار جلدي)2527
کتاب «نحو کاربردي عالی» یک دوره نحو است که پاسخگوي بخش عمده اي از نیازهاي جویندگان علوم قرآن و حدیث است.سید حسین ایرانیآموزشیشومیز382طالب120,000108,000نحو کاربردي عالی (جلد یک)2528

کتاب جامعه تاب آور اثر مارکوس کی. برونمایر، با پرداختن به اثرات اقتصادي مالی و اجتماعی بیماري کرونا بر جوامع انسانی در کشورهاي جهان به بررسی موضوع تاب آوري در آنها پرداخته است.مارکوس کی برونمایریادداشتشومیز384عمومی115,000103,500جامعه تاب آور2529

جستاري از رضا امیرخانی درباره پدیده فرار مغزهارضا امیرخانیتحقیقشومیز104عمومی15,00013,500نشت نشا2530

سید حسین ایرانیعلمیشومیز328عمومی120,000108,000نحو کاربردي متوسطه2531
کتاب پیش رو که حاصل 10 سال تالش، پژوهش و یادداشت هاي سید حسین ایرانی است، و به صورت تخصصی براي طالب و دانشجویان رشته هاي ادبیات عرب و علوم و معارف اسالمی نگاشته  

شده است.
کتاب «نحو کاربردي عالی» یک دوره نحو است که پاسخگوي بخش عمده اي از نیازهاي جویندگان علوم قرآن و حدیث است.سید حسین ایرانیعلمیشومیز486عمومی170,000153,000نحو کاربردي عالی (جلد دو)2532

استاد مرتضی مطهريیادداشتشومیز105عمومی35,00031,500هدف زندگی   شهید مطهري2533
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«هدف زندگی» است؛ متن یک گفتگوي خصوصی در میان ده تن از شاگردان استاد شهید که 5جلسه به طول انجامیده و 

مباحث آن با موضوع جهان بینی اسالمی براي همه روشنفکران جامعه یک انقالب دیدگاه را پدیدآورد.

استاد مرتضی مطهري-شومیز271عمومی79,00071,100ده گفتار شهید مطهري2534
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«ده گفتار» می باشد که حاصل جمع آوري ده مقاله ارزشمند از سالهاي 1339 تا 1341، در انجمن ماهانه دینی، انجمن اسالمی 

مهندسین و ... است.
تشریح و تحلیل موضوعات پیش روي انقالب اسالمی ایران از قبیل دموکراسی، والیت فقیه، عدالت و ... .استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز182عمومی52,00046,800اسالم و نیازهاي زمان  جلد دوم2535

استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز285عمومی84,00075,600پانزده گفتار  شهید مطهري2536
از آشناترین آثار شهید مطهري که به کتاب رسان آمده است، کتاب«پانزده گفتار» می باشد؛ اثري که بار اول سال 1380 به چاپ رسید و در کنار دو کتاب«پانزده گفتار» و«بیست گفتار» مجموعه 

اي کامل از مهم ترین سخنان متفکر شهید است.

محمدصادق شهبازيیادداشتشومیز590عمومی200,000180,000خودسازي و دیگرسازي2537
کتاب «خودسازي و دیگرسازي» از محمدصادق شهبازي اثري نیست که به شما بگوید با در پیش گرفتن کدام برنامه هاي مناجات و رفتار و در چه مدت به مرتبه باالتري از کمال وجودي خود 

دست می یابید بلکه هدف از نگارش این اثر، بیان حقیقت علوم معنوي است و شبهات بسیاري را درباره مسائل اجتماعی پاسخ می دهد

علوم انسانی و اجتماعی



نادر ابراهیمییادداشتشومیز330عمومی83,00074,700براعت استهالل2538
در کتاب براعت استهالل به نوشتار هایی اشاره می شود که توانسته اند هنر خوش آغازي را به تصویر بکشند؛ چگونگی یک شروع خوب در بیان مکتوب را در این کتاب بیاموزید و با آثار ادبی 

مختلف از دیدگاه ها و گرایش هاي مختلف آشنا شوید تا شما نیز رسالت نویسندگی را در عصر حاضر بر دوش بکشید.
 

تشریح و تحلیل موضوعات پیش روي انقالب اسالمی ایران از قبیل دموکراسی، والیت فقیه، عدالت و ... .استاد مرتضی مطهريسخنرانیشومیز268عمومی75,00067,500اسالم و نیازهاي زمان جلد اول2539
صوفیانه ها و عارفانه ها مروري بر تاریخ 5000ساله ادبیات ایراننادر ابراهیمیتحقیقشومیز584عمومی195,000175,500صوفیانه ها و عارفانه ها2540
محمدرضا شیخ االسالمییادداشتشومیز224عمومی90,00081,000من محروم نیستم2541

استاد مرتضی مطهريگفتگو - یادداشتشومیز215عمومی52,00046,800علل گرایش به مادیگري  شهید مطهري2542
از آشناترین آثار ایشان که به کتاب رسان آمده است، کتاب«علل گرایش به مادیگري» است، کتابی که هسته اولیه آن به یک سخنرانی در سال 48و49 باز می گردد و شرح دهنده یکی از 

اساسی ترین دیدگاه هاي معلم شهید در مبحث منشاء دین است که نظریه فطرت نام دارد و این کتاب، با مبنا قراردادن باور میل درونی در گرایش به دین، دالیلی را بررسی می کند که باعث دوري 
مردم از عقاید دینی شده است.

59,00053,100آغازي بر یک پایان2543
بزرگسال / 
پژوهشگران

.آغازي بر یک پایان» مجموعه اي از مقاالت شهید آوینی است که موضوعات مختلفی از قبیل رحلت امام خمینی، امت متحد اسالمی و تمدن غرب را بررسی می کند»سید مرتضی آوینییادداشتشومیز184

جستاري از رضا امیرخانی درباره پدیده فرهنگ نفتی و مدیریت دولتیرضا امیرخانیتحقیقشومیز232عمومی42,00037,800نفحات نفت2544

2545
بررسی آزادي، طبقات اجتماعی، حکومت اسالمی و ... صفایی 

حائري
بررسی آزادي در حکومت هاي اسالمیعلی صفایی حائريیادداشتشومیز119عمومی52,00046,800

علمیگالینگور520عمومی1,400,0001,260,000دایره المعارف کتاب مقدس2546
گروه مولفین انتشارات 
دورلینگ کیندرزلی

در دایره المعارف کتاب مقدس، دورلینگ کیندرزلی شما را با تاریخ و متن کامل دو کتاب عهد جدید و عهد قدیم آشنا می سازد؛ عالوه بر آن تصویرگري زیباي نشر سایان براي آثار باعث می شود 
که آشنایی  شما با شخصیت ها، مکان ها، غذاها و حتی باورهاي موجود در این کتاب به طور واضح تري صورت گیرد.

آلن دوباتن تالش داشته تا فلسفه را از بام انتزاعیات صرف به روي زمین آورده تا با زندگی مردم در ارتباط بیشتري باشد.آلن دوباتن - عرفان ثابتییادداشتشومیز304عمومی68,00061,880تسلی بخشی هاي فلسفه2547
ارائه برنامه ها و نکات مهم براي تربیت نیروهاي تراز اسالم در مساجد با ذکر مثال هاي شیرین از نمونه هاي موفق تربیتی مساجدعلیرضا پناهیانیادداشتشومیز96عمومی20,00018,000پرورش نخبگان معنوي در مساجد2548
راه هاي بهبود برگزاري جلسات سازمانیپاتریک لنچونیمشاورهشومیز255عمومی128,000115,200فرار از جلسه2549

سلمان هاشمیان - جواد جلوانییادداشتشومیز349عمومی98,00088,200به توان تشکیالت2550

جمعی از نویسندگانتحقیقشومیز380عمومی75,00067,500موج زنده2551
الهام یوسفی همدانیتحقیقشومیز193عمومی75,00067,500آن سوي دیوار مدرسه2552
محمدرضا مدنی فرتحقیقشومیز160عمومی49,00044,100گزینه هاي روي میز2553
سید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز85عمومی1,5001,350جریان روشنفکري اسالمی در ایران2554
کتاب انسان کامل به معرفی الگوي نمونه یک انسان کامل در بعد اجتماعی و فردي، از منظر دین مبین اسالم، می پردازد. استاد مرتضی مطهريتحقیقشومیز329عمومی69,00062,100انسان کامل2555

سایمون سینکتحقیقشومیز398عمومی148,000133,200رهبران آخر غذا می خورند2556
 رهبران آخر غذا می  خورند» نام کتابی است که تا کنون بارها ترجمه شده و به دلیل موضوع تاثیر گذار آن در کارهاي سازمانی به ویژه اقتصادي، این بار در نشر آریانا قلم توسط الهام نورانی پور»

.به زبان فارسی ترجمه شده و نشر یافته است
 

کتابی در شناخت عمیق ترین الیه هاي حیات انسان که او را به نتیجه نهایی خلقت می رساند.اصغر طاهرزادهیادداشتجلد نرم518عمومی156,000140,400هدف حیات زمینی آدم2557
کتاب آسیا در برابر غرب به بازبینی تمدن غرب و آسیا می پردازد.داریوش شایگانیادداشتگالینگور292بزرگسال60,00054,600آسیا در برابر غرب2558
بیان مباحثی پیرامون پیوند علوم دینی با اخالق و تحجرگراییآیت اهللا حائري شیرازيسخنرانیشومیز236عمومی30,00027,000تحجر گرایی  آیت اهللا حائري شیرازي2559

2560
روش نقد جلد پنجم  نقد مکتب ها (اگزیستانسیالیسم) صفایی 

حائري
نقد مکتب اگزیستانسیالیسم در کالم علی صفایی حائريعلی صفایی حائريیادداشتشومیز142عمومی52,00046,800

کتابی با محوریت: مسئولیت و زیربناها، تربیت و مفهوم آن، مربی و ویژگی هایش، روش تربیتی و شناخت، جهان بینی اسالمی، استعدادها و روحیه هاعلی صفایی حائريیادداشتشومیز357عمومی105,00094,500مسئولیت و سازندگی2561
.لذات فلسفه» شامل نظریات خاص ویل دورانت درباره مسائل اساسی زندگی و سرنوشت بشر است»ویلیام جیمز دورانتیادداشتشومیز541عمومی124,000111,600لذات فلسفه2562

حمزه شریفی دوستتحقیقشومیز512بزرگسال11,80010,620کاوشی در معنویت هاي نوظهور : بررسی ده جریان فعال در ایران2563
این کتاب به بررسی ده جریان معنوي نو ظهور در ایران از قبیل عرفان حلقه، پائولو کوئلیو، وین دایر، اکهارت توله، شیطان گرایی، قانون جذب، یوگا، اشو، داالیی الما و عرفان سرخ پوستی می 

پردازد.

82,00073,800توسعه و مبانی تمدن غرب2564
بزرگسال / 
پژوهشگران

این کتاب نوزده فصل دارد و موضوع اصلی آن بررسی مفهوم توسعه ي مبتنی بر مبانی معرفتی و تاریخی تمدن غرب است.سید مرتضی آوینییادداشت - تحقیقشومیز264

عبدالحسین خسروپناهیادداشت - تحقیقشومیز416پژوهشگران / طالب50,00045,000جریان شناسی فکري ایران معاصر2565
کتاب جریان شناسی فکري ایران معاصر به جریان هاي روحانیت سنتی، مکتب تفکیک، سنت گرایی، تجددستیزي سنتی، تجددستیزي فلسفی، فرهنگستان علوم اسالمی و روشنفکري پرداخته 

است.
بررسی جریان هاي فرهنگی معارض با فرهنگ ناب محمدي.عبدالحسین خسروپناهیادداشت - تحقیقشومیز560پژوهشگران / طالب150,000135,000جریان شناسی ضد فرهنگ ها2566
کتاب «خدا وجود دارد» چگونگی تغییر عقیده سرسخت ترین ملحد جهان؛ آنتونی فلو را شرح می دهد.اسماعیل شرفی-شومیز133عمومی40,00036,000خدا وجود دارد2567
کتاب خویشتن پنهان به بازشناسی نفس ناطقه می پردازد.اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز311عمومی96,00086,400خویشتن پنهان- استاد طاهرزاده2568
کتابی دین در جهان امروز، نگاه و رویکرد امام موسی صدر به کارکردهاي همه جانبه دین در جهان معاصر را بازگو می کند.امام موسی صدریادداشتشومیز125عمومی50,00045,000دین در جهان امروز2569
کتاب روحانیت و حوزه مشکالت پیش روي حوزه را بررسی می کند و راهکارهاي مفیدي را ارائه می دهد. علی صفایی حائريتحقیقشومیز231عمومی / طالب66,00059,400روحانیت و حوزه2570

تحقیقشومیز133عمومی25,00022,500سرمایه داري پلتفرمی2571
نیک سرنیچک - مجید 

سلیمانی ساسانی
نیک سرنیچک در کتاب سرمایه داري پلتفرمی در صدد پاسخ به این سوال است که چگونه سرمایه داري جدید خود را با پلتفرم ها و اقتصاد دیجیتال بازتولید می کند؟

گفتارها و نوشتارهاي امام صدر درباره عبادت و دعا و برخی مناسک دینِ اسالمامام موسی صدریادداشتشومیز254عمومی25,00022,500عبادت یا عبودیت2572
بیان سرنخ هاي جدي در فروپاشی تمدن غرب از نگاه استاد طاهرزادهاصغر طاهرزادهیادداشتشومیز339عمومی115,000103,500علل تزلزل تمدن غرب2573
کتاب حاضر موضوعاتی از قبیل سرمایه ها و استعدادها، نیازها، ضرورت رشد، مسئولیت ها، نقش انسان در هستی، عوامل رشد، رکود و انحطاط را بررسی می کند.علی صفایی حائريتحقیقشومیز282عمومی86,00077,400عوامل رشد رکود انحطاط - صفایی حائري2574
کتابی که بازتاب اندیشه اجتماعی جالل است و غرب را بیشتر از لحاظ اقتصادي بررسی می کند.جالل آل احمدیادداشتشومیز198عمومی90,00081,000غرب زدگی2575
سید علی حسینی خامنه ايیادداشت بلندشومیز588عمومی70,00063,000غنا و موسیقی - جلد نرم2576

تحقیقشومیز482عمومی140,000126,000فرقه ها در میان ما2577
ابراهیم خدا بنده - مارگارت 

تالرسینگر
بررسی واقعیت پوشیده و مخفی فرقه ها در تاریخ بشر

کتاب حاضر با نظر به علم حضوري به شناخت نفس ناطقه و خود شناسی می پردازد.اصغر طاهرزادهیادداشتجلد نرم63عمومی13,00011,700ده نکته از معرفت نفس2578
در این کتاب قرار است به اقسام مختلف نصفه نیمگی پرداخته شود تا نصفه نیمگی هاي زندگی مان را بشناسیم. البته نصفه نیمگی در زمینه اصول عقائد و بنیان هاي فکري.علی شهرستانی منورتحقیقشومیز300عمومی40,00036,000نصفه نیمه2579
جلد اول از مجموعه روش نقد اثر استاد صفایی حائري به نقد هدف ها و مکتب ها می پردازد.علی صفایی حائريیادداشتشومیز112عمومی52,00046,800روش نقد جلد اول نقد هدف ها و مکتب ها صفایی حائري2580

تحقیقشومیز246عمومی49,00044,100شهر از نو2581
نوید پورمحمدرضا - الرنس 
جی ویل - توماس جی کامپانال

 
 در این کتاب با نگاهی تازه و نو به ماجراي بازسازي شهرهاي آسیب دیده می پردازیم

کتاب حاضر به آموزش اصول عقائد اسالم از قبیل خداشناسی، راهنماشناسی و فرجام شناسی می پردازد.مصباح یزديتحقیقشومیز391عمومی130,000117,000آموزش عقاید آیت اهللا مصباح یزدي2582

2583
روش نقد جلد چهارم نقد مکتب ها (مارکسیسم) صفایی 

حائري
اثر حاضر از مجموعه روش نقد به نقد مکتب مارکسیسم، به قلم استاد صفایی حائري می پردازد.علی صفایی حائريیادداشتشومیز137عمومی42,00037,800

2584
روش نقد جلد سوم  نقد مکتب ها (آرمان آگاهی و عرفان)  

صفایی حائري
این اثر یکی از مجلدات مجموعه روش نقد است که استاد صفایی در آن به نقد آرمان آگاهی و عرفان پرداخته اند.علی صفایی حائريیادداشتشومیز112عمومی52,00046,800

نقد مکتب آزادي، شکل هاي آزادي، عوامل آزادي و نقش آزادي از جمله مبحث مطرح شده در این کتاب هستند.علی صفایی حائريیادداشتشومیز67عمومی52,00046,800روش نقد جلد دوم نقد مکتب ها (آرمان آزادي) صفایی حائري2585

بررسی سبک شهرسازي و معضالت آننوید پورمحمدرضاتحقیقشومیز213عمومی59,00053,100شنیدن شهر2586
زیباکالم در این اثر به بازخوانی مبانی اندیشه سیاسی و دینی پرداخته است.سعید زیبا کالمیادداشتجلد نرم200عمومی19,00014,250افسانه هاي بیشتر2587

این اثر دربردارنده مجموعه تأمالتی است که دکتر سعید زیباکالم در سال هاي اخیر ذیلِ برخی آیات قرآن و اظهارات بعضی از برجسته ترین فیلسوفان و متفکران معاصر غربی مطرح کرده است.سعید زیبا کالمیادداشت - تحقیقشومیز191بزرگسال18,00013,500عقل و استدالل و عقالنیت2588

کتاب حاضر؛ حاصل بیش از بیست سال تدریس استادطاهرزاده در موضوع برهان صدیقین و حرکت جوهري است.اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز119بزرگسال18,00016,200از برهان تا عرفان-استاد طاهرزاده2589
در کتاب « ادیان در خدمت انسان» از آزادي مطبوعات، نقش و جایگاه دین در دنیاي امروز، تمدن درخشان اسالمی و همچنین عدالت در اسالم صحبت شده و ... صحبت شده است.امام موسی صدریادداشت - تحقیقشومیز408عمومی90,00081,000ادیان در خدمت انسان-امام موسی صدر2590
این کتاب از فقیه فیلسوف، آست اهللا مصباح یزدي براي دوستداران فلسفه استمصباح یزديتحقیقگالینگور479عمومی / طالب70,00063,000آموزش فلسفه جلد دو گالینگور2591
در این کتاب مري ایبرشتات با داده ها و تحلیل هاي متنوع سعی می کند نشان دهد که می تواند رابطه علی معکوسی را نیز میان افول کلیسا و افول خانواده در غرب تصور کرد.مري ایبرشتاتتحقیقشومیز320عمومی99,00089,100چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد2592
کتاب نسبت دین با علم و فناوري پژوهشی است که تکلیف دین را با علم و فناوري روشن کرده است.سید محمدمهدي میرباقريتحقیقشومیز64عمومی3,0002,700نسبت دین با علم و فناوري2593

یادداشت - تحقیقشومیز184عمومی22,00019,800چگونه درباره کتابهایی که نخوانده ایم حرف بزنیم؟2594
پی یر بایار - مینا مزرعه 

فراهانی
این اثر از فیلسوف فرانسوي از شیوه هاي کتاب نخواندن سخن گفته است! او کتاب خوانی را صرفا مطالعه کامل یک کتاب نمی داند
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علی اکبر قاضی زادهیادداشتشومیز216عمومی115,000103,500ویراستاري و مدیریت اخبار2595

کتاب منشور فضاي مجازي شرحی بر بیانات رهبر معظم انقالب درباره فضاي مجازي است. کتابی مختصر و خوش خوان که با قلمی روان مسائل در مدیریت فضاي مجازي را بیان کرده است.محمد محمدي فریدسخنرانیشومیز60عمومی35,00031,500منشور فضاي مجازي2596

یادداشتشومیز168عمومی85,00076,500شیوه هاي مصاحبه در مطبوعات2597
علی ایثاري کسمایی - سوزان 

دان
خاطرات احسان رضایی از کتاب خوانیاحسان رضاییتحقیقشومیز167عمومی54,00048,600آداب کتاب خواري2598

کیوان سررشته - الیزا گبرتیادداشت بلندشومیز248عمومی110,00099,000به خاطره اعتمادي نیست2599
کتاب «به خاطره اعتمادي نیست» مجموعه جستاري است در مورد بحران هایی که انسان از سر می گذراند. او به بررسی تجربیات شخصی خود می پردازد که چگونه با این بحران ها دست و پنجه 

نرم کرده است.
اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز162عمومی25,00022,500فرهنگ مدرنیته و توهم - استاد طاهرزاده2600

محمدحسن مقیسهسخنرانیشومیز296عمومی35,00031,500امین زبان و ادب پارسی2601
امین زبان و ادبیات فارسی

مجموعه توصیه هاي رهبر براي حفاظت از زبان و ادبیات فارسی است 
عباس تیموريتحقیقشومیز1134عمومی140,000119,000مجموعه رسانه شمشیر دودم (سه جلدي)2602
در خانه خوانی به دنبال درك ارتباط خانه و اهل آن هستیم علی طباطبایییادداشتشومیز135عمومی53,00047,700خانه خوانی2603
یکی از آثار برتر در حوزه نشر امسال، نوشتار مقابل است به قلم مرحوم حاج عباس تیموري؛ کتابی که به عنوان یک رسانه مکتوب، اقدام به نقد تمام رسانه هاي مدرنی می کند عباس تیموريتحقیقشومیز411عمومی50,00045,000رسانه شمشیر دودم (جلد سوم)2604

عباس تیموريتحقیقشومیز398عمومی45,00040,500رسانه شمشیر دودم (جلد دوم)2605
یکی از آثار برتر در حوزه نشر امسال، نوشتار مقابل است به قلم مرحوم حاج عباس تیموري؛ کتابی که به عنوان یک رسانه مکتوب، اقدام به نقد تمام رسانه هاي مدرنی می کند که مثل شمشیري 

دو لبه زهر و پادزهر را همزمان به زندگی و جامعه مان سرازیر می کند.
 

عباس تیموريتحقیقشومیز325عمومی45,00040,500رسانه شمشیر دودم (جلد اول)2606
یکی از آثار برتر در حوزه نشر امسال، نوشتار مقابل است به قلم مرحوم حاج عباس تیموري؛ کتابی که به عنوان یک رسانه مکتوب، اقدام به نقد تمام رسانه هاي مدرنی می کند که مثل شمشیري 

دو لبه زهر و پادزهر را همزمان به زندگی و جامعه مان سرازیر می کند.
 

کتاب ما و سینما منتخبی از گفت وگوها و میزگردهایی در مورد سینماي ایران در دهه هاي بعد از پیروزي انقالب اسالمی است که در مجله هاي «صدا» و «مهرنامه» منتشر شده اند.بیژن مومیوندگفتگوشومیز296عمومی95,00085,500ما و سینما2607
آموزش و مرور تکنیک هاي جستار نویسی با سبکی روان در کتاب «رها و ناهشیار می نویسم»الهام شوشتري زاده - ادر الراآموزشیشومیز352عمومی115,000103,500رها و ناهشیار می نویسم2608

داوود طالقانیتحقیقشومیز144عمومی50,00045,000سلبریتی ایرانی2609
اگر دوست دارید با پدیده سلبریتی گرایی آشنا شوید و راهی براي تفکیک هویت حقیقی تان از آنچه تحت تاثیر فضاي شهرت براي شما رخ داده است، بیابید، کتاب «سلبریتی ایرانی» را حتما 

بخوانید.
این کتاب مجموعه اي اثر گذار از ایده ها و استدالل هاي نو را عرضه می کند تا به ما کمک کند یکی از پدیده هاي اصلی زمانمان را بفهمیم و درباره آن پژوهش کنیم.کریستال آبیدینتحقیقشومیز156بزرگسال35,00031,500سلبریتی هاي اینترنتی2610
دیدگاه هاي رهبر معظم انقالب به کتاب و کتابخوانی و معرفی کتاب هاي شاخص توسط ایشانسید علی حسینی خامنه ايسخنرانیشومیز168عمومی60,00054,000من و کتاب2611
محمدباقر نادمیادداشتشومیز292عمومی100,00090,000کار فرهنگی باید جریان ساز باشد2612
یاسر عسگريگفتگوشومیز341عمومی85,00076,500راز رسانه دفتر اول2613
یاسر عسگريگفتگوشومیز319عمومی80,00072,000راز رسانه دفتر دوم2614
جمعی از نویسندگانمشاورهشومیز135عمومی / والدین58,00052,200باالنشین2615

سید مرتضی آوینییادداشتشومیز61عمومی7,5006,750نقاشی براي نقاشی2616
یکی از آن آثار که اینک به مجموعه کتاب رسان آمده است، نوشتاري با نام نقاشی براي نقاشی » است.شعار کهنه «هنر براي هنر» همان باوري است که با نگاهی دقیق و متفاوت به تجرید و 

«آبستراکسیونیسم» می پردازد تا افق متفاوتی را براي هنر مدرن به تصویر کشد  و نقاظی انتزاعی را وصف کند.

سید مرتضی آوینییادداشتشومیز131عمومی16,00014,400حقیقت (شهید آوینی)2617
مستندي که اشغال خرمشهر توسط بعث را روایت می کند 

.یک سال مبارزه و استقامت از آبان 1359تا دي ماه 1360 که آمیخته با عشق، ایمان و ایثار است
 

نگارش متن آن مستند آشناي روزهاي دفاع مقدس، روایت فتح، است سید مرتضی آوینییادداشت بلندشومیز455عمومی165,000148,500گنجینه ي آسمانی2618
سید بشیر حسینییادداشت - تحقیقشومیز188بزرگسال24,00021,600فالوور ربایی در روز روشن2619
کتاب شامل بیش از دویست متن است از مجموعه نوشته هایی که سید مجید حسینی، استاد دانشگاه علوم سیاسی تهران، طی سه سال گذشته در اینستاگرام خود منتشر کرده.سید مجید حسینییادداشتشومیز224عمومی16,00014,400اینستالوژي2620

نیکالس کارتحقیقشومیز288عمومی75,00067,500اینترنت با مغزهاي ما چه می کند2621
 اینترنت با مغزهاي ما چه می کند؟» نام این اثر از نیکالس کار، سوالی را به ذهن همه شما خواهد آورد که پاسخ هاي وسیعی از نظر فیزیولوژیکی، جامع شناختی و روانشناسی دارد. اما مقصصود»
 نویسنده اینبار،به زمانی اشاره می کند که اینترنت مثل رهبري قدرتمند، پیروان خودش را در سراسر دنیا جمع می کند و سپس همه افراد را در فرهنگ ها و جوامع مختلف، درست به گونه اي

.دگرگون می سازد که شبیه هم ببینند، بشنود و فکر کنند و الگوهاي اندیشیدن ما را، تدریجا و بدون آنکه هیچ مقاومتی در مقابلشان رخ دهد، تغییر می دهد

سخنرانی ها، مصاحبه ها و مقاالت سینمایی شهید آوینیسید مرتضی آوینییادداشتشومیز335پژوهشگران105,00094,500آینه ي جادو - جلد سوم: سخنرانی ها2622
کتاب این است گرام به ناگفته هایی روانشناسانه از اینستاگرام می پردازد. این اثر در قالب فرصت و تهدید به اینستاگرام نگاه می کند.مصطفی امینی خواهتحقیقشومیز256بزرگسال55,00049,500این است گرام2623
تکنوپولی که از ترکیب دو واژه «تکنولوژي» و «مونوپولی» ساخته شده است بیان کننده سلطه بالمنازع و حکومت تمام عیار «تکنولوژي بدون اخالق» بر فرهنگ جوامع بشري است.نیل پستمن - صادق طباطباییتحقیقشومیز420عمومی60,00054,000تکنوپولی - تسلیم فرهنگ به تکنولوژي2624
نقدي جدي بر روشنفکران وادي فرهنگ و هنر که در تضاد با فرهنگ انقالب بوده اند.سید مرتضی آوینییادداشت - تحقیقشومیز168عمومی54,00048,600حلزون هاي خانه به دوش2625
ذهنیت و زاویه دید، کتابی از استاد علی صفایی حائري در باره نقد ادبی و همچنین نقد ادبیات داستانی ایران است.علی صفایی حائريیادداشتشومیز252عمومی82,00073,800ذهنیت و زاویه دید  صفایی حائري2626
مجموعه اي از مقاالت شهید آوینی با محوریت ادبیات، فرهنگ و رسانه در کتاب رستاخیز جان ارائه شده است.سید مرتضی آوینییادداشتشومیز200عمومی62,00055,800رستاخیز جان2627
نیل پستمن در کتاب حاضر با مرور آمار و گزارشات متعدد آثار و مضرات رسانه تصویري در نابودي دوران کودکی را تشریح می کند.نیل پستمن - صادق طباطباییمشاوره - تحقیقشومیز322عمومی14,00012,600نقش رسانه هاي تصویري در زوال دوران کودکی2628
کتاب عبور از سینماي سانسور به تامالتی در فیلم سازي غیرطبیعی ایران می پردازد.وحید جلیلیتحقیقشومیز212بزرگسال40,00036,000عبور از سینماي سانسور2629
مجموعه اي از مقاالت برگزیده شهید آوینی که توسط خودشان گلچین شده است.سید مرتضی آوینیتحقیقشومیز216عمومی69,00062,100فردایی دیگر2630
کتابی که در تالش است تا آفات فعالیت هاي فرهنگی را گوش زد کند و این فعالیت ها را از خطر پوچی برهاند.اصغر طاهرزادهیادداشتشومیز357عمومی113,000101,700آنگاه که فعالیتهاي فرهنگی پوچ میشود-استاد طاهرزاده2631
در کتاب «دین انیمیشن، سبک زندگی»، دریچه نگاه مخاطبان را به سوي عناصر اجتماعی، کلید واژه هاي سیاسی، تئوریک و فرامتن صنعت انیمیشن در شرق و غرب گشوده اند.محمدحسین فرج نژادتحقیقگالینگور640عمومی220,000198,000دین، انیمیشن و سبک زندگی2632
اثر حاضر مشتمل بر نقدهاي سینمایی شهید آوینی است.سید مرتضی آوینییادداشتشومیز374پژوهشگران121,000108,900آینه ي جادو - جلد دوم: نقدهاي سینمایی2633
مجموعه مقاالت شهید آوینی در حوزه سینما و فرهنگسید مرتضی آوینییادداشتشومیز270پژوهشگران98,00088,200آینه ي جادو - جلد اول - مقاالت سینمایی2634
کتاب اینترنت با مغز ما چه می کند، تالش می کند تا تاثیرات شناختی اینترنت را بر ذهن انسان بکاود و پیامدهاي فکري و فرهنگی آن را برایمان روشن تر کند.محمود حبیبی - نیکالس کاریادداشتجلد نرم440عمومی75,00067,500اینترنت با مغز ما چه می کند؟2635
ارائه 10 قاعده اساسی در کار فرهنگی و تشکیالتی بر اساس خاطرات و تجربه هاي عینیروح اهللا رشیديیادداشتشومیز144عمومی22,00019,800به اضافه مردم2636
کتاب هنر و رسانه تحلیلی بر نگاه امام (ره) به هنر و رسانه ارائه می دهد.علیرضا پناهیانتحقیقشومیز83عمومی7,0006,300هنر و رسانه - بیان معنوي2637
کتاب لنزبازي به تاثیر لنز در سینما و عکاسی، از پایه تا آنامورفیک و دکوپاژ می پردازد.داود مرادیانتحقیقشومیز480عمومی180,000162,000لنز بازي2638
پاسخ به سوال زیباي دوربین ها چطور قصه می گویند؟ را در کتاب دوربین بازي بیابید.داود مرادیانتحقیقشومیز304عمومی120,000108,000دوربین بازي2639
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یادداشتشومیز80طالب40,00036,000الفت نامه2640
حمیدرضا میررکنی بنادکی - 
محمدمحسن فیض کاشانی

کتاب «یاد استاد» مروري بر سیره علمی و عملی آیت اهللا حاج شیخ علی سعادت پرور است. بزرگانی در مورد این شاگرد مهم آیت اهللا طباطبایی بیانات مهمی داشته اند.حمیدرضا میررکنی بنادکیتحقیقشومیز310عمومی110,00099,000یاد استاد2641

تحقیقشومیز224بزرگسال85,00076,500رسائل معرفتی (النبوات و المنامات)2642
سعید حسن زاد0 - امیرحسین 

سلیمانی
شرح250 جلسه حضور نویسنده در محضر عالمه طباطبایی، آیت اهللا بهجت و آیت اهللا سعادت پرور (رحمت اهللا علیهم) محمدحسین رخشادیادداشت بلندگالینگور682عمومی170,000153,000در محضر ارباب معرفت2643

آیت اهللا حق شناسیادداشت بلندشومیز468عمومی80,00072,000اخالق جلد دوم2644
بسیاري از ما مرحوم آیت اهللا حق شناس را به سخنرانی هاي گرم و دلنشین شان می شناسیم و بیش از همه، با بیانات ایشان در حوزه اخالق آشنا هستیم؛ براي همین انتشارات واژه پرداز اندیشه، 

در مجموعه دو جلدي تازه خود، مطالبی با محوریت اخالق اسالمی و شیوه بهبود و اصالح شخصیت را از میان کتب و نوار هاي جلسات ایشان، جمع آوري و تدوین نموده است.

آیت اهللا حق شناسیادداشت بلندشومیز367عمومی110,00099,000اخالق جلد اول2645
بسیاري از ما مرحوم آیت اهللا حق شناس را به سخنرانی هاي گرم و دلنشین شان می شناسیم و بیش از همه، با بیانات ایشان در حوزه اخالق آشنا هستیم؛ براي همین انتشارات واژه پرداز اندیشه، 

در مجموعه دو جلدي تازه خود، مطالبی با محوریت اخالق اسالمی و شیوه بهبود و اصالح شخصیت را از میان کتب و نوار هاي جلسات ایشان، جمع آوري و تدوین نموده است.

اخالق و عرفان

هنر، فرهنگ و رسانه



آیت اهللا حق شناسسخنرانیشومیز1041عمومی280,000238,000مجموعه مواعظ (چهار جلدي)2646
مجموعه مواعظ 4جلدي

از آثاري که حاصل معاصر بودن نا با ایشان است، مجموعه چهار جلدي مواعظ است.
خالصه اي از جلسات ظهرهاي دوشنبه، چهارشنبه و شب هاي شنبه در مسجد امین الدوله، در سالهاي 64تا68 است 

.مواعظ» دربردارنده سلسله مباحث اخالقی آیت اهللا عبدالکریم حق شناس است»آیت اهللا حق شناسسخنرانیشومیز278عمومی75,00067,500مواعظ جلد اول2647
.مواعظ» دربردارنده سلسله مباحث اخالقی آیت اهللا عبدالکریم حق شناس است»آیت اهللا حق شناسسخنرانیشومیز271عمومی55,00049,500مواعظ جلد دوم2648
مجموعه مواعظ برگرفته از مباحث اخالقی آیت اهللا حق شناس است.آیت اهللا حق شناسیادداشتجلد نرم280عمومی75,00067,500مواعظ  جلد چهارم2649
.مواعظ» دربردارنده سلسله مباحث اخالقی آیت اهللا عبدالکریم حق شناس است»آیت اهللا حق شناسسخنرانیشومیز212عمومی75,00067,500مواعظ  جلد سوم2650

یادداشتشومیز137عمومی30,00027,000بهار بی باران2651
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

تشریح حدیث جنود عقل و جهل امام صادق (ع) که راهکاري موثر در زمینه اخالق و عرفان است.سید روح اهللا موسوي خمینییادداشت بلندگالینگور532بزرگسال145,000130,500شرح حدیث جنود عقل و جهل2652
در این اثر، چهل حدیث از روایات پیشوایان دین از کتاب شریف اصول کافی به وجهی مبسوط و با بیانی شیوا و اثرگذار شرح شده اندسید روح اهللا موسوي خمینییادداشت بلندگالینگور923عمومی195,000177,450اربعین حدیث شرح چهل حدیث2653
شرح بهترین خطبه اخالقی نهج البالغه، یعنی خطبه همام که به توصیف متقین می پردازد.علیرضا پناهیانسخنرانیشومیز218عمومی30,00027,000باران خوبی ها2654
آیت اهللا حق شناسیادداشت بلندشومیز835عمومی190,000161,500مجموعه اخالق (دو جلدي)2655
کتاب معیشت مومنانه به بیان چهار مفهوم زهد، رفاه، تجملگرایی و اشرافیگري در دیدگاه مقام معظم رهبري می پردازد.ابولقاسم کریمییادداشت بلندشومیز156عمومی50,00045,000معیشت مومنانه2656

یادداشت بلندشومیز152عمومی40,00036,000معیشت پرهیزکارانه2657
سید علی حسینی خامنه اي - 

ابولقاسم کریمی
کتاب معیشت پرهیزکارانه دربرگیرنده ي بیانات رهبر معظم انقالب در موضوع تقواست.

شرح عافانه حدیث عنوان بصريجعفر صالحانیادداشتگالینگور688عمومی145,000131,950ساحل بقا2658
شرح مناجات المحببن صحیفه سجادیهجعفر صالحانیادداشتگالینگور416عمومی56,00050,400ساغر عشق سیري در معارف مناجات محبین2659

مهدي امیريتحقیقشومیز1525طالب463,000393,550مجموعه مراقبات اخالق توحیدي (پنج جلدي)2660
مجموعه مراقبات اخالق توحیدي زیر نظر استاد محمدتقی فیاض بخش براي طی کردن یک سیر و سلوك مومنانه طراحی شده است.

 

مهدي امیريتحقیقشومیز396طالب88,00079,200مراقبات اخالق توحیدي (جلد اول)2661
مجموعه مراقبات اخالق توحیدي زیر نظر استاد محمدتقی فیاض بخش براي طی کردن یک سیر و سلوك مومنانه طراحی شده است.

 

مهدي امیريتحقیقشومیز336طالب105,00094,500مراقبات اخالق توحیدي (جلد دوم)2662
مجموعه مراقبات اخالق توحیدي زیر نظر استاد محمدتقی فیاض بخش براي طی کردن یک سیر و سلوك مومنانه طراحی شده است.

 

مهدي امیريتحقیقشومیز160طالب60,00054,000مراقبات اخالق توحیدي (جلد سوم)2663
مجموعه مراقبات اخالق توحیدي زیر نظر استاد محمدتقی فیاض بخش براي طی کردن یک سیر و سلوك مومنانه طراحی شده است.

 

مهدي امیريتحقیقشومیز336طالب110,00099,000مراقبات اخالق توحیدي (جلد چهارم)2664
مجموعه مراقبات اخالق توحیدي زیر نظر استاد محمدتقی فیاض بخش براي طی کردن یک سیر و سلوك مومنانه طراحی شده است.

 

مهدي امیريتحقیقشومیز297طالب100,00090,000مراقبات اخالق توحیدي (جلد پنجم)2665
مجموعه مراقبات اخالق توحیدي زیر نظر استاد محمدتقی فیاض بخش براي طی کردن یک سیر و سلوك مومنانه طراحی شده است.

 
سیر و سلوك بر اساس توصیه هاي عالمه طباطباییجعفر صالحانتحقیقگالینگور717عمومی96,00087,360جام صهبا2666
جلد دوم از مجموعه مقاالت استاد محمد شجاعی به طریق عملی تزکیه، یقظه یا جذب ربوبی، توبه، تطهیر باطن و اوصاف و اخالق می پردازد.محمد شجاعییادداشتشومیز315عمومی100,00090,000مقاالت استاد شجاعی - جلد2 - طریق عملی تزکیه26671
جلد اول از مجموعه مقاالت استاد محمد شجاعی به مبانی نظري تزکیه می پردازد و به این سواالت پاسخ می دهد که چه بوده ایم، چه گشته ایم و چه می توانیم باشیم.محمد شجاعیتحقیقشومیز351عمومی120,000108,000مقاالت استاد شجاعی - جلد1 - مبانی نظري تزکیه2668
شرح و بررسی مکتب تربیتی عالمه طباطبایی در حوزه نظري و عملی را در کتاب «درآمدي بر مکتب تربیتی عالمه» بخوانید.محمدتقی فیاض بخشتحقیقشومیز128عمومی28,00025,200درآمدي بر مکتب تربیتی عالمه طباطبایی2669
ترجمه حدیث عرفانی عنوان بصريجمعی از نویسندگانیادداشت کوتاهجلد نرم32عمومی5,0004,500ترجمه حدیث عنوان بصري2670

یادداشتگالینگور453عمومی200,000160,000جهاد با نفس2671
غالمحسین انصاري - شیخ حر 

عاملی
کتاب «جهاد با نفس» از کتاب وسایل الشیعه شیخ حر عاملی گرفته شده است که راه و رسم خدایی شدن را بیان می کند.

جلد پنجم از مجموعه ادب الهی به مساله تربیت مربی، ویژگی هاي مربی، اولویتهاي تربیت، مالك ها و الگوهاي تربیت می پردازد.حاج آقا مجتبی تهرانییادداشتشومیز197عمومی32,00028,800ادب الهی کتاب پنجم  تربیت مربی2672
سید محمدجواد وزیري فردیادداشتشومیز112عمومی / طالب49,00044,100ادب سیر2673
سید محمدجواد وزیري فردتحقیقشومیز259عمومی95,00085,500ره آورد آسمان-جلد اول2674

2675
نکته ها از گفته ها(گزیده اي از گفتار هاي استاد فاطمی نیا 

جلد 1و2)
فاطمی نیاسخنرانیشومیز548حوزویان / طالب150,000135,000

سید هادي طباطباییخاطراتشومیز136عمومی55,00049,500آسید علی آقا2676

زندگینامهگالینگور350عمومی70,00063,000سوخته2677
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

زندگی نامه عارف سالک محمد جواد انصاري همدانی

سید محمدجواد وزیري فردیادداشتشومیز344عمومی98,00088,200منطق الطیر2678
سید محمدجواد وزیري فردیادداشتشومیز117عمومی45,00040,500کوثر زهد2679
سید محمدجواد وزیري فردتحقیقشومیز185عمومی30,00027,000آیینه رخ دوست2680
سید محمدجواد وزیري فردیادداشتشومیز268عمومی85,00076,500از بندگی تا پادشاهی2681
سید محمدجواد وزیري فردتحقیقشومیز379عمومی95,00085,500ره آورد آسمان-جلد دوم2682
علی رهبریادداشتشومیز235عمومی49,00044,100سحر سحر2683
محمدصالح طیب نیایادداشتشومیز378عمومی55,00049,500اینجا آخر دنیاست2684
مجموعه از کلمات قصار و جمالت آیت اهللا سعادت پرور را با توجه به آثارشان که به بیش از چهل اثر می رسد، به طور خالصه در اینجا گرد آوردعلیرضا سعیديیادداشتشومیز228عمومی33,00029,700سلوك سعادت2685
محمدباقر تحریريپرسش و پاسخشومیز264عمومی35,00031,500طریق سعادت2686

2687
رد پاي سپید (خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی آیت اهللا 

بهجت)
خاطراتی از زندگانی آیت اهللا بهجتاعظم ایرانشاهیخاطراتشومیز71عمومی15,00013,500

زندگینامهشومیز365عمومی95,00085,500العبد (آیت اهللا بهجت)2688
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

شرح احواالت و زندگانی جامع فقه و عرفان حضرت آیت اهللا محمدتقی بهجت فومنی(ره)

خالصه و بازنویسی کتاب اَلْمقامات الْعلیۀ فی موجِبات السعادةِ الْاَبدیۀمسعود انصاريتحقیقشومیز226عمومی45,00040,500المقامات العلیه فی موجبات السعاده االبدیه2689
مطالب اخالقی با بیان   محمدحسین فرمانیتدوینشومیز210عمومی47,00042,300درس زندگی2690
زندگی عالمه طباطبایی به طور خالصهحبیبه جعفریانزندگینامهشومیز56عمومی20,00018,000زندگی سید محمدحسین طباطبایی2691
کتاب در محضر مجتهدي به بیان سلسله درس ها و مباحث اخالقی استاد کامل حضرت آیت اهللا مجتهدي تهرانی می پردازد.محمود گلپایگانیتدوینگالینگور397عمومی100,00090,000در محضر مجتهدي  جلد اول2692
محمدحسین فرمانیتدوینشومیز360عمومی135,000121,500کالس اخالق2693
کتاب مقابل، گوهر نفیسی از کلمات بزرگان اخالق و عرفان است مسعود انصاريتحقیقشومیز208عمومی105,00094,500تذکره المتقین2694
آشنایی با چند مفهوم کلیدي اخالق» سخنان استاد علیرضا پناهیان پیرامون تقوا، حکمت، اخالص و تزکیه است.علیرضا پناهیانیادداشتشومیز136عمومی13,00011,700آشنایی با چند مفهوم کلیدي اخالق2695

زندگینامهجلد نرم276بزرگسال35,00031,500آسمانی - جلد نرم2696
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

شرح زندگانی عارف کامل حضرت آیت اهللا محمدعلی شاه آبادي (ره)

نگاهی نو به محور اصلی تحول در وجود انسان یعنی تعلق از نگاه آیت اهللا حائري شیرازيآیت اهللا حائري شیرازيیادداشتشومیز132عمومی30,00027,000تعلق  آیت اهللا  حائري شیرازي2697

زندگینامهشومیز289عمومی43,00038,700دلشده - سید هاشم حداد2698
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

.دلشده » زندگی نامه عارف موحد حاج سید هاشم حداد به همراه شرح احواالت توحیدي این بزرگ مرد عرصه عرفان می باشد »

کتاب المراقبات اثري ارزشمند از میرزا جواد آقا ملکی تبریزي است که به اعمال عرفانی و عبادي در طول سال می پردازد.میرزا جواد آقا ملکی تبریزيیادداشتگالینگور515عمومی80,00072,000المراقبات - میرزا جواد آقا ملکی تبریزي2699
کتاب حلیه المتقین اثري فوق العاده از عالمه مجلسی است که به اخالق و سبک زندگی اسالمی می پردازد.عالمه محمدباقر مجلسیتحقیقگالینگور496عمومی120,000108,000حلیه المتقین2700
بیان 4 گام سلوك عملی و عرفانحسن قدوسی زادهیادداشتشومیز272عمومی55,00049,500دفاتر ملکوتی 5 گام هاي سلوك2701
در کتاب در محضر مجتهدي سلسله دروس و مباحث اخالقی استاد کامل حضرت آیت اهللا مجتهدي تهرانی گردآوري شده است.محمودي گلپایگانیتدوینگالینگور400عمومی100,00090,000در محضر مجتهدي - جلد دوم2702



اثري ارزشمند در حوزه اخالق و عرفان و سیر و سلوك الی اهللا به قلم میرزا جواد آقا ملکی تبریزيمیرزا جواد آقا ملکی تبریزيیادداشتگالینگور288عمومی130,000117,000رساله لقاءاهللا - میرزا جواد آقا ملکی تبریزي - گالینگور2703
کتاب رساله لقاءاهللا دستورالعملی حقیقی و کاربردي در زندگی براي رسیدن به قرب و رضاي الهی در زندگی دنیاست.میرزا جواد آقا ملکی تبریزيتحقیقشومیز300عمومی50,00045,000رساله لقاءاهللا - میرزا جواد آقا ملکی تبریزي2704
خاطرات و داستان هایی از زندگانی صالحان جهت عبرت انگیزي محمدباقر ادیبی الریجانیداستان کوتاهشومیز188عمومی35,00031,500از داستان ها باید آموخت2705
کتاب قلب سلیم اثري ارزشمند در موضوع اخالق اسالمی و توحید است نوشته شهید محراب آیت اهللا دستغیب.آیت اهللا عبدالحسین دستغیبیادداشت بلندگالینگور-عمومی300,000270,000قلب سلیم2706
گزیده اي از تذکره االولیاء عطار نیشابوري با شرح لغات دشوار آن که فهم مطلب را آسان می سازد.فریدالدین عطار نیشابوريزندگینامهگالینگور346عمومی40,00036,000تذکره االولیاء  -عطار نیشابوري2707

زندگینامهشومیز528عمومی125,000112,500عطش - آیت اهللا قاضی طباطبایی2708
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

شرح احوال عارف بی بدیل و صاحب مقام تشرف، حضرت آیت اهللا سیدعلی قاضی(ره)

کتاب معراج السعاده اثري ارزشمند از مال احمد نراقی است که در چندین باب راه و رسم سلوك الی اهللا را بیان می کند.مال احمد نراقییادداشتگالینگور880عمومی250,000225,000معراج السعاده2709

زندگینامهگالینگور240عمومی40,00036,000شیدا - آیت اهللا کشمیري2710
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

کتاب شیدا به زندگی عارف شیدا آیت  اهللا سید عبدالکریم کشمیري می پردازد.

دستورالعمل ها و نصایح سلوکی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازيجعفر صالحانیادداشتگالینگور807عمومی168,000152,880نسیم گره گشا2711

زندگینامهشومیز204بزرگسال73,50066,150الهیه - سیدمحمدحسن الهی طباطبایی2712
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

زندگی نامه سید محمد حسن الهی طباطبایی

تحقیقشومیز312عمومی95,00085,500ردپاي نور  جلد اول  سیري در سیره تربیتی2713
سید عبدالرضا هاشمی 

ارسنجانی
در این اثر برخی از اندیشه هاي قرآنی و تربیتی استاد صفایی حائري مورد شرح قرار گرفته است.

مطالعٔه  کتاب حاضر که ما را با الیه هاي عمیق تر مباحث اخالقی آشنا می کند و راه رهایی از صفت رذیله و پنهان تکبر را آشکار می کند.علیرضا پناهیانیادداشتشومیز203عمومی30,00027,000رهایی از تکبر پنهان2714

کتاب حاضر، نشان م دهد که امروزه از طریق شخصیت علمی و عملی امام خمینی می توانیم مبادي عقل نظري و عملی جامعه ي خود را شکل دهیم و به آن وحدت قدسی که الزم داریم برسیم.اصغر طاهرزادهتحقیقشومیز446عمومی90,00081,000سلوك ذیل شخصیت امام خمینی2715

زندگینامهشومیز375عمومی85,00076,500سوخته - آیت اهللا انصاري همدانی2716
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

سیر سالک عارف آیت اهللا محمد جواد انصاري همدانی

کتابی که برنامه اخالق عملی یا بهتر بگوییم یک برنامه سیر و سلوك الی اهللا را عرضه می کند.رضا مختاريخاطرات - زندگینامهشومیز430بزرگسال190,000171,000سیماي فرزانگان2717

زندگینامهجلد نرم312عمومی35,00031,500شیدا2718
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

.شیدا» زندگی نامه و یادنامه آیت اهللا سید عبدالکریم کشمیري (ره)(1303-1378) است»

بیان طریق عملی تزکیه و مطالبی پیرامون طلب و مجاهدت را در جلد دوم از مجموعه مقاالت استاد محمد شجاعی مطالعه بفرمایید.محمد شجاعییادداشتشومیز412عمومی130,000117,000مقاالت استاد شجاعی - جلد3 - طریق عملی تزکیه27192

شیخ عباس قمییادداشتشومیز121عمومی35,00031,500پنجاه درس اخالق2720
 پنجاه درس اخالق» که پیش از این با نام «کلمات طریقه» نیز شناخته می شد، کتابی است از نویسنده کتاب ارزشمند مفاتیح الجنان،شیخ عباس قمی است که با تعلیق رحمت پوریزدي همراه»

.شده تا مارا به آرزوي بزرگ اما دست یافتنی خوش اخالقی برساند
آیت اهللا محمدعلی جاودان، در کتاب «حدیث اندرز» به بررسی احادیث اهل بیت (ع) با محوریت مسائل اخالقی می پردازد.محمدعلی جاودانیادداشتشومیز239عمومی50,00045,000حدیث اندرز2721

زندگینامهگالینگور248بزرگسال45,00040,500آسمانی - گالینگور2722
هیأت تحریریه موسسه 

فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس

شرح زندگانی عارف کامل حضرت آیت اهللا محمدعلی شاه آبادي (ره)

سخنانی از حضرت امام درباره اخالق و عرفانسید حسین هوشی ساداتیادداشت بلندشومیز-عمومی49,00044,100آدم شدن چه مشکل2723

2724
سرو ناز - هفتصد و پنجاه کلمه در اخالق و سیر و سلوك الی 

اهللا
جعفر صالحانسخنرانیگالینگور560عمومی135,000122,850

با توجه به حکیم بودن خداوند باید گفت هر یک از عبادات از دلیل و منطق خاصی دارند و تاثیري غیر قابل انکار بر روحیه ما دارند. کتاب حاضر به پشت پرده چگونگی این تربیت می پردازدعلیرضا پناهیانیادداشتشومیز112عمومی15,00013,500چگونه دستورات دینی ما را تربیت میکنند ؟2725

زندگینامه شیخ رجبعلی خیاط که راه و رسم عرفان را می آموزد.محمد محمدي ري شهريزندگینامهشومیز432عمومی90,00081,900کیمیاي محبت2726

یادداشتگالینگور264عمومی35,00031,500گزیده کیمیاي سعادت - امام محمد غزالی2727
ابوحامد امام محمد غزالی 

طوسی
اثر اخالقی و عرفانی از امام محمد غزالی که در آخرین سالهاي قرن پنجم هجري نگاشته شده است.

شرح و بسط حدیث عنوان بصري را در کتاب گام هاي آغازین سلوك بخوانید.محمدباقر تحریريیادداشت بلندشومیز272عمومی53,50048,150گام هاي آغازین سلوك2728
شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السالممحمدباقر تحریري-شومیز424عمومی74,50067,050منشور بندگی شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السالم2729
کتاب دوم از مجموعه ادب الهی به موازین حرکت معنوي، ضرورت خودسازي، ضرورت هاي دیگر سازي و ملزومات حرکت معنوي می پردازد.حاج آقا مجتبی تهرانییادداشتشومیز296عمومی46,00041,400ادب الهی کتاب دوم  مبانی تربیت2730
کتاب یکم از مجموعه ادب الهی به مساله تادیب نفس می پردازد.حاج آقا مجتبی تهرانییادداشتشومیز368عمومی55,00049,500ادب الهی  کتاب یکم تادیب نفس2731
کتاب چهارم از مجموعه ادب الهی به مساله حیا می پردازد و آن را موهبتی الهی معرفی می کند.حاج آقا مجتبی تهرانییادداشتشومیز415عمومی52,00046,800ادب الهی  کتاب چهارم  حیا موهبتی الهی2732

2733
شط شراب    هفتصد و پنجاه و چهار کلمه در اخالق و سیر و 

سلوك از آیت اهللا بهجت
هفتصد و پنجاه و چهار نکته عرفانی از زبان آیت اهللا بهجت.محبوبه ابوالحسنییادداشتگالینگور528عمومی250,000227,500

نکات عرقانی آیت اهللا پهلوانیمحبوبه ابوالحسنییادداشتگالینگور496عمومی195,000177,450عید وصال  هشتصد کلمه در سیر و سلوك از آیت اهللا پهلوانی2734

چهارصد و چهل نکته گرانبها از استاد بزرگ فقه و اصول و عرفان اسالمی، حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزي، در مسیر سیر و سلوك الی اهللا استجعفر صالحانیادداشتگالینگور440عمومی98,00089,180باده گلگون2735
شرح حال حاج آخوند مال عباس تربتی عارف فرزانه، عالم وارسته و شخصیت کمئ نظیر تاریخ معاصرحسینعلی راشدزندگینامهشومیز232عمومی25,00018,750فضیلت هاي فراموش شده2736
سیري در حاالت و بیانات عارف باهللا و عاشق دلسوخته اهل بیت (ع)، حاج شیخ جعفر مجتهدي تبریزي را در کتاب الله اي از ملکوت بخوانید.حمید سفید آبیانزندگینامهگالینگور1720عمومی250,000225,000الله اي از ملکوت - دوره 4 جلدي2737
مجموعه اي از تفکرات و گفتارهاي عالمه طباطباییسید محمد حسین طباطبائیخاطراتشومیز103عمومی10,0009,000بنده خاص - رهنمود هاي عالمه طباطبایی2738
بیان مباحث اخالق اسالمی مورد نیاز براي زندگی مشتركحسین مظاهريمشاورهشومیز784عمومی61,00054,900اخالق در خانه دو جلدي2739
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مخاطب

تعداد 
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معرفی مختصر کتابنویسندهقالبنوع جلد

علمیگالینگور351عمومی800,000680,000دایره المعارف مصور نمادها و نشانه ها2740
میراندا بوروس میتفورد - 
معصومه انصاري - حبیب 

بشیرپور
با دایره المعارف مصور نمادها و نشانه ها دیگر هیچ نماد و نشانه اي از دنیاي باستان برایتان مجهول نخواهد ماند.

تدوینگالینگور348عمومی600,000540,000دایره المعارف مصور نجوم2741
ایان ریدپث - جایلز اسپارو - 
کارول استات - ذوالفقار دانشی

دایره المعارف مصور نجوم اثري زیبا و مصور و تمام رنگی براي شناساندن علم نجوم است.

علمیگالینگور456عمومی750,000637,500دایره المعارف مصور مد2742
الهام شوشتري زاده - گروه 
مولفین انتشارات دورلینگ 

کیندرزلی
دایره المعارف مصور مد، اثري نفیس با جلد سخت و کاغذ گالسه است که صنعت مد و پوشاك را از دوران باستان تا عصر حاضر بررسی می کند. 

اثري نفیس حاوي لیگ ها، تیم ها، قوانین و تاکتیک ها که دایره المعارفی مصور را به وجود آورده است.دیوید گلدبالت - جانی آکتنعلمیگالینگور422عمومی900,000810,000دایره المعارف مصور فوتبال2743
اطالعاتی جامع و جذاب در باره حشرات، همراه با عکس هایی رنگی و متنوع  را در کتاب «دانشنامه مصور حشرات» به دست آورید. الرنس ماوندعلمیگالینگور71عمومی170,000153,000دانشنامه مصور حشرات2744
اثري ارزشمند با چاپی تمام رنگی و کاغذ گالسه که به ذکر تاریخ صنعت ماشین سازي و مسابقات ماشین سواري می پردازدکاترین هنسیعلمیگالینگور382عمومی950,000855,000دایره المعارف مصور ماشین2745
اطالعاتی مفید و مختصر درباره خودروها را در کتاب «دانشنامه مصور ماشین» بخوانید.ریچارد ساتنعلمیگالینگور71عمومی170,000153,000دانشنامه مصور ماشین2746

علمیگالینگور366عمومی850,000722,500اطلس تاریخ جهان2747
گروه مولفین انتشارات 
دورلینگ کیندرزلی

اطلس تاریخ جهان

دایره المعارف مصور بدن انسان اثري نفیس با چاپ رنگی، کاغذ گالسه و جلد سخت است که به تشریح بدن انسان پرداخته است.آلیس رابرتز - مجید بریريتدوینگالینگور437عمومی900,000765,000دایره المعارف مصور بدن انسان2748

علم و فناوري



تدوینگالینگور496عمومی1,200,0001,020,000دایره المعارف مصور تاریخ جهان2749
الهام شوشتري زاده - آدام 

هارت دیویس
دایره المعارف مصور تاریخ جهان مو به مو حوادث بزرگ جهان را از آغاز تمدن بشري تا امروز شرح می دهد.

این اثر دانشنامه اي مصور از جنگ جهانی اول است که براي جوانان مناسب است.سیمون آدامز - داریوش دل آراتدوینگالینگور71عمومی170,000153,000دانشنامه مصور جنگ جهانی اول2750

دانشنامه مصور نجوم دانشنامه اي با هزاران عکس رنگی است که اندکی ما را با دنیاي ناشناخته نجوم آشنا می کند.کریستن لیپنکاتتدوینگالینگور71عمومی170,000153,000دانشنامه ي مصور نجوم2751

تحقیقگالینگور71عمومی170,000153,000دانشنامه مصور جنگ جهانی دوم2752
سیمون آدامز - الهام شوشتري 

زاده
دانشنامه مصور جنگ جهانی دوم خالصه اي از وقایع مهم جنگ جهانی دوم را در خود دارد.

علمیگالینگور400عمومی950,000807,500دایره المعارف مصور تاریخ تمدن2753
گروه مولفین انتشارات 
دورلینگ کیندرزلی

دایره المعارف مصور تاریخ تمدن تاریخ جهان را از زبان 1000 عتیقه بازگو می کند.

.دانشنامه مصور فوتبال» به طور مختصر به تاریخچه فوتبال، قوانین فوتبال، علم فوتبال، جام جهانی و ... می پردازد»داریوش دل آرا - هیو هرنبیعلمیگالینگور71عمومی170,000153,000دانشنامه مصور فوتبال2754
.دانشنامه مصور روبات» اثري مفید و مختصر با عکس هایی متنوع است که اطالعات جامعی را به مخاطب عرضه می کند»روجر بریجمنعلمیگالینگور63عمومی170,000153,000دانشنامه مصور روبات2755
جمعی از نویسندگانعلمیگالینگور287عمومی700,000595,000اطلس جنگ جهانی دوم2756
دایره المعارف مصور آفرینش مرجع تصویري زندگی تمام موجودات روي زمین است.کاترین هنسیتدوینگالینگور658عمومی1,500,0001,275,000دایره المعارف مصور آفرینش2757

علمیگالینگور327عمومی900,000810,000دایره المعارف مصور هواپیما2758
پرناز طالبی - داریوش دل آرا -

 فیلیپ وایتمن
دایره المعارف مصور هواپیما اثري جذاب است که با عکس هاي متعدد نحوه پیشرفت صنعت هواپیما سازي را شرح می دهد.

علمیگالینگور318عمومی420,000357,000دایره المعارف مصور علوم2759
گروه مولفین انتشارات 
دورلینگ کیندرزلی

اثري جذاب با چاپی رنگی و کاغذ گالسه که با استفاده از تصاویر متعدد ریز و درشت مباحث علمی متعدد را پوشش می دهد.

علمیگالینگور358عمومی450,000405,000دایره المعارف مصور جانداران2760
گروه مولفین انتشارات 
دورلینگ کیندرزلی

جانداران را به طور تمام و کمال در دایره المعارف مصور جانداران بشناسید.

علمیگالینگور335عمومی700,000630,000دایره المعارف مصور اسلحه2761
گروه مولفین انتشارات 
دورلینگ کیندرزلی

مجموعه اي کامل و مصور براي بررسی تاریخ اسلحه ها. از اسلحه هاي فیتیله اي تا هفت تیرهاي مدرن.

اطالعاتی مفید و مختصر درباره خزندگان را در «دانشنامه مصور خزندگان» بیابید.کالین مک کارتیعلمیگالینگور71عمومی170,000153,000دانشنامه مصور خزندگان2762
اثري مفید و مختصر براي به دست آوردن اطالعاتی جامع درباره پستانداراناستیو پارکرعلمیگالینگور71عمومی170,000153,000دانشنامه مصور پستانداران2763


