عنوان

پدیدآور

ناشر

توضیحات

مقدمهای بر اخالق فردی و اجتماعی با تکیهبر مهمترین رذایل و
فضائل اخالقی

محمدرضا موحدی واال

ارباب اندیشه

سبک زندگی

وحدت اسالمی :واقعیتها و توهمها

محمدجواد نظافت یزدی

امام مهربان

دینی-اجتماعی

رساله خانواده :پاسخ به بیش از  700پرسش احکام با محوریت
خانواده

هادی نیکدل

امیرالعلم

خانواده-نظام رفتاری

تحلیلی بر انقالب اسالمی

منوچهر محمدی

امیرکبیر

تحلیلی

تسخیرناپذیر

ویلیام فاکنر /پرویز داریوش

امیرکبیر

رمان

سرداران ایرانزمین  :14سردار سبز (میرزا کوچک خان جنگلی)

مهدی میرکیایی

امیرکبیر

تاریخی-کتاب نوجوان و جوان

قصههای پیامبر و فرزندانش (دوره پنججلدی)

نقی سلیمانی

امیرکبیر

کودک و نوجوان

مثل من و تو

مصطفی رحماندوست

امیرکبیر

کودک

از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانهای

سید مهدی شریفی طاهر روشندل اربطانی

انتشارات علمی و فرهنگی

مدیریت

ره ،رهرو ،رهبر

مهدی مطهری

انقالب اسالمی

بیانات رهبری درباره شخصیت حضرت
امام خمینی

شب ظلمانی شاهنشاهی

اصغر مددی

انقالب اسالمی

مرور تاریخ معاصر در بیانات رهبری

آیین شورآفرینی «نگاهی به نوحهسرایی و نوحه پردازی»

سید مهدی حسینی رکنآبادی

آرام دل

امام حسین

ادواردو

بهزاد دانشگر

آرما

رمان جنایی-پلیسی (برای ادواردو آنیلی)

جایی که خیابانها نام داشت

رنده عبدالفتاح /مجتبی ساقینی

آرما

رمان

خبرنگار بدون مرز

محمدرضا زائری

آرما

اجتماعی-فرهنگی

ر :رسول حیدری (مجید منتظری)

مریم برادران

آرما

زندگینامه شهید

زخم داوود

سوزان ابوالهوی /فاطمه هاشم نژاد

آرما

رمان (پرفروشترین کتاب در فرانسه در
سال )2009

نهم ربیع؛ جهالتها ،خسارتها

مهدی مسائلی

آرما

تاریخی

امام در میدان مذاکره

علی احمد پور

بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس

رهنمودها و سیره علمی امام خمینی (ره)
درباره سیاست خارجی

آمنه مادر پیامبر (ص)

عایشه بنت الشاطی /احمد صادقی اردستانی

بوستان کتاب قم

داستان-زندگی

بشارتهای پیامبران گذشته به ظهور پیامبر اسالم(ص)

محمدعلی شهریاری فرد

بوستان کتاب قم

ادیان و تاریخ

پژواک اسارت :وا کاوی و تحلیل نقش حضرت زینب (ع) در حماسه
حسینی

محمدعلی جاودان

بوستان کتاب قم

دینی

پیام رمضان

علی کریمی جهرمی

بوستان کتاب قم

دینی

تربیت مدیر و مربی قرآنی

احمد قاری

بوستان کتاب قم

تربیتی-فرهنگی

رهایی از ناآرامی :راهنمای عملی افزایش آرامش و کاهش نگرانی

سید حمیدرضا علوی

بوستان کتاب قم

روانشناسی اسالمی

1

عنوان

پدیدآور

ناشر

توضیحات

زنگ طاها :آموزههای سوره طه ویژه جوانان

ابوالفضل هدایتی فخرداوود

بوستان کتاب قم

قران

شیوههای مبارزه پیامبر (ص) با فرهنگ جاهلی

ابراهیم فالح سید صفیه میرحسینی

بوستان کتاب قم

مبارزاتی

گفتارهای اخالقی و اجتماعی

ابراهیم امینی

بوستان کتاب قم

دینی

مد و مدگرایی و جایگاه آن در سبک زندگی اسالمی

سید حسن موسوی

بوستان کتاب قم

سبک زندگی

مروری بر اندیشههای سیاسی و اخالقی امام کاظم (ع)

احمد بهشتی

بوستان کتاب قم

سیاسی-مذهبی

نظریهپردازی گامی بهسوی تولید علم دینی نظریه اجتماعی ارتباط
در قرآن

مجید کافی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دینی

تربیت دینی در مدارس :مبانی طراحی برنامه درسی دوره متوسطه

پروین صمدی

پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی

تربیتی-دینی

بانوی انتظار

مهدیه شادمانی

پیام آزادگان

خاطرات کوتاه (همسران شهدا)

خاطرات ترکخورده :خاطرات و دلتنگیهای دوران اسارت

چنگیز بابایی

پیام آزادگان

خاطرات دفاع مقدس

سروناز :هفتصد و پنجاه کلمه در اخالق و سیر و سلوک الی اهلل از
بانو امین

م .الف

تراث

دینی

مجموعههای تربیتی سکوی پرواز نوجوانان

حسین گلردی

تراث

راهبردها و برنامههای مجموعههای
تربیتی در دوره متوسطه اول

دلقکها و آدمکشها :نقش سازمان سیا در هالیوود

تریشا جنکینز /امیر یزدیان

ترجمان علوم انسانی

سیاسی-فرهنگی

نسبت دین با علم و فناوری :مبانی مفهومی نظریه علم دینی

سید محمدمهدی میرباقری

تمدن نوین اسالمی

دینی

تاریخ فلسفه اسالمی از آغاز تا امروز

سید حسین نصر /مهدی نجفی افرا

جامی

فلسفی

رساله درباره نادر فارابی

مصطفی مستور

چشمه

رمان پلیسی-معمایی

چند لقمه حرف حالل برای خانواده

حمیده میرزادارانی | نسیم کریمی

حدیث راه عشق

خانوادگی

عیش و معاش

امیرحسین بانکی پور فرد

حدیث راه عشق

اقتصادی اسالمی

نبرد نقرهای :بررسی عملیات روانی هالیوود علیه انقالب اسالمی
ایران

ایمان بخشعلی زاده

حدیث راه عشق

رسانه

تاریخ مستطاب آمریکا

محمدصادق کوشکی و مازیار بیژنی

خیزش نو

طنز و کاریکاتور

آیین و اسطوره در ایران شیعی :انسانشناسی مناسک عزاداری
محرم

جبار رحمانی

خیمه

آیینی

آیهالکرسی :پیام آسمانی توحید

محمدتقی فلسفی

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

دینی

صدر اندیشه :سیری در زندگی ،آرا و اندیشههای شهید سید
محمدباقر صدر

عبداهلل نصری

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

اندیشه

از تبار آسمان :زندگینامه و خاطرات شهید سید محمود موسوی

محمدحسین علیجان زاده روشن

دفتر نشر معارف

شهدا

اسماعیل زنده است :یادداشتها ،نامهها و خاطرات شهید اسماعیل
لجم اورک

انجمن فرهنگی هنری شهید بهروز محمدی

دفتر نشر معارف

شهدا

جستارهایی در تاریخنگاری معاصر ایران

یعقوب توکلی

دفتر نشر معارف

تاریخ معاصر

ساکنان ایران  :1414بایستههای فرزندآوری و تربیت فرزند

زینب مهاجری

دفتر نشر معارف

تربیتی

سید حسن نصراهلل؛ انقالبی جنوبی

رفعت سید احمد /اسماء خواجهزاده

دفتر نشر معارف

زندگینامه

گشت ارشاد در آمریکا

سید هاشم میرلوحی

دفتر نشر معارف

دفتر نشر معارف

لذت با بوی باروت :گفتگوهایی درباره هنر و ادبیات انقالب اسالمی

محمدمهدی خالقی

دفتر نشر معارف

هنر-ادبیات

پای منبر خدا

گروه مجازی تدبر در قران کریم

رواق اندیشه

تدبر در قرآن :یس

 150هشتگ نهضت سواد رسانهای

حسین حق پناه | سید بشیر حسینی

رواق اندیشه (مسیر)

رسانه -تربیت رسانهای

آخرین باری که زود رسید

لیال خجسته راد

روایت فتح

سرگذشت نامه

2

عنوان

پدیدآور

ناشر

توضیحات

بچهها دیرتون نشه

سید میثم موسویان

روایت فتح

سرگذشت نامه

اخالق گفتوگو

علیمحمد حسین زاده

سازمان انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی

اخالق

آیتاهلل کاشانی و ملی شدن صنعت نفت

وحید کارگر جهرمی

سازمان انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی

تاریخی

مدیریت تحول سیاسی در حوزههای علمیه

سید موسی میرمدرس

سازمان انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی

سیاسی

سراب آزادی :خاطرات مسئول پروندههای پرسنلی و عضو شورای
رهبری سازمان منافقین

مریم سنجابی

ستوس

تحلیلی-تاریخی

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

غالمرضا ذاکر صالحی

سروش

سیاسی

آشنای دور

نازخند صبحی

سفیر اردهال

دفاع مقدس

احباب :گفتارهایی پیرامون اخالق تشکیالتی

تدوین :حمید درویشی شاهکالئی

سفیران امین

فرهنگ تشکیالتی برای تشکیالت
فرهنگی

ابد  +ده سال (خاطرات سرتیپ فتورائی)

هادی عابدی

سوره مهر

خاطرات دفاع مقدس و انقالب

از خامنه تا خرمشهر

اسماعیل اسماعیلی

سوره مهر

خاطرات خودنوشت

آقا سید (شهید دامغانی)

روز علی قربانی

سوره مهر

شهدا

با کاروان شام

علیرضا قزوه

سوره مهر

سفرنامه

برای تاریخ میگویم (جلد دوم)

سعید عالمیان

سوره مهر

خاطرات محسن رفیقدوست

بلوغ پشت خا کریز

حسن و حسین شیردل

سوره مهر

خاطرات یکی از رزمندگان نوجوان دوران
دفاع مقدس به نام ایمان کفایی مهر

به سوی میمک

علی کرم محمدیان

سوره مهر

ناگفتههایی از اولین پیروزی ایران در
جنگ و خاطرات سیاسی و اجتماعی

پینهدوز خوشحال

مجید راستی

سوره مهر

داستانهای فارسی

جاده جنگ جلد 8

منصور انوری

سوره مهر

رمان چندجلدی

جامعهشناسی راهپیمایی  22بهمن

علی جعفری

سوره مهر

فرهنگی

چفیههای زخمی

سید حسن حسینی ارسنجانی

سوره مهر

دفاع مقدس

حقیقت سمیر

یعقوب توکلی

سوره مهر

زندگینامه شهید سمیر قنطار

رسول مولتان (شهید محمدعلی رحیمی)

زینب عرفانیان

سوره مهر

شهدا

زندان موصل

جواد کامور بخشایش

سوره مهر

خاطرات علیاصغر رباط جزی-دفاع
مقدس

زنی با کفشهای مردانه

محمدعلی گودینی

سوره مهر

رمان

سورههای آب و درخت

مرتضی سخاوت

سوره مهر

نمایشنامه عروسکی

سهشنبههای شرجی

حسین برومند

سوره مهر

شعر آیینی

شتری که باوفا بود

زهرا زواریان

سوره مهر

داستان مخصوص کودکان -عنایت امام
چهارم شیعیان حضرت علی بن الحسین
علیهالسالم.

عصرهای کریسکان

کیانوش گلزار راغب

سوره مهر

خاطرات امیر سعیدزاده از زندانهای
کومله و دموکرات

فتاح

میترا رفیعی

سوره مهر

دفاع مقدس

فرنگیس

مهناز فتاحی

سوره مهر

خاطرات دفاع مقدس

قدر؛ نظریه هنر و زیبایی در تمدن اسالمی

حسن بلخاری قهی

سوره مهر

تاریخی

کالغها هم میمیرند

داوود غفارزادگان

سوره مهر

داستان نوجوان

3

عنوان

پدیدآور

ناشر

توضیحات

لبخندهای مستند

سعید بیابانکی

سوره مهر

یادداشتهای طنز

مجنون هور

محمدعلی آقا میرزایی

سوره مهر

زندگینامه شهید علی هاشمی

مرد (حاج احمد متوسلیان)

داوود امیریان

سوره مهر

شهدا

مین سوسکی

اکبر صحرایی

سوره مهر

طنز -دفاع مقدس -خاطرات

هی یو

سعید ابوطالب

سوره مهر

جنگ و مقاومت (خاطرات از زندان
آمریکاییها در عراق)

روزشمار وقایع تروریستی ایران سالهای  1357و 1358

معاونت پژوهش بنیاد هابیلیان (خانواده
شهدای ترور کشور)

شرکت تعاونی کارآفرینان
فرهنگ و هنر

تاریخ

زمزم عشق :شرح مفاهیم عرفانی در نیایشهای شهید چمران

اسماعیل منصوری الریجانی

شرکت چاپ و نشر بینالملل

دعاهای شهید چمران

نقش امرای هستی

سید جمالالدین موسوی اصفهانی

شرکت چاپ و نشر بینالملل

اسالمی (راههای تفاهم بین مسلمانان)

قاف

یاسین حجازی

شهرستان ادب

بازخوانی ادبی زندگی پیامبر

 ۱۷۵اقیانوس (مجموعه شعر)

گردآوری :میالد عرفانپور

شهرستان ادب/نشر صریر

شهدای غواص

پسرک فالفل فروش :زندگینامه و خاطرات طلبه جانباز ،شهید مدافع
حرم محمدهادی ذوالفقاری

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

شهید ابراهیم هادی

شهدای مدافع حریم اهلبیت

حبیب خدا :خاطرات شهید حبیباهلل جوانمردی شهید شانزدهساله
انقالب اسالمی و اولین شهید شهرستان بهبهان

گروه فرهنگی سردار شهید مجید بقایی
بهبهان

شهید ابراهیم هادی

شهدا

شیر کوهستان :زندگینامه و خاطرات سردار شهید مهدی خندان

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

شهید ابراهیم هادی

شهدا

شیرینتر از عسل :چهل روایت از قاسمهای انقالب ،شهدای مظلوم
و نوجوان

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

شهید ابراهیم هادی

شهدای نوجوان

مجاهد بصیر :زندگینامه و خاطرات شهید حسن گودرزی

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

شهید ابراهیم هادی

شهدا

مدافعان حرم :زندگینامه و خاطرات چهل شهید مدافع حرم

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

شهید ابراهیم هادی

شهدای مدافع حریم اهلبیت

مسافر ملکوت :زندگینامه و خاطرات طلبه و دانشجوی شهید علی
عباس حسنپور

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

شهید ابراهیم هادی

شهدا

گریز از ایمان و گریز از عمل

شهید مرتضی مطهری

صدرا

جدیدترین اثر استاد درباره ایمان و عمل

طراوت بندگی

احسان طریقاالسالمی

طریق معرفت ثقلین

شرح احادیث اخالقی رهبری

ناگفتههای فضای مجازی

حامد کمال | محمد کمال

عروج ایمان

رسانه

التیام :فرجام شناسی تاریخ

رضا مصطفوی

عهد مانا

تاریخی

بچههای حاج قاسم :خاطرات حسین معروفی

افسر فاضلی شهربابکی

فاتحان

دفاع مقدس

سواد رسانهای (دوره دهجلدی)

احمد عسکری و دیگران

فهم (وابسته به موسسه
فرهنگ و هنر هدایت میزان)

رسانه

 365قصه برای شبهای سال

مژگان شیخی

قدیانی

کودک

روایت قرآن از بانوان

قدسیه پایینی| کاظم حاجی رجبعلی

قرآن و اهلبیت نبوت (ع)

معارف

از نگاه نبوی  :10مسجد

عباس بشیری

کانون اندیشه جوان

دینی

بانوی فرزانگی و فضیلت :سیری در زندگی ،احوال و آرای بانو امین

مائده شاکری

کانون اندیشه جوان

علما

کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن

شهریار زرشناس

کانون اندیشه جوان

علوم انسانی

صدور انقالب از منظر امام خمینی (ره)

عباسعلی فرزندی اردکانی

کانون اندیشه جوان

سیاسی

مهارتهای طلبگی (دوره یازدهجلدی)

حسین سوزنچی و دیگران

کانون اندیشه جوان

آموزش

نگاهی به حوزه؛ جایگاه شناسی توصیفی  -تحلیلی روحانیت و
حوزههای علمیه شیعه

سعید هاللیان

کتاب فردا

تحلیلی

هفت جن

امیده کوره چی

کتابستان معرفت

رمان نقد فرقههای انحرافی نوظهور
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عنوان

پدیدآور

ناشر

توضیحات

نیمه پنهان  :59پرواز 655 IR

پروین نخعی مقدم

کیهان

داستان مستند حمله آمریکاییها به
هواپیمای مسافری ایران

بیداری اسالمی در بحرین

سید رضی عمادی

مرکز اسناد انقالب اسالمی

سیاسی

از شوق پر کشیدن :زندگینامه سردار شهید اسداهلل ذوالقدر از
فرماندهان گردان مالک اشتر لشکر 27

لیال خجسته راد

مرکز مطالعات پژوهشی 27
بعثت (نشر )27

شهدا

نوزده ،صفر ،چهار :زندگینامه سردار شهید مجید زادبود معاون
اطالعات  -عملیات لشکر 27

احسان احمدی خاوه

مرکز مطالعات پژوهشی 27
بعثت (نشر )27

شهدا

دوستت دارم :چهل حدیث درباره آیین همسرداری

محمدحسن رحیمیان

مسجد مقدس جمکران

فرهنگی

زاهدالعلماء :زندگینامه آیتاهلل حاج شیخ مرتضی زاهد

حسین حاجی حسینی

مطیع

علما

درآمدی بر ارتباطات جمعی از منظر اسالم (الگوی رسانه مطلوب)

اصغر اسالمی تنها| حسن یوسف زاده| سید
محمدعلی غمامی

موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی (ره)

رسانه

اندیشه ماندگار (مستند روحاهلل) :سیری بر زندگی و مبارزات حضرت
امام خمینی (ره)

بنیامین شیرخانی

موسسه چاپ و نشر عروج

بررسی شخصیت امام

احکام فراموششده احکام و استفتائات امربهمعروف و نهی از منکر

جنبش دانشجویی حیا

موسسه شهید کاظمی

دینی

انحالل انقالب در نظام استکباری

سعید زیباکالم

موسسه شهید کاظمی

انقالب اسالمی

دشمن شدید  -جلد اول :جریان شناسی انحراف در تاریخ با محوریت
یهود

مهدی طایب

موسسه شهید کاظمی

تاریخی

نظام صحیح حرکت منطقی از انس با قرآن تا تمدن نوین اسالمی

حسین ابراهیمی کوشالی

موسسه شهید کاظمی

فرهنگ و تمدن

نفوذ :بررسی پروژه برنامهریزیشده نفوذ دشمن از دیدگاه مقام معظم
رهبری

محمد رستمی

موسسه شهید کاظمی

بیانات رهبری

جاذبه حسینی

جمعی از نویسندگان

موسسه فرهنگی حدیث لوح
و قلم

گزیده بیانات رهبری درباره زینب کبری
و اربعین

دایره المعارف اسالم برای کودکان

غالمرضا حیدری ابهری

موسسه فرهنگی و انتشاراتی
محراب قلم

کودک و نوجوان

بر بال سرنوشت؛ مجموعه داستانهای تصویری دفاع مقدس

حسن ودود

موسسه فرهنگی هنری
خراسان

کتاب مصور

برنا (بستر رویش نخبگان انقالبی) (دوره هفتجلدی)

کانون دانشپژوهان نخبه

موسسه کتابشناسی شیعه
(موسسه تراث الشیعه)

انقالب اسالمی-فرهنگی-تاریخی

ظرفیت شناسی علوم اسالمی در تحول علوم اسالمی

مجمع عالی حکمت اسالمی

موسسه مجمع عالی حکمت
اسالمی

علوم انسانی

سپر دوپازا :کارنامه عملیاتی گردان تبوک

شمس اله ایرانی

مؤلف

دفاع مقدس

چامسکی و جهانیشدن

جرمی فاکس/محسن محمودی

مهرگان خرد

سیاسی

شرمنده رفیق

میرشمس الدین فالح هاشمی

ناد

دفاع مقدس

پهلوان سعید :زندگینامه و خاطراتی از پهلوان شهید سعید طوقانی

حمید داودآبادی

نارگل

شهدا

اقتصاد مقاومتی :درآمدی بر مبانی ،سیاستها و برنامه عمل
(ویرایش دوم)

حجتاهلل عبدالملکی

نشر سدید :بسیج دانشجویی
دانشگاه امام صادق

اقتصادی

تجلی بصیرت

وحید حسینزاده و علی جعفریهرستانی

نشر سدید :بسیج دانشجویی
دانشگاه امام صادق

سیاسی :تسخیر النه جاسوسی

روایت مطهر 3

حسین سوزنچی

نشر سدید :بسیج دانشجویی
دانشگاه امام صادق

اسالمی اجتماعی

زمانه ما و نهجالبالغه

فرزاد جهانبین

نشر سدید :بسیج دانشجویی
دانشگاه امام صادق

دینی اجتماعی

زندگی سالم

امیرحسین شهگلی

نشر سدید :بسیج دانشجویی
دانشگاه امام صادق

طب سنتی-اسالمی
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عنوان

پدیدآور

ناشر

توضیحات

گنبد مستجاب

سید علیاصغر علوی

نشر سدید :بسیج دانشجویی
دانشگاه امام صادق

تربیت دینی-عاشوراپژوهی

صمیمانه با همسران :راهکارهای پیشگیری و درمان طالق عاطفی

محمدعلی قاسمی

نورالزهراء (س)

خانوادگی

موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی زندگی و کارنامهی
علی خسروشاهی

علیاصغر سعیدی

نی

تاریخ-سرگذشت-خاطرات

پرتو خرد

غالمحسین ابراهیمی دینانی به کوشش
حسن سید عرب

نیستان

اندیشه

پسر من قاتل است؟

علی براتی گجوان

نیستان

داستان کوتاه

پنجشنبه فیروزهای

سارا عرفانی

نیستان

رمان

حمله به عراق؛ آنچه رسانهها به شما نگفتهاند

نورمن سولومون  -ریس ارلیک  -ترجمه
محمدرضا نوروزپور

نیستان

عمومی

لم یزرع

محمدرضا بایرامی

نیستان

متون فاخر-رمان

یوما

مریم راهی

نیستان

ادبیات برتر-رمان (حضرت خدیجه)

شاه و دربار در ایران باستان

لوید لولین جونز /فریدون مجلسی

نیلوفر

تاریخی

رنسانس قدسی :نقد و بررسی عرفانهای نوظهور و جنبشهای
نوین دینی ( )NRMدر جهان معاصر

محمدحسن یعقوبیان

وثوق

رسانهای

عرفان عملی در بیانات حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای
مدظلهالعالی

سید محمدرضا میرحبیب الهی

وحدتبخش

بیانات

تنهای تنها :خاطراتی از شهید علی (مهران) بلورچی

مرتضی قاضی

یا زهرا (س)

شهدا

حاج قاسم :خاطرات قاسم سلیمانی

علی اکبری مزدآبادی

یا زهرا (س)

خاطرات

احکام فراموششده احکام و استفتائات امربهمعروف و نهی از منکر

جنبش دانشجویی حیا

موسسه شهید کاظمی

دینی
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