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آخرين راز شاد زيستن
آفتاب انديشه   (راهنما ج۲و۳)

آيين شوهرداری
آيينٔه موعود

اخالق در خانواده
از همدلى تا همراهى(۴جلد)

اسالم و فمينيسم
اسالم و کثرت گرايى دينى

اصول اعتقادى و     دستورات     دينى
اصول عقايد
الفباى زندگى
انتخاب همسر
انجيل بَرنابا

امام شناسى (تمام مجلدات)

اين گونه باشيم
امامت و رهبرى
انتظار بشر از دين

پلوراليزم دينى و استبدادروحانيت 
پيداى پنهان

پيشگويى ها و آخرالزمان
پيشينٔه تاريخى واليت فقيه

تاريخ سياسى ائمه    (ع)
تاريخ سياسى اسالم
تجارت شيطانى

تجلى واليت در آئه تطهير
تدوين قرآن
تنزيه انبياء

معلم ۱۴تا ۱۶  خانواده                       نيريز 
۱ تا ۵  معلم/ دانش آموز نبوت             انتشارات مدرسه 

١٤ تا ١٦   معلم/ دانش آموز  خانواده              انتشارات البرز 
۹ و ۱۰  معلم/دانش آموز امام زمان (عج)       پژوهشکدٔه فرهنگ و معارف 

معلم ۱۴تا ۱۶  خانواده            انتشارات اسالمی 
۱۴تا ۱۶  دانش آموز خانواده ـ دوستى                     کيهان 
معلم ۱۴تا ۱۶  خانواده    پژوهشکدٔه فرهنگ  و معارف 

دانش آموز ۱ تا ۵  نبوت              مؤسسٔه فرهنگى طه 
  

دانش آموز ۱ تا۱۰  نبوت و امامت     مرکز فرهنگى درس هايى از قرآن 
دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  اخالق خانواده              بوستان کتاب 

معلم/ دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  خانواده        سازمان تبليغات اسالمی 
معلم  ۴ نبوت               نشر نيايش 

              
معلم ۶ تا۱۱  امامت                    حکمت 

دانش آموز  ۱۴ تا۱۶  خانواده              بوستان کتاب قم 
معلم ۶ تا۱۱  امامت                         صدرا 
معلم  ۱ تا ۵  نبوت               مرکز نشر اسراء 
معلم ۱ تا ۵  نبوت                 انتشارات يمين 

دانش آموز ۹ و ۱۰   امام زمان             انتشارات حضور 
۹ و ۱۰  معلم/ دانش آموز امام زمان         مؤسسٔه فرهنگى موعود 

معلم  ۱۱ و ۱۲  حکومت اسالمى         کانون انديشٔه جوان 
معلم/ دانش آموز ۶ تا ۱۱  امامت             انتشارات مدرسه 

معلم ۶ تا ۱۱  امامت               نشر الهادى 
معلم/ دانش آموز  ۱۴تا ۱۶  تمدن غرب            انتشارات کيهان 

                    اسراء                                      امامت  ۶  معلم
            مؤسسٔه فرهنگى طه          قرآن                         ۴                     معلم
            انتشارات نبوغ                                  نبوت                    ۱ تا ۵                  معلم

ناشر                      موضوع               درس       مخاطبرديف             نام کتاب          نويسنده       مترجم
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اندرو متيوس
حسين سوزنچى 
دکتر لورا شلزينگر

على دژاکام
سيدعلى اکبر حسينى

جواد محدثى
مجموعه مقاالت
محمد لگن هاوزن
عالمه طباطبايى
محسن قرائـتى
جواد محدثى
ابراهيم امينی

عالمه سيد محمد  حسين
 حسينی طهرانى
جواد محدثى
استاد مطهرى

آيت الله جوادى آملى
محسن غرويان 
پورسيدآقايى

   اسماعيل  شفيعى  سروستانى
احد جان بزرگى
جواد محدثى
رسول جعفريان
ايرج تبريزى
جوادى آملى
على کورانى

آيت الله معرفت

وحيد افضلى راد
ــ 

مهدی قراچه داغی

نرگس جواندل

 
حيدرقلى سردارکابلى
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ناشر                         موضوع                درس          مخاطبطب
معلم/ دانش آموز  ۱۳ برنامٔه زندگى    سازمان تبليغات اسالمى 
معلم/ دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  خانواده    سازمان تبليغات اسالمى 
دانش آموز  ۱۳ برنامهٔ  زندگى    سازمان تبليغات اسالمى 

معلم/ دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  خانواده      کانون انديشٔه جوان 
معلم/ دانش آموز ۱۴تا ۱۶  حکومت اسالمى      کانون انديشٔه جوان 
معلم/ دانش آموز ۷ و ۸  امامت              صدرا 
معلم/ دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  خانواده     انجمن اولياء و مربيان 
دانش آموز  ۱۳ عرفان، هدف زندگى، برنامه ريزى              نيستان 

معلم/ دانش آموز ۹ و ۱۰  امام زمان      دفترنشر فرهنگ اسالمى 
دانش آموز ۱ تا ۴  نبوت             قديانى 
دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  خانواده      انتشارات سروش 
معلم ۱۱و ۱۲  واليت فقيه   مؤسسٔه  آموزشى   و   پژوهشى 

          امام خمينى
معلم/ دانش آموز  ۱۳ تقويت اراده و نفس           گنج معرفت 

معلم ۱۱ و۱۲  واليت فقيه        پژوهشگاه فرهنگ و  
        انديشٔه اسالمى

دانش آموز  ۱۳ برنامٔه زندگى    دفتر انتشارات اسالمی قم 
معلم ۱۱و۱۲  واليت فقيه        انتشارات مؤسسٔه  

        امام صادق (ع)
معلم/ دانش آموز  ۱۳            نسل جوان                            برنامٔه زندگى 

معلم  ۱۳         حرکت اسالمى                         برنامٔه زندگى 
معلم/ دانش آموز ۱۴تا ۱۶               دانش                                       خانواده  

دانش آموز  ۱۳ برنامٔه زندگى                معروف 
معلم/ دانش آموز  ۱۰ آيندٔه جهان       انتشارات اسالمى  
معلم/ دانش آموز ۱۴تا ۱۶  خانواده       مرکز  مطالعات زنان 

معلم ۱۴تا ۱۶  خانواده               اسراء 
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مهدى مهريزى  تقويم عبادى   
على اکبر مظاهرى  جوانان و انتخاب همسر 

جواد محدثى             چشم دل 
حميد کريمى            حقوق زن 
سجاد ايزدى    حکومت و مشروعيت 
شهيد مطهرى        حماسٔه حسينى 

محمدرضا شرفى         خانوادٔه متعادل 
تورج زاهدى           خانٔه پريان 

محمد رضا حکيمی         خورشيد مغرب 
موسوى گرمارودى          داستان پيامبران 

امير حسين بانکی و …          دختران آفتاب 
مصباح يزدى          در پرتو واليت 

       درکوچه باغ آسمان          على اصغر حسينى تهرانى 
على ربانى گلپايگانى           دين و دولت 
احمد مطهری     رابطٔه دوستى و محبت 
جعفر سبحانى             رهبرى امت 

رمز پيروزى مردان بزرگ      جعفر سبحانى
       روابط انسان      محمدآصف محسنى
         روح زن                                  جينا لمبروزو

         روش ها                          جواد محدثى
        حق و باطل                     استاد مطهرى
زن از نگاه روشنفکران             زهرا تشکرى

زن در آيينٔه جالل و جمال            جوادى آملى

پری 
حسام شهرئيس

رديف             نام کتاب                  نويسنده          مترجم



موضوع         درس      مخاطب                ناشر 

زندگانى حضرت محمد(ص)    سيدهاشم رسولى محالتى  ۵۱
مارابل مورگان   ۵۲            زن کامل 

سيدعلى اکبر حسينى  ۵۳    سالم بر خورشيد(۴ جلد) 
محسن عابدى بنت الهدى صدر  ۵۴       «  سندس  » دخترى در 

      جست وجوى حقيقت
مرتضى  آقاتهرانى   ۵۵            اهمال کاری 

مهدى مهريزى ۵۶       سياست نامه امام على(ع)   محمدمهدى رى شهرى 
مهدى پيشوايى  ۵۷            سيرٔه پيشوايان 

   
جوادى آملى  ۵۸   سيرٔه رسول اکرم در قرآن 

     ج ۸ و ۹ تفسير موضوعى  
استاد مطهرى ۵۹   سيرى در سيرٔه ائمٔه  اطهار 

عالمه طباطبايى  ۶۰           شيعه در اسالم 
جواد امين خندقی ۶۱           شيطان پرستی 

        دفتر نشر فرهنگ اسالمی                      نبوت                    ۴ و ۵         معلم/ دانش آموز

خانواده                 ۱۴ تا ۱۶      دانش آموز         دفتر نشر فرهنگ اسالمى 
        سازمان تبليغات اسالمى                      خانواده                 ۱۴تا ۱۶      دانش آموز

 
خانواده                                     معلم/ دانش آموز    موسسه آموزشی امام خمينی (ره) 
امامت                     ۶ تا ۸        معلم/ دانش آموز                   دارالحديث 
امامت                     ۶ تا ۱۰      معلم/ دانش آموز               انتشارات مؤسسهٔ 

               امام صادق(ع)
نبوت                       ۱ تا ۶       دانش آموز                       اسراء 

امامت                   ۶ تا ۱۰        معلم/ دانش آموز                       صدرا 
امامت           ۶ تا ١٠        معلم                  بوستان کتاب 

انسان شناسی                 ۱              معلم/ دانش آموز                   آفتاب توس 
حسن يوسفيان                                                           کانون انديشٔه جوان                        نبوت                   ۳                معلم/ دانش آموز ۶۲          صحيفٔه عصمت 

جواد محدثى             بوستان کتاب                              امام زمان           ۹ و۱۰         دانش آموز ۶۳            صبح اميد 
شيخ راضى آل ياسين              آيت الله خامنه اى                     بوستان کتاب                امامت              ۶ تا ۸            معلم/ دانش آموز ۶۴       صلح امام حسن(ع) 

۶۵          عصارٔه خلقت                           جوادى آملى 
۶۶         فروغ ابديت                              جعفر سبحانى  

قبسات (مجله) شمارٔه ۳۳    ۶۷
   

محمدمهدى عليقلى   ۶۸       قرآن از ديدگاه ۱۱۴دانشمند جهان 
جعفر رضايى فر  قرآن و آخرين پديده هاى علمى   ۶۹

۷۰       قرآن و آخرين پيامبر               آيت الله  مکارم  شيرازى 
۷۱        قلمرو پيامبران                        احدفرامرز قراملکى 

۷۲  قيام و انقالب مهدى (عج)               استاد مطهرى

            مرکز نشر اسراء                             امام زمان                ۹ و ۱۰       معلم/ دانش آموز
              بوستان کتاب      امامت                    ۶ تا ۱۰      معلم/ دانش آموز
         پژوهشگاه فرهنگ و           امام زمان                ۹ و ۱۰       معلم/ دانش آموز

             انديشٔه اسالمى
                  نشر سينا                                     قرآن                       ۴           معلم/ دانش آموز
قرآن                            ۴           معلم/دانش آموز             انتشارات فوژان 
قرآن                          ۴             معلم/دانش آموز           دارالکتب االسالميه 
نبوت                       ۱تا ۵          معلم/دانش آموز         کانون انديشه جوان 
امام زمان                    ۹ و ۱۰      معلم/دانش آموز                  انتشارات صدرا 
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رديف             نام کتاب          نويسنده       مترجم



مخاطبخاطب درس  موضوع          ناشر 

۷۳         کشتى پهلوگرفته        سيدمهدى شجاعى  
۷۴      کتاب زنان (همٔه مجالت)  
۷۵       کتاب نقد، مجلٔه شمارٔه  

       ۱۲، حقوق خانواده   
۷۶     کتاب نقد، مجلٔه شمارٔه  
          ۱۷، فمينيسم  

عباس يزدانى  ۷۷       گفتمان حکومت دينى 
قيصر امين پور   ۷۸        گل ها همه آفتابگردانند 
۷۹               ماه مهر پرور      مصطفی دلشاد تهرانی  

۸۰          مجموعه آثار، ج ۲   استاد مطهرى 
۸۱         مردم ساالرى دينى  

قبس  زعفرانى رضا هالل  ۸۲   مسيح يهودى و فرجام جهان 
 ۸۳           مصلح جهانى      سيدهادى خسروشاهى 

دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  خانواده    
معلم ۱۴ تا ۱۶  خانواده    شوراى فرهنگى اجتماعى زنان 
معلم ۱۴ تا ۱۶   خانواده       مؤسسٔه فرهنگى دانش و 

        انديشٔه معاصر
معلم ۱۴ تا ۱۶   خانواده  مؤسسٔه فرهنگى دانش و   

        انديشٔه معاصر
معلم ۱۱ و ۱۲  حکومت اسالمى         مؤسسٔه فرهنگى طه 

دانش آموز بيشتر درس ها  شعر                 نشر مرواريد 
دانش آموز ۶ تا ۱۱  امامت               نشر دريا 

معلم/دانش آموز ۶ تا ۱۱  امامت           انتشارات صدرا 
معلم/دانش آموز ۱۱ و ۱۲  حکومت اسالمى  مؤسسٔه فرهنگى قدر واليت   
معلم/دانش آموز ۹ و ۱۰  امام زمان                  هالل 
معلم/دانش آموز ۹ و ۱۰  امام زمان          انتشارات اطالعات 

/ دانش آموز
ش آموز

/ دانش آموز

وجيهه آزرمى ۸۴          معجزٔه اراده           وينسنت پيل 
۸۵        نامه اى به خواهرم           مهدى عدالتيان 

   
۸۶           نشانه هاى پايان           على فاطميان  

   
۸۷    نظام حقوق زن در اسالم            استاد مطهرى 

۸۸     نقش ائمه در احياء دين               عالمه مرتضى عسکرى       تنظيم: محمد على  
جاودان    

۸۹            نگاه تا نگاه              جواد محدثى 
على شيروانى  ۹۰             نهج البالغه  

۹۱              هدف زندگى             شهيد مطهرى 
سوسن ملکى ۹۲     هفت عادت خوب خانواده             استفان کاوى 

۹۳          همگام با رسول              جواد محدثى 
۹۴    همسر اگر اين گونه مى بود              راضيه محمدزاده 

 

        برنامٔه زندگى                         ۱۳                    دانش آموز
خانواده               ۱۴ تا ۱۶             معلم/دانش آموز نشر شاملو ـ مؤسسهٔ   

فرهنگى موعود  
امام زمان              ۹ و ۱۰               معلم/دانش آموز سازمان چاپ و انتشارات    

وزارت فرهنگ وارشاداسالمى  
خانواده                ۱۴ تا ۱۶               معلم           انتشارات صدرا 

امامت                   ۶ تا ۱۱            معلم/دانش آموز        واحد تحقيقات اسالمى  
              بنياد بعثت

                رشد                                       خانواده                   ۱۴ تا ۱۶           دانش آموز
                           ۷ و ۸              معلم/دانش آموز
         انتشارات صدرا                           برنامٔه زندگى                    ۱۳               معلم/دانش آموز
            نشر مادر                                  خانواده                       ۱۴ تا ۱۶          معلم/دانش آموز

            ام ابيها                                       پيامبر                         ۳ تا ۵             دانش آموز
مرکز فرهنگى انتشاراتى منير                   خانواده                     ۱۴ تا ۱۶          معلم/دانش آموز  
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رديف             نام کتاب          نويسنده       مترجم



موضوع    درس         مخاطب              ناشر 
۹۵         واليت در قرآن          جوادى آملى 

۹۶           واليت فقيه          جوادى آملى 
۹۷  واليت از ديدگاه رهبر معظم                       

        انقالب اسالمى
۹۸         واليت فقيه          امام خمينى(ره)

    (حکومت اسالمى)   
واليت فقيه        محسن شيخ االسالمى   ۹۹
واليت فقيه        مهدى هادوى تهرانى  ۱۰۰

نسيم انديشه (پرسش و پاسخ ها)       جوادی آملی   ۱۰۱

معلم ۶ تا ۱۲                  اسراء                                      امامت و 
                                                      حکومت اسالمی              

معلم/دانش آموز ۱۱ و ۱۲  حکومت اسالمى      مؤسسه فرهنگی قدر واليت 
 

معلم/دانش آموز ۱۱و ۱۲  حکومت اسالمى         مؤسسٔه تنظيم و نشر آثار 
            امام خمينى (ره)

معلم/دانش آموز ۱۱و ۱۲  حکومت اسالمى                   کانون انديشٔه جوان 
معلم/دانش آموز ۱۱ و ۱۲  حکومت اسالمى             کانون انديشٔه جوان 
معلم/دانش آموز تمام درس ها  مجموعٔه موضوعات               مرکز نشر اسراء 

رديف             نام کتاب          نويسنده       مترجم
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talif@talif.sch.ir

Email


