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قیمتنویسندهنام کتابردیف

39,000حمید پارسانیاانواع و ادوار روشنفكری1

125,000بهروز خیریهدر شعر شاعران کرد (ع)اهل بیت پیامبر 2

86,000محمدمهدی بهداروندایستگاه آسمان3

50,000اعظم سعادتمندباران پس از برف4

100,000سید محمدمهدی میرباقری- حسین مهدی زاده منظومه اعتقادات اجتماعی: بینش تمدنی5

6
پیرامون نظام  (مدظله العالی)جستاری در بیانات رهبر معظم انقالب : پایان غرب

سرمایه داری
25,000مستشهدین وصال

7
پرسش و پاسخهایی صریح در موضوع والیت فقیه در کالم حضرت امام خمینی 

و علمای ربانی (مدظله العالی)و رهبر معظم انقالب  (قدس سره)
12,000دفتر فرهنگی فخر االئمه

53,000هانی چیتچیان –احمدرضا اخوت پرورش تفكر بنیادی8

37,000احمد رضا اخوتپرورش تفكر قرآنی9

42,000محمدمهدی بهداروندتا کوچه های آسمان10

62,000احمدرضا اخوت(ع)تبیین عناصر ساختار وجودی انسان جهت نیل به تزکیه نفس با توجه به آیات و روایات اهل بیت 11

160,000عبدالعلی رضاییتحلیل ماهیت تكنولوژی12

13
آسیب شناسی علل بنیادی عقب افتادگی علمی و : تحلیل ماهیت تكنولوژی

تكنولوژیكی جوامع اسالمی
160,000عبدالعلی رضایی 

180,000محمدرضا خاکی قراملكیتحلیل هویت علم دینی و علم مدرن14

15
تحول حوزه علمیه و روحانیت؛ در گذشته و حال؛ طرح الگو، چشم انداز، و ارزیابی 

فعالیت روحانیت
200,000علیرضا پیروزمند

200,000جمعی از اساتیدمجموعه دیدارها و مصاحبه ها: تحول در علوم انسانی16

50,000جمعی از اساتیدمجموعه سخنرانی ها و میزگردها: تحول در علوم انسانی17

150,000جمعی از اساتیدمجموعه مقاالت: تحول در علوم انسانی18

95,000مریم قاسمی-  احمدرضا اخوت تدبر؛ چیستی، چرایی و چگونگی19

110,000حمید پارسانیاجهان های اجتماعی20

16,000(ترجمه فارسی و انگلیسی)حدیث عنوان بصری 21

87,000محمدمهدی بهدارونددستاوردهایفرهنگی دفاع مقدس22

100,000علیرضا پیروزمندرابطه منطقی دین و علوم کاربردی23

47,000حمید پارسانیاروش شناسی انتقادی حكمت صدرایی24

کتاب فردا
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59,000حسین کجویانروشنفكران و شكست در پیامبری25

44,000محمدمهدی بهداروندشب بی ستاره26

36,000دفتر فرهنگی فخر االئمهشكوه فرمان27

18,000بروج اندیشه آسمانیعلمی برای تحول28

25,000امیرمهدی بخشی زادهفایرابند و معقولیت معرفت علمی29

30
و سید  (ره)فلسفه تاریخ شیعی با تطبیق آراء عالمه سید محمدحسین طباطبایی 

(ره)منیرالدین حسینی 
115,000یحیی عبدالهی

31
مقاالتی از هگل، برگسون، باشالر، هوسرل، هایدگر، فوکو، : فلسفه های قاره ای علم

کاسیرر، دلوز و دیگران
110,000گری گاتینك

41,000سید محمدمهدی میرباقری88کالبد شكافی فرهنگی فتنه 32

14,000محمدرضا خاکی قراملكیگفتمان تجدد33

55,000علیرضا پیروزمندمبانی و الگوی مهندسی فرهنگی34

73,000کاظم حاجی رجبعلی –احمد رضا اخوت عملیات ابالغ و القاء از طراحی تا اجرا: مبانی و روش های جهاد نرم35

69,000سارا شهید زاده–احمدرضا اخوت مبانی و مهارت های برنامه ریزی36

53,000هانی چیتچیان –احمد رضا اخوت (ع)مبانی و مهارت های تفكر پرسشی بر اساس آیات و روایات اهل بیت 37

38
گفتارهای عاشورایی از عالمه فقید سید منیرالدین حسینی : مراقبه های عاشورایی

و حجت االسالم و المسلمین سید محمدمهدی میرباقری (ره)الهاشمی 

سید - سید منیرالدین حسینی الهاشمی 

محمدمهدی میرباقری
41,000

39
دست نوشته های از علماء، مراجع و اساتید جبهه فرهنگی انقالب پیرامون : مشق بصیرت

 دی9حماسه 
20,000مستشهدین وصال

157,000عبدالعلی رضایی(مونع و الزامات)مهندسی تمدن اسالمی 40

140,000علیرضا پیروزمندنظام معقول41

250,000سعید هاللیانتحلیلی روحانیت و حوزه های علمیه شیعه- نگاهی به حوزه؛ جایگاه شناسی توصیفی 42

50,000سید محمدجواد شرافت(مجموعه رباعی عاشورایی) (ع)همواره حسین 43

55,000حسین کچویانهویت ما44

قیمتنویسندهنام کتابردیف

160,000احمدرضا اخوت مقدمات تدبر در قرآن: جلد اول- آموزش روش های تدبر در قرآن 1

140,000احمدرضا اخوت روش های تفكر در قرآن: جلد دوم- آموزش روش های تدبر در قرآن 2

3  180,000احمدرضا اخوت روش های تدبر کلمه ای: جلد سوم- آموزش روش های تدبر در قرآن 

4  160,000احمدرضا اخوت روش های تدبر سوره ای: جلد چهارم- آموزش روش های تدبر در قرآن 

160,000احمدرضا اخوت روش های تدبر قرآن به قرآن: جلد پنجم- آموزش روش های تدبر در قرآن 5

(علیه السالم)قرآن و اهل بیت 
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160,000احمدرضا اخوت روش های تدبر سوره های مكی: جلد ششم- آموزش روش های تدبر در قرآن 6

110,000احمدرضا اخوت روش های تدبر سوره های مدنی: جلد هفتم- آموزش روش های تدبر در قرآن 7

120,000احمدرضا اخوت ، کالم و اجزای آن(1)روش های تدبر ادبی : جلد هشتم- آموزش روش های تدبر در قرآن 8

110,000احمدرضا اخوت روش های تدبر با روایات و ادعیه: جلد دهم- آموزش روش های تدبر در قرآن 9

180,000احمدرضا اخوتتدبر در ساحت بیت10

60,000مریم ادیبنكته ها و روش ها: تربیت دینی کودك و نوجوان11

140,000هانی چیت چیان  |کاظم حاجی رجبعلی  |احمدرضا اخوت تعقل اجتماعی 12

99,000محمدجعفر غفرانی(هنر عشق ورزی و شكوفایی در ازدواج)چهاردیواری در کف آسمان 13

13,000مریم ادیبدانستنی های ازدواج در هفت جلسه14

40,000مریم ادیبدرسنامه از تفكر تا علم از نگاه المیزان15

59,000مدرسه دانشجویی قرآن و عترتدرسنامه از علم تا عمل از نگاه المیزان16

140,000احمدرضا اخوت رشد، پیش از تولد تا آغاز تكلم؛ دوره ظهور والیت و تادیب: جلد اول- دوره های رشد تفكر اجتماعی 17

160,000احمدرضا اخوت دوره ظهور مشورت و ادب, رشد، از تكلم تا بلوغ: جلد دوم- دوره های رشد تفكر اجتماعی 18

160,000احمدرضا اخوت بلوغ عقلی؛ دوره آراستگی به آداب و احسان: جلد سوم- دوره های رشد تفكر اجتماعی 19

140,000احمدرضا اخوت بلوغ عاطفی؛ دوره اکرام و تالیف: جلد چهارم- دوره های رشد تفكر اجتماعی 20

160,000احمدرضا اخوت بلوغ لبی؛ دوره مدیریت و تعهد:جلد پنجم- دوره های رشد تفكر اجتماعی 21

140,000احمدرضا اخوت بلوغ عبودیتی؛ دوره بندگی و رهبری: جلد ششم- دوره های رشد تفكر اجتماعی 22

85,000مدرسه دانشجویی قرآن و عترتزندگی حقیقی انسان23

55,000مدرسه دانشجویی قرآن و عترتشیطان از نگاه المیزان24

50,000مریم ادیبمهارت های تفكر برای زندگی: لحظه ای درنگ25

95,000احمدرضا اخوت معناشناسی ایمان و کفر26

85,000احمدرضا اخوت معناشناسی حسن و سوء27

90,000احمدرضا اخوت معناشناسی خیر و شر28

120,000احمدرضا اخوت معناشناسی رشد29

80,000احمدرضا اخوت معناشناسی صدق و کذب30

110,000احمدرضا اخوت معناشناسی طیب و خبیث31

85,000احمدرضا اخوت معناشناسی والیت32

65,000مدرسه دانشجویی قرآن و عترتمالئكه از نگاه المیزان33

180,000مدرسه دانشجویی قرآن و عترتمهارت های فهم قرآن34
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260,000مدرسه دانشجویی قرآن و عترتنظام هماهنگ سوره های قرآن35

قیمتنویسندهنام کتابردیف

160,000سید محمدمحسن دعاییاسوه کامل1

18,000شهید ثانیآرام بخش دلها در مصیبت و بالها2

30,000کمال السید آن حسین علیه السالم3

50,000نظام الدینی... حبیب ابانوی کمال زبده نظامیه4

20,000علی اصغر ملك احمدیآداب باطنی قرآن: بیایید اینگونه قرآن بخوانیم5

50,000سید احمد دعایی جلد اول- مجموعه یادداشت های تبلیغی سید احمد دعایی : پله سوم6

17,000روح اهلل رضایی |امیرمسعود حاجی ابراهیمی توسل آری یا نه؟7

29,000عبدالحمید واسطی  |روح اهلل رضایی شبكه ای از آیات و روایات منتخب در مورد مهدویت: چهل جرعه امید8

38,000روح اهلل شفیعیان  |روح اهلل رضایی شبكه ای از آیات و روایات منتخب در مورد نماز: چهل جرعه سجود9

29,000عبدالحمید واسطی شبكه ای از آیات و روایات منتخب در مورد علم و عالم دینی: چهل جرعه علم10

29,000عبدالحمید واسطی شبكه ای از آیات و روایات منتخب در مورد توحید: چهل جرعه معرفت11

29,000عبدالحمید واسطی شبكه ای از آیات و روایات منتخب در مورد زندگی: چهل جرعه نور12

29,000روح اهلل شفیعیان شبكه ای از آیات و روایات منتخب در مورد زیارت: چهل جلوه حضور13

38,000روح اهلل رضایی شبكه ای از آیات و روایات منتخب در مورد آینده پژوهی: چهل چراغ آینده14

29,000روح اهلل علوی فر |روح اهلل رضایی شبكه ای از آیات و روایات منتخب در مورد حجاب: چهل چراغ جمال15

38,000روح اهلل رضایی شبكه ای از آیات و روایات منتخب در مورد فرزندآوری و افزایش جمعیت: چهل چراغ جمعیت16

25,000عبدالحمید واسطی(نگرشی دیگر به حجاب)حجاب و مدیریت احساس 17

100,000مهدی نخاولی خداوند در آینه عقل و عشق18

19
طرحی نو در تبیین مقام امامت بر اساس نگرشی عقلی : درس نامه امام شناسی قرآنی

جلد اول- به جهان شناسی و انسان شناسی قرآن 
70,000محمدحسن وکیلی  |علیرضا صادقی 

75,000علی اصغر ملك احمدیدرسنامه رزق حالل20

45,000علی اصغر ملك احمدیدیدار خدا 21

120,000عبدالحمید واسطیراهنمای تحصیل در حوزه های علمیه با اقتباس از نگرش اسالم به دین22

75,000عبدالحمید واسطی(سطح مقدماتی)راهنمای تحقیق با اقتباس از نگرش اسالم به علم و هستی 23

50,000مسعود حاجی ابراهیمیراهنمای تحقیق به زبان ساده24

100,000عبدالحمید واسطیراهنمای تدریس25

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
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90,000عبدالحمید واسطی با اقتباس از نگرش اسالم به علم و علم آموزی: راهنمای تدریس26

27
روش تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه عالمه طباطبایی؛ بر اساس دروس استاد حاج 

شیخ محمدحسن وکیلی
48,000محمدحسن وکیلی

48,000جعفر سبحانی تبریزی جایگاه اهل بیت علیهم السالم: زالل عترت در بیكرانه قرآن28

30,000محمدرضا هادیزاده (سالم اهلل علیها)زنی به نام زینب 29

90,000علی رضایی تهرانی صد نكته از هزاران درباره نهضت ساالر شهیدان30

21,000عبد الرسول کشمیری جلد اول- آموزش پیشرفته دانش صرف : صرف کاربردی31

24,000عبد الرسول کشمیری جلد دوم- آموزش پیشرفته دانش صرف : صرف کاربردی32

90,000حمزه فكری عشق مجازی در آینه شریعت، حكمت و معرفت33

90,000حمزه فكریعشق مجازی درآینه شریعت، حكمت ومعرفت34

85,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به آینده پژوهی35

30,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به امر به معروف و نهی از منكر36

45,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به تربیت مدرس37

110,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به تصمیم گیری و انتخاب38

95,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به جمعیت39

40,000معاونت تحقیق1کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حجاب 40

30,000معاونت تحقیق1/1کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حجاب به زبان ساده 41

40,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به زیارت42

85,000مهدی نخاولی کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به قرآن43

90,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به قرآن به زبان ساده44

65,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به کسب روزی حالل و درآمد زایی45

30,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به مصیبت و بال46

70,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به معاد47

90,000سید حسن رفعتی زاده کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به موفقیت48

40,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به مهدویت49

90,000معاونت تحقیقجلد اول- کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به نماز به زبان ساده 50

80,000معاونت تحقیقجلد دوم- کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به نماز به زبان ساده 51

50,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به وقف52

75,000معاونت تحقیقکارگاه آموزشی نگرشی دیگر به والیت فقیه53

120,000سید مصطفی حسنی (دین سیستمی)کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به هویت دین 54
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65,000عبدالحمید واسطینان در اسالم55

116,000عبدالحمید واسطینگرش سیستمی به دین56

قیمتنویسندهنام کتابردیف

10,000محمدحسین فالح زاده جلد اول- احكام دین 1

25,000محمدحسین فالح زاده جلد دوم- احكام دین 2

20,000محمدحسین فالح زاده جلد سوم- احكام دین 3

390,000پرویز مصلی نژاد مهدی قدمی نگرش موضوعی به محتوای قرآن مجید: از خدا بپرس4

600,000مصطفی فاطمیان غزل مرثیه های عاشورایی: از سنگ ناله خیزد5

12,000رسول جعفریان افسانه تحریف قرآن6

65,000ابو عبداهلل زبیر بن بكار االخبار الموفقیات7

500,000مهدی انصاری قمیعصری، روائی، موجز و معاصر« تفسیر کتاب اهلل المنیر»المبین فی 8

49,000سید ناصر هاشم زادهاو سلمان شد9

59,500غالمرضا سازگار مجموعه غزل های آیینی: آتش مهر10

59,500غالمرضا سازگار مجموعه غزل های آیینی : آتش مهر11

19,000مهدی همازاده آقا زادگان صدر اسالم12

125,000محمدتقی مصباح یزدی آموزش عقاید13

92,000محمدتقی مصباح یزدی 1آموزش فلسفه جلد 14

98,000محمدتقی مصباح یزدی 2آموزش فلسفه جلد 15

90,000ناصر باهنر آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد16

450,000محمدرضا سنگری (دوره دو جلدی)آینه داران آفتاب 17

20,000محمد مددپور بحران نیهیلیسم فكری و هنری نیچه18

65,000حجه اهلل فسنقری  |ام البنین قزلسفلو بررسی و تحلیل قیام امام حسین علیه السالم19

125,000مرتضی پویان پژوهشی در باب قرض الحسنه در اسالم20

62,000سید اسحاق حسینی کوهساری تاریخ فلسفه اسالمی با توجه به طبقات فالسفه21

48,000محمد مددپور تجلیات حكمت معنوی در هنر اسالمی22

110,000ابن شعبه حرانی (ص)تحف العقول عن آل الرسول 23

135,000سید ابوالحسن مطلبی تحلیلی نقلی و تاریخی بر رافت و خشونت در اسالم24

بین الملل
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85,000حسین مظاهری تربیت فرزند از نظر اسالم25

59,000احمد حبیبیانتصویری از بهشت و جهنم، اقتباس از بحاراالنوار 26

70,000ابراهیم فیاض نگاهی مردم شناختی: تعامل دین، فرهنگ و ارتباطات27

450,000سید ابوالفضل میرمحمدی زرندی(دوره چهار جلدی)تفسیر بالغ 28

900,000بهروز ثروتیان (دوره دو جلدی)تفسیر منظوم قرآن کریم : تفسیر صفی29

58,000مهدی مهریزی تقویم عبادی30

140,000علی کورانی (سرگذشت انسان از آغاز تا انجام جهان)تولدهای سه گانه 31

95,000محمدتقی مصباح یزدیجامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن32

95,000محمدتقی مصباح یزدیجامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن33

56,000محمد شهریاری جنایت در دفترخانه34

شهریار زرشناس چشم اندازی از ادبیات معاصر ایران35

9,000شهریار زرشناسچشم اندازی از ادبیات معاصر ایران36

22,000اسماعیل منصوری الریجانی چهل جلوه از والیت در عاشورا37

22,000اسماعیل منصوری الریجانیچهل جلوه از والیت در عاشورا38

50,000محمدصالح خاتون آبادی(حدیقه پنجم و باب ششم و هفتم از حدیقه چهارم)حدائق المقربین 39

60,000آنتوان بارا در اندیشه مسیحیت (ع)حسین 40

75,000محمد مددپور حكمت دینی و یونان زدگی در عالم اسالمی از آغاز تا عصر ابن خلدون41

42
رهنمودها و ارشادات بقیه السلف شیخ الفقها و  (فیضی از ورای سكوت)ختامه مسك 

...العرفا مرحوم حضرت آیت اهلل العظمی بهجت 
210,000مسعود دالور

125,000محمدعلی اندیشه خراسانیخورشید جوزجان43

125,000رحمان پیرشتربانی خوش رفتاری با پدر و مادر44

65,000علی دوانی داستان های ما45

155,000جمعی از نویسندگانجلد اول- دایره المعارف صحابه پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله 46

175,000جمعی از نویسندگانجلد دوم- دایره المعارف صحابه پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله 47

135,000جمعی از نویسندگانجلد سوم- دایره المعارف صحابه پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله 48

140,000جمعی از نویسندگانجلد چهارم- دایره المعارف صحابه پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله 49

165,000جمعی از نویسندگانجلد پنجم- دایره المعارف صحابه پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله 50

210,000جمعی از نویسندگانجلد ششم- دایره المعارف صحابه پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله 51

220,000جمعی از نویسندگانجلدهفتم- دایره المعارف صحابه پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله 52

129,000سید محمدحسین فضل اهلل دشواره های فهم اجتهادی شریعت ترجمه االجتهاد بین اسر الماضی و آفاق المستقبل53
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138,000علی قائمیدنیای جوانی54

105,000علی قائمیدنیای نوجوانی55

79,000حسین فتحی دو دریا اشك56

148,000محمد حسین جمشیدی (ص)دیپلماسی پیامبر 57

185,000شمس الدین محمد حافظ شیرازی  نسخه خطی و چاپی15دیوان حافظ تصحیح نهایی از روی 58

25,000حیدر کامل (س)دیوان حضرت فاطمه الزهرا 59

68,000عین القضات همدانیبرگرفته از نامه ها و تمهیدات: راز نماز عاشقان60

50,000سید علی خامنه ایترجمه فارسی: رساله اجوبة االستفتائات61

100,000سید علی خامنه ایترجمه فارسی: رساله اجوبة االستفتائات62

100,000سید علی خامنه ای ترجمه فارسی : رساله اجوبة االستفتائات63

120,000محسن حسام مظاهری جامعه شناسی آئین های سوگواری و هیئت : رسانه شیعه64

50,000محمد شهریاری جنایت در جنایت: روایتی از یك واقعیت65

53,000محمد شهریاری دسیسه: روایتی از یك واقعیت66

50,000محمد شهریاری شب نشینی خونین در فیس بوك: روایتی از یك واقعیت67

53,000محمد شهریاری شلیك در شب: روایتی از یك واقعیت68

56,000محمد شهریاری قتل در آخرین مالقات: روایتی از یك واقعیت69

56,000محمد شهریاری قربانی توهم: روایتی از یك واقعیت70

58,000سیدبن طاووس (المالحم و الفتن)رویدادهای بزرگ عصر ظهور 71

160,000سید عبدالحسین شرف الدین رهبری امام علی علیه السالم در قرآن وسنت، ترجمه المراجعات72

29,000مهدی همازاده ریزش ها و رویش ها در بین خواص صدر اسالم73

40,000محمد حسین بزی زبور مقاومت74

250,000محمدسعید میرزایی (مجموعه اشعار و نغمات عاشورایی): زخم عتیق75

125,000محمد طیب(گزارشی از آگاهی شهیدان دوران دفاع مقدس از زمان پروازشان)سفر آگاهان شهید 76

17,000سید جعفر مرتضی عاملی سلمان فارسی زندگانی و مسلمانی77

15,000مهدی همازاده در مواجهه با سران فتنه  (ع)و امیرالمونین  (ص)سیره پیامبر 78

22,000شیخ سالم الصفار در رهبری و انسان سازی (ص)سیره پیامبر79

58,000محمدعلی آزاد کشمیری های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم هجری قمری شرح حال علمای شیعه قرن80

12,000محمد خردمند شهید مطهری مرزبان بیدار81

80,000امام سجاد علیه السالم(ترجمه شعرانی)صحیفه سجادیه82
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58,000ومیض رمزی عمری |محمد جمیل حبال طب در قرآن83

84
تبیین اجمالی مبانی انقالب اسالمی ایران در پرتو : طریق هدایت در کالم والیت

مد ظله )و رهبر معظم انقالب اسالمی  (ره)آموزه های دینی؛ رهنمودهای امام خمینی 

95,000حمید سبحانی صدر (سیری در زندگانی و سیره عملی آیت اهلل حاج شیخ علی اکبر برهان رحمه اهلل)عالم ربانی 85

120,000علی کورانی عصر ظهور86

42,000سید محمد رضوی فرهنگ امثال القرآن و معادل های آن در زبان فارسی87

160,000گروه حدیث پژوهشكده باقر العلوم جلد اول- فرهنگ جامع شهادت معصومین علیهم السالم 88

115,000گروه حدیث پژوهشكده باقر العلوم جلد دوم- فرهنگ جامع شهادت معصومین علیهم السالم 89

125,000گروه حدیث پژوهشكده باقر العلوم جلد سوم- فرهنگ جامع شهادت معصومین علیهم السالم 90

75,000محمد دشتی (س)فرهنگ سخنان حضرت فاطمه 91

78,000سیدبن طاووس (سائل رستگار)فالح السائل 92

34,000محمدتقی مصباح یزدی فلسفه اخالق93

38,000موسی نجفی فلسفه تجدد در ایران94

70,000رضا داوری اردکانی فلسفه در دام ایدئولوژی95

155,000محمدجواد مغنیه(حكمت ها)فی ظالل نهج البالغه 96

110,000اروینگ . بی.تی(ترجمه انگلیسی)قرآن کریم 97

25,000فرهاد میرزا (در ذکر مقتل ساالر شهیدان علیه السالم)قمقام زخار و صمصام بتار 98

220,000محمدحسن ربانی بیرجندی(بحثی درباره استصناع، درء، نفی سبیل، تلقیح مصنوعی و قاعده من ادراك)قواعد فقهی 99

100,000سید ابوفاضل رضوی اردکانی قیام مختار101

85,000حسین فتحی ((عاشورایی)مجموعه نوحه های آذری )کربال زمزمه سی 102

128,000سیده فاطمه حسینی میرصفیگرایش اجتماعی در تفاسیر معاصر قرآن کریم103

270,000علی انسانی دوره دو جلدی - گزیده اشعار بیدل 104

45,000سید حسن مطلبی گوهر وقت105

17,000عایشه بنت الشاطی (ص)مادر پیامبر 106

135,000لطیف راشدی متن کامل و ترجمه جهاد با نفس از وسائل الشیعه107

170,000موسسه فرهنگی هنری عرش پژوه (دوره دو جلدی)مجموعه مقاالت توسعه فرهنگ دینی 108

55,000حسین فتحی (منظومه اشعار رجب و شعبان)مرآت والیت 109

25,000ابراهیم فیاض شناختی علم در ایران- مردم شناسی تاریخی 110

22,000ابراهیم فیاض دین، فرهنگ و توسعه : مردم شناسی دینی توسعه در ایران111

15,000علی موذنی مسیحایی112
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148,000سید علیرضا جعفری مقتل اهل بیت علیهم السالم113

20,000عبدالرضا رضایی نیا (منظومه ای در نینوا)مقتل گل سرخ 114

17,000علی موذنی ملیكا115

120,000سیدحسین علی موسوی زادهافشای باورهای بهائیت: منادیان تاریكی116

125,000خواجه عبداهلل انصاری منازل السائرین117

118,000محمدحسین آل کاشف الغطاء(ترجمه جنه الماوی)منزلگاه بهشت 118

45,000اکرم امانی نجات در نهج البالغه119

58,000محمدعلی آزاد کشمیرینجوم السماء فی تراجم العلماء120

298,000غالمرضا سازگار 5مجموعه اشعار ج: نخل میثم121

65,000حسین فتحی (ویژه محرم و صفر) 5نوای خیمه گاه 122

60,000محمد مهدی علیقی نهج البالغه از دیدگاه مقام معظم رهبری123

270,000محمدرضا اکبرینهج الرسول سخنان پیامبر صلی اهلل علیه و آله124

260,000محمدحسین مهدوی سعیدی(کشكولی فروتن)همان همیان 125

45,000علی انسانییك دم126

74,000حسین فتحی یك کربال عطش 127

69,000حسین فتحی  7یك ماه خون گرفته 128

95,000غالمرضا سازگار 8یك ماه خون گرفته 129

قیمتنویسندهنام کتابردیف

400,000ابوالولید ازرقی اخبار مكه1

220,000عالمه حلیخواجه نصیرالدین طوسی« تجرید»شرح بخش منطق : الجوهر النضید2

340,000سید محمدحسن قاضی آیت الحق دوره دو جلدی3

40,000رنه گنونبحران دنیای متجدد4

180,000حسین غفاریبررسی انتقادی و تطبیقی فلسفه نظری کانت5

360,000پارکینسون. آر.اچ.جیدوره نوزایی و عقل گرایی قرن هفدهم: جلد چهارم- تاریخ فلسفه غرب 6

360,000کنفیلد. جان ویفلسفه معنا، معرفت و ارزش در قرن بیستم: جلد دهم- تاریخ فلسفه غرب 7

360,000جمعی از نویسندگانفلسفه قرون وسطی: جلد سوم- تاریخ فلسفه غرب 8

360,000شنكر. جی.اسفلسفه علم، منطق و ریاضیات در قرن بیستم: جلد نهم- تاریخ فلسفه غرب 9

حكمت
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110,000شهناز شایان فرTranscendence and Immanence: تعالی و حلول10

120,000حسین غفاری جدال با مدعی11

350,000باومر - فان - فرانكلین لو (دوره دو جلدی)جریان های اصلی اندیشه غربی 12

40,000تیتوس بورکهارت جهان شناسی سنتی و علم جدید13

150,000بورك .اچ.رابرتدر سراشیبی به سوی گومورا ، لیبرالیسم مدرن و افول آمریكا14

160,000جیمز لیدیمندرآمدی بر فلسفه علم15

990,000سید رضی(دوره دو جلدی)درسهای شرح منظومه حكیم سبزواری 16

180,000مرضیه محمدزادهدوزخیان جاوید17

148,000سید حسین نصر دین و نظام طبیعت18

400,000غالمحسین ابراهیمی دینانیشعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی19

80,000پیتر فردریك استراوسونشكاکیت و طبیعت گرایی20

220,000مرضیه محمدزادهشهیدان جاوید21

700,000محمدمحسن فیض کاشانی(دوره دو جلدی)علم الیقین 22

420,000جمیل صلیبا فرهنگ فلسفی23

58,000ابونصر محمد فارابیفصوص الحكمه24

190,000مایكل تایده مسئله آگاهی: فلسفه آگاهی25

50,000کریستوفر پیكاك (آشنایی با فلسفه تحلیلی)فلسفه زبان 26

50,000هیالری پاتنمفلسفه منطق27

50,000مارك سینزبری آشنایی با فلسفه تحلیلی: فلسفه منطق28

60,000تیتوس بورکهارت علم جهان، علم جان: کیمیا29

65,000مالصدرامجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین30

48,000کارن آرمسترانگ زندگی نامه پیامبر اسالم: (ص)محمد 31

75,000غالمحسین مصاحبمدخل منطق صورت، یا، منطق ریاضی32

240,000حسین غفاری معجزه عاشورا33

90,000جان کاتینگهام معنای زندگی34

240,000(شیخ بهایی)بهاءالدین محمد عاملیمفتاح الفالح ، در ادعیه و اعمال شب و روز35

25,000رنه گنون نگرشی به مشرب باطنی اسالم و آیین دائو36

80,000اتین ژیلسون هستی در اندیشه فیلسوفان37

12صفحه 



قیمتنویسندهنام کتابردیف

50,000محسن عباسی ولدیامام نامه1

90,000محسن عباسی ولدیایران جوان بمان2

80,000محسن عباسی ولدیبازی بازوی تربیت3

70,000محسن عباسی ولدیبشقاب های سفره پشت بام مان4

85,000محسن عباسی ولدیکندی؟ (ع)بگو چگونه دل از حسین 5

60,000محسن عباسی ولدیبهانه بودن6

215,000محسن عباسی ولدی(پنج جلدی)تا ساحل آرامش 7

60,000محسن عباسی ولدیرد نگاهت، راه آسمان8

90,000محسن عباسی ولدیروضه عقل، فرهنگ جنون9

60,000محسن عباسی ولدینبود (ع)علی اصغر 10

90,000محسن عباسی ولدیقصه من و خدا11

310,000محسن عباسی ولدی(پنج جلدی)من دیگر ما 12

35,000محسن عباسی ولدیجلد اول- مهارت های تربیت فرزند در دنیای امروز : من دیگر ما13

50,000محسن عباسی ولدیجلد دوم- مهارت های تربیت فرزند در دنیای امروز : من دیگر ما14

70,000محسن عباسی ولدیجلد سوم- مهارت های تربیت فرزند در دنیای امروز : من دیگر ما15

55,000محسن عباسی ولدیجلد چهارم- مهارت های تربیت فرزند در دنیای امروز : من دیگر ما16

100,000محسن عباسی ولدیجلد پنجم- مهارت های تربیت فرزند در دنیای امروز : من دیگر ما17

70,000محسن عباسی ولدیمنبع نور بهشت خنده تو فاطمه18

205,000محسن عباسی ولدی(چهار جلدی)نیمه دیگرم 19

50,000محسن عباسی ولدیواژه های خیس؛ قصه ناتمام مادر20

قیمتنویسندهنام کتابردیف

1
خاطرات و آموزه هایی از زندگی عارف مجاهد حضرت آیت اهلل حاج : ابراهیم انقالب

(ره)شیخ محمدابراهیم اعرافی 
80,000یوسف بدرالدین

50,000علیرضا اعرافیاحكام تربیت فرزند2

60,000علیرضا اعرافیدراسه فقیهه معاصره: التصویر3

اشراق و عرفان

کتاب های استاد عباسی ولدی
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75,000علیرضا اعرافیالفلسفه؛ بحث فقهی فی دراسه الفلسفه4

150,000احمد امامی راد راهنمای مشاورین و مراجعین: انتخاب رشته، انتخاب شغل5

90,000علیرضا اعرافیتربیت فرزند با رویكرد فقهی6

50,000علیرضا اعرافیدرآمدی بر تفسیر تربیتی7

8
دل شده کوچه خدا، جلوه هایی از حیات آیت اهلل حاج شیخ محمدابراهیم اعرافی 

رضوان اهلل تعالی علیه
60,000حسن ابراهیم زاده

90,000علیرضا اعرافیضمیر ناخودآگاه در قرآن9

210,000علیرضا اعرافی (دوره دو جلدی)فقه تربیتی 10

50,000علیرضا اعرافی (مجسمه و نقاشی)فقه هنر 11

50,000علیرضا اعرافی (بررسی فقهی)فلسفه ورزی و فلسفه آموزی 12

140,000علیرضا اعرافیتسبیب، اعانه بر اثم، اعانه بر برّ: جلد اول- قواعد فقهی 13

80,000علیرضا اعرافینفاق شناسی14

100,000علیرضا اعرافی وحدت حوزه و دانشگاه15

قیمتنویسندهنام کتابردیف

75,000سید محمدمهدی میرباقری ضیافت بال1

55,000سید محمدمهدی میرباقری گاهی بنیادین به نسبت اخالق و فن آوری اطالعات

95,000سید محمدمهدی میرباقری (گفتارهایی در مبانی هنر)هنر، دین، تجدد 2

قیمتنویسندهنام کتابردیف

90,000رضا داوری اردکانی شعر و همزبانی1

120,000رضا داوری اردکانی ما و راه دشوار تجدد2

52,000رضا داوری اردکانی هنر و حقیقت به ضمیمه ویتگنشتاین متفكر زبان3

قیمتنویسندهنام کتابردیف

35,000مهدی نصیریآوینی و مدرنیته1

رستا

کتاب صبح

تمدن نوین
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6,500مجتبی عزیزیبحران علم مدرن2

9,000سید رضا نقیب الساداتجهانی سازی3

9,000تندرکیاشیخ فضل ... گزارشی تحلیلی از بر دار رفتن آیت ا: سر دار4

5,000شهریار زرشناسمروری کالبدشكافانه بر ماهیت  (کاپیتالیسم)سرمایه ساالری 5

9,000محمد خاتمیپیرامون سازمان مخفی فراماسونری در ایران و : فراماسونری6

5,000فاطمه رجبیلیبرالیسم7

عبدالوهاب المسیری(مجموعه مقاالت)مدرنیته و رایحه باروت 8

9,000علیرضوینیامروری بر تاریخچه، ماهیت و عملكرد: نهضت آزادی9

9,000شهریارزرشناسمروری کوتاه بر بنیان های نظری و ارکان : نیمه پنهان آمریكا10

قیمتنویسندهنام کتابردیف

46000سید مرتضی آوینیآغازی بر یك پایان1

80,000سید مرتضی آوینیمقاالت سینمایی: جلد اول- آینه جادو 2

110,000سید مرتضی آوینینقدهای سینمایی: جلد دوم- آینه جادو 3

110,000سید مرتضی آوینیگفت و گوها، سخنرانی ها و مقاالت سینمایی: جلد سوم- آینه جادو 4

50,000سید مرتضی آوینیو حیات باطنی انسان (ره)امام 5

52,000سید مرتضی آوینیانفطار صورت6

30,000سید مرتضی آوینیبا من سخن بگو دوکوهه؛ گفتار متن برنامه روایت فتح7

65,000سید مرتضی آوینیتماشاگه راز8

15,000سید مرتضی آوینیوسعه و مبانی تمدن غرب9

50,000سید مرتضی آوینیحلزون های خانه به دوش10

50,000سید مرتضی آوینیرستاخیز جان11

40,000سید مرتضی آوینیسفر به سرزمین نور12

5,500سید مرتضی آوینیشهری در آسمان13

35,000سید مرتضی آوینیروایت محرم: فتح خون14

54,000سید مرتضی آوینیفردایی دیگر15

150,000سید مرتضی آوینیگنجینه آسمانی16

نشر واحه
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30,000سید مرتضی آوینیمرکز آسمان17

72,000سید مرتضی آوینینسیم حیات18

قیمتنویسندهنام کتابردیف

75,000حمید سبحانی صدر  ساله118

50,000موسسه ایمان ماندگار اعتكاف نیكان2

3
دختر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم، وقایع زندگی حضرت زهرا سالم اهلل علیها 

بعد از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم
55,000محمدعلی جاودان 

50,000موسسه ایمان ماندگار روزه ی پاکان4

18,000موسسه ایمان ماندگار (زیارت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السالم)زیارت مطلقه ی ششم 5

165,000سید مرتضی عسكری (امام حسین علیه السالم)مقتل 6

95,000عبدالكریم حق شناس (قدس سره)سلسله مباحث اخالقی آیت اهلل حق شناس : جلد سوم- مواعظ 7

50,000موسسه ایمان ماندگار یادنامه عالم ربانی مرحوم آیت اهلل حاج میرزا عبدالكریم حق شناس8

قیمتنویسندهنام کتابردیف

160,000علی اصغر مصلح و فلسفه فرهنگ (ره)ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی 1

235,000هانس گئورگ گادامر هنر شفابخشی در عصر علم: رازوارگی سالمت

235,000یوسفعلی میرشكاك نیست انگاری و شعر معاصر2

قیمتنویسندهنام کتابردیف

90,000سید حسین نصر اسالم و تنگناهای انسان متجدد1

95,000سید حسن منتظرین هنر اهل بیت2

220,000(پروانه)محمدعلی مجاهدی یك آسمان پرواز3

قیمتنویسندهنام کتابردیف

100,000فهری... آیت ارساله در اخالق...: الطریق ال ا1

سهروردی

غنچه

موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو

مطیع
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75,000فهری... آیت اریا و عجب2

28,000فهری... آیت اشمع سحر3

قیمتنویسندهنام کتابردیف

50,000علی ناصری راد نقد و بررسی عرفان حلقه: افسون حلقه1

450,000ادوارد جی اپستاین (پول و قدرت در هالیوود)دایره المعارف مصور اربابان سینما 

480,000نیل گابلر مروری بر زندگی خالقان یهودی سینما: دایره المعارف مصور امپراطوری هالیوود2 دایره المعارف مصور تاریخ پرواز

370,000فیلیپ وایت من دایره المعارف مصور تاریخ پرواز

540,000گرت جونز دایره المعارف مصور تاریخ جنگ و جنگ افزار

595,000حامد کفاش  |جعفر شیرعلی نیا دایره المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق3

495,000جعفر شیرعلی نیادایره المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی4

350,000زهرا یگانه  |حامد کفاش  |امیر منصوری دایره المعارف مصور تاریخ فلسطین5

350,000فرانك شنتی دایره المعارف مصور تاریخ مافیا6

520,000ری استابز دایره المعارف مصور ورزش

350,000فاطمه شفیعی سروستانی  |حامد کفاش دایرة المعارف مصور تاریخ یهودیت و صهیونیسم7

420,000میراندا بوروس میتفورد دایره المعارف مصور نمادها و نشانه ها

40,000سعید زاهدی سلفی گری در جهان اسالم از وهابیت تا القاعده: ماضی استمراری8

قیمتنویسندهنام کتابردیف

20,000دفتر فرهنگی فخر االئمهاز میانمار تا دمشق1

300,000محمدحسین فریدیاطلس پول2

55,000دفتر فرهنگی فخر االئمه(دوره دو جلدی)اکسیر اعظم 3

150,000محمدعباس عطائی اصفهانیخدمات اسالم به اروپا: جلد اول- اعترافات 4

250,000محمدعباس عطائی اصفهانی...اسناد اسالم ستیزی غرب و: جلد دوم- اعترافات 5

175,000هانری کربنامام دوازدهم و شهسواری معنوی6

48,000سید حسین یعقوبیانیس الصادقین7

25,000روح اهلل موسوی خمینی 598در سالگرد حج خونین به مناسبت قطع نامه ... پیام تاریخی حضرت روح ا: جنگ نامه8

سایان

کتاب های متفرقه
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10,000دفتر فرهنگی فخر االئمهواکاوی ماهیت و زمینه های پیدایش خیزش های جهان اسالم: خروش عزت9

60,000محمدعباس عطائی اصفهانی تحقیقی جامع درباره حدیث عشره مبشره در منابع اهل سنت: ده یار بهشتی10

150,000سید حسین یعقوبیشرح حال عالم ربانی حاج سید حسین یعقوبی: سفینه الصادقین11

120,000مهناز الفتی پورگران فروشان به بهشت می روند12

55,000علیرضا پیروزمند قلمرو دین در تعیین مفروضات اساسی، ارزش ها، رفتارها و نمادها13

40,000امیررضا پاشایی غزلیات نیایش14

tozie@bookroom.ir:                 پست الكترونیك02537746992:  تلفن

پخش کتاب فردا
، کوچه هفدهم، پالک یک... قم، خیابان معلم، میدان روح ا

در ضمن کتب  بوستان کتاب، پیام آزادگان، فرهنگ جاویدان، انتشارات قدیانی، افق، سوره و شهید کاظمی، کتابستان،معارف، مسجد 

مقدس جمكران، روایت فتح، ساقی در لیست ما قرار دارند
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