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کتاب فردا
ردیف

نام کتاب

نویسنده

قیمت

1

انواع و ادوار روشنفكری

حمید پارسانیا

39,000

2

اهل بیت پیامبر (ع) در شعر شاعران کرد

بهروز خیریه

125,000

3

ایستگاه آسمان

محمدمهدی بهداروند

86,000

4

باران پس از برف

اعظم سعادتمند

50,000

5

بینش تمدنی :منظومه اعتقادات اجتماعی

حسین مهدی زاده  -سید محمدمهدی میرباقری

100,000

مستشهدین وصال

25,000

دفتر فرهنگی فخر االئمه

12,000

8

پرورش تفكر بنیادی

احمدرضا اخوت – هانی چیتچیان

53,000

9

پرورش تفكر قرآنی

احمد رضا اخوت

37,000

10

تا کوچه های آسمان

محمدمهدی بهداروند

42,000

11

تبیین عناصر ساختار وجودی انسان جهت نیل به تزکیه نفس با توجه به آیات و روایات اهل بیت (ع)

احمدرضا اخوت

62,000

12

تحلیل ماهیت تكنولوژی

عبدالعلی رضایی

160,000

عبدالعلی رضایی

160,000

محمدرضا خاکی قراملكی

180,000

علیرضا پیروزمند

200,000

16

تحول در علوم انسانی :مجموعه دیدارها و مصاحبه ها

جمعی از اساتید

200,000

17

تحول در علوم انسانی :مجموعه سخنرانی ها و میزگردها

جمعی از اساتید

50,000

18

تحول در علوم انسانی :مجموعه مقاالت

جمعی از اساتید

150,000

19

تدبر؛ چیستی ،چرایی و چگونگی

احمدرضا اخوت  -مریم قاسمی

95,000

20

جهان های اجتماعی

حمید پارسانیا

110,000

21

حدیث عنوان بصری (ترجمه فارسی و انگلیسی)

6
7

13
14
15

پایان غرب :جستاری در بیانات رهبر معظم انقالب (مدظله العالی) پیرامون نظام
سرمایه داری
پرسش و پاسخهایی صریح در موضوع والیت فقیه در کالم حضرت امام خمینی
(قدس سره) و رهبر معظم انقالب (مدظله العالی) و علمای ربانی

تحلیل ماهیت تكنولوژی :آسیب شناسی علل بنیادی عقب افتادگی علمی و
تكنولوژیكی جوامع اسالمی
تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن
تحول حوزه علمیه و روحانیت؛ در گذشته و حال؛ طرح الگو ،چشم انداز ،و ارزیابی
فعالیت روحانیت

16,000

22

دستاوردهایفرهنگی دفاع مقدس

محمدمهدی بهداروند

87,000

23

رابطه منطقی دین و علوم کاربردی

علیرضا پیروزمند

100,000

24

روش شناسی انتقادی حكمت صدرایی

حمید پارسانیا

47,000
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25

روشنفكران و شكست در پیامبری

حسین کجویان

59,000

26

شب بی ستاره

محمدمهدی بهداروند

44,000

27

شكوه فرمان

دفتر فرهنگی فخر االئمه

36,000

28

علمی برای تحول

بروج اندیشه آسمانی

18,000

29

فایرابند و معقولیت معرفت علمی

امیرمهدی بخشی زاده

25,000

یحیی عبدالهی

115,000

گری گاتینك

110,000

32

کالبد شكافی فرهنگی فتنه 88

سید محمدمهدی میرباقری

41,000

33

گفتمان تجدد

محمدرضا خاکی قراملكی

14,000

34

مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی

علیرضا پیروزمند

55,000

35

مبانی و روش های جهاد نرم :عملیات ابالغ و القاء از طراحی تا اجرا

احمد رضا اخوت – کاظم حاجی رجبعلی

73,000

36

مبانی و مهارت های برنامه ریزی

احمدرضا اخوت –سارا شهید زاده

69,000

37

مبانی و مهارت های تفكر پرسشی بر اساس آیات و روایات اهل بیت (ع)

احمد رضا اخوت – هانی چیتچیان

53,000

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

سید منیرالدین حسینی الهاشمی  -سید

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

محمدمهدی میرباقری

30
31

38
39

فلسفه تاریخ شیعی با تطبیق آراء عالمه سید محمدحسین طباطبایی (ره) و سید
منیرالدین حسینی (ره)
فلسفه های قاره ای علم :مقاالتی از هگل ،برگسون ،باشالر ،هوسرل ،هایدگر ،فوکو،
کاسیرر ،دلوز و دیگران

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

41,000

مستشهدین وصال

20,000

40

مهندسی تمدن اسالمی (مونع و الزامات)

عبدالعلی رضایی

157,000

41

نظام معقول

علیرضا پیروزمند

140,000

42

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

سعید هاللیان

250,000

43

همواره حسین (ع) (مجموعه رباعی عاشورایی)

سید محمدجواد شرافت

50,000

44

هویت ما

حسین کچویان

55,000

حماسه  9دی

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

تلفن02537746992 :

پست الكترونیكp.fardabook@gmail.com :

صفحه 3

