
        هاي علميه خواهران()وابسته به مركز مديريت حوزه ليست كتب مركز نشر هاجر 
 

(1)

 کالم -قرآن  –فلسفه و منطق  –فلسفه  –فقه و اصول  –فقه  –عمومی  –عقاید و کالم  –زن و خانواده  –روش ها و مهارت ها  –دعا  -حدیث –تاریخ  –ادبیات فارسی  –ادبیات عرب  –اخالق موضوعات: 

  R صفحه قيمت نام مؤلف نام كتابموضوع خالصه چاپ 

پانزدهم )جلد اول(درسنامه علم اخالق   1

ـ آداب و حقوق ) 2ـ عبادات )تهذیب اخالق، نيت،طهارت، نماز و ..( 1در این كتاب به این مباحث پرداخته می شود: 

 آداب كار، آداب غذا خوردن، حقوق مسلمانان، حقوق دوستان و برادران، حقوق زن و شوهر و ...( 

سيزدهم وم()جلد ددرسنامه علم اخالق   2

موانع رشد )شهوت شکم و شهوت جنسی، شهوت سخن، آثار قوه  -3در این كتاب به این مباحث پرداخته می شود: 

عوامل رشد ) توبه، صبر، رضایت از قضای الهی، شکر، رجا،خوف،  -4شهوت، قوه غضب، آثار مشترک غضب و شهوت( 

 اندیشه ورزی، یادمرگ و كوتاه شدن آرزوها( زهد، محبت، توكل، مرابطه، 

 دوم 200 30 000 حسن معلمی مبانی و معيارهای اخالق  3
فصل با عناوین مباحث مقدماتی،عقل عملی وعقل نظری،مفاد باید و نباید، رابطه باید و هست، انواع تحليل جمالت  13

 و نظام اخالقی اسالم و... تنظيم شده است ، دین 4تا  1اخالقی،غير واقع گرایی اخالقی،اخالق هنجاری 
 اخالق

4  
عليه قطره ای از فضائل امير المومنين)

 (السالم
عباس حبيب 

 اللهی
 اخالق فضائل اميرالمومنين علی عليه السالم اول 224 11 000

 نشانه های پرواپيشگی  5
ه جوادی لآیت ا

 آملی
 ششم 44 11 000

يف حضرت آیت ا... جوادی آملی)حفظه ا...( می باشد. مبحث این كتاب درباره تأل "ادب فنای مقربان"برگرفته از كتاب 

 بدان اشاره شده است.« اعالم التقی»تقوا و نشانه های تقواپيشگان می باشد كه درباره زیارت جامعه كبيره با جمله 
 اخالق

 320 11 000 حميد محمدی آشنائی با علوم بالغی  6

می خوانيم : فصاحت )شامل فصاحت در كلمه، در كالم، در متکلم( و  بالغت )شامل بالغت در مباحث مقدماتی این كتاب 

خبر و انشاء )شامل مقاصد اصلی و غيراصلی خبر، شيوه های خبر، ادوات تاكيد، انشاء و   -در كالم، متکلم و علم معانی( 

احوال  –ریف مسنداليه و نکره آوردن مسنداليه( احوال مسنداليه )شامل انواع احوال مسنداليه، اقسام تع  -اقسام انشاء( 

ایجاز، اطناب، مساوات  –وصل و فصل  –قصر )شامل شيوه های قصر و اقسام چهارگانه قصر(  –اطالق و تقييد  –مسند 

كنایه و پایان در قسمت  –مجاز )استعاره، حقيقت و مجاز عقلی(  –در قسمت علم بيان آمده است: مباحث مقدماتی  –

 و محسّنات لفظی  –محسّنات معنوی  -یع می خوانيم: مباحث مقدماتیعلم بد

ادبيات 

 عرب

 اول 212 30 000 حميد محمدی تجزیه وتركيب دفتر نخست  7
نخستين دوره آموزش تجزیه وتركيب كه در آن آیات شریفه سورهای نبا،نازعات وعبس با شيوه و طراحی نوین مورد 

 تجزیه وتركيب قرار گرفته است

ت ادبيا

 عرب

 چهارم 412 130 000 حميد جزایری درسنامه علم صرف  8

در این كتاب به كليات علم صرف و بناء و ساختمان كلمه پرداخته می شود. همچنين در فصول مختلف این كتاب به 

مسائلی مانند وزن، ماضی، مضارع و امر معلوم، فعل مجهول، مضاعف، ادغام، معتالت، هدف شناسی قواعد اعالل، 

 ت فعل، ثالثی مزید و انواع باب های آن، رباعی و انواع باب های آن و تقسيمات اسم می پردازد.حاال

ادبيات 

 عرب

9  
 فعل بابصرف متوسطه 

 )به همراه دفترچه تمرین(
 هفتم 340 59 000 حميد محمدی

عل ماضی مضارع و در این كتاب مباحثی پيرامون باب فعل در علم صرف همچون حروف اصلی و زاید، تقسيمات فعل، ف

امر معلوم، الزم و متعدی، فعل مجهولمضارع، باب های ثالثی مجرد و مزید، رباعی مجرد و مزید، سالم و ناسالم، 

مضاعف، معتالت، فعل ملحق و صناعی، افعال متصرف و غيرمتصرف، قواعد سنجش كلمات و روش تجزیه فعل آموزش 

 داده می شود

ادبيات 

 عرب

11  
 مباب اسصرف متوسطه 

 )به همراه دفترچه تمرین(
 ششم 300 14 000 حميد محمدی

در این كتاب در باب اسم مباحثی چون ثالثی رباعی و خماسی، اقسام مصدر،مشتقات، مذكر و مونث، اسم مثنی، جمع 

سالم، جمع مکسر، اسم مصغر، اسم منسوب، اقسام و احکام مركب، اعالل و ابدال در اسم، معارف، معرب و مبنی، 

 م و احکام اعداد و اقسام و وشيوه كتابت همزه و ورش تجزیه اسم مطرح و آموزش می گردد.اقسا

ادبيات 

 عرب

هفتم 441 129 000 حميد محمدی ( نحو)قسمت  4مبادی العربيه جلد   11
آموزش عقاید علم نحو در سطح عالی با استفاده از آیات و احادیث و حذف شواهد و مثال های ضعيف و همچنين دسته 

 بندی مباحث و ارائه تمریناتی در جهت قوت بخشيدن به دانش پژوه.

ادبيات 

 عرب 

دوم 200 22 000 حميد محمدی نحو مقدماتی  12
آموزش علم نحو كه از جایگاه ویژه ای در علوم ادبيات عرب برخوردار است ، در این كتاب سعی شده مباحث مقدماتی 

 نحو  با زبانی ساده بيان شود.

ادبيات 

 عرب

 آموزش علم نحو با اصالحات هفتم 114 90 000 رشيد الشرتونی قسم النحو 2مبادی العربيه جلد   13
ادبيات 

 عرب

سوم 294 34 000 حميد محمدی تجزیه وتركيب دفتر چهارم  14
قرآن كریم كه پس از ترجمه با شيوه نوین مورد  30سوره از جزء 11آموزش تجزیه و تركيب در حد دوره متوسطه. 

 تركيب قرار گرفته است.تجزیه و 

ادبيات 

 عرب

سوم 152 94 000 حميد محمدی تجزیه و تركيب متوسطه  15
مجرورات و توابع  -منصوبات -نواسخ -مرفوعات -در این كتاب با اصول تحزیه و تركيب از جمله حاالت فعل مضارع

 آشنا می شویم.

ادبيات 

 عرب

 آموزش نگارش زبان فارسی برگرفته از كتب معتبر فارسی ولا 321 40 000 عليرضا فوالدی 1كاروند نگارش فارسی   16
ادبيات 

 فارسی

 شيوه شيوایی  17
دكتر سيد ابوالقاسم 

 حسينی
 سوم 314 109 000

فصل، نگارش ) در دوبخش : ساختمان نوشته با موضوعات: پيکره نوشته و پاراگراف بندی و بخش  2در این كتاب 

ویسی، درست نویسی واژگانی،زیبانویسی( و فصل ویرایش )با دو درست نویسی با موضوعات: كليدهای درست ن

. تدوین گردیده استموضوع شيوه خط و نشانه گذاری( با هدف آشنایی مخاطبان با اصول بنيادین نگارش و ویرایش 

 فراگيرانی كه این درس را با حوصله مطالعه كنند و یکایک تمرین ها را به دقت انجام دهند می توانند از عهده

 نویسندگی با رعایت قواعد اصلی دستور زبان، لغت، فصاحت، بالغت و ویرایش برآیند.

ادبيات 

 فارسی

18  
امام خمينی وجریان های حوزه علميه قم در 

 90و40دهه
 تاریخ 90و40امام خمينی وجریان های حوزه علميه قم در دهه اول 341 25 900 سليمان طائی

نهم 312 93 000 ر حصاریاكبعلی معاصرسياسی فرهنگیتاریخ  19
های های سياسی، احزاب و اندیشهنمایی از تاریخ معاصر ایران)صفویه، زندیه، قاجاریه و پهلوی( و بررسی نهضت

 سياسی و ...
 تاریخ

21  
سيری در سيره حضرت زهرا 

 عليهاسالم
ششم 112 31 000 اكبر بابازادهعلی

داری ، نيایش،  پرورش فرزندان د اجتماعی، سياسی، شوهرداری، خانهاهم مباحث عبارتند از: فاطمه )عليهاسالم(در ابعا

 و مصائب  حضرت فاطمه)عليهاسالم(
 تاریخ

 دوم 201 20 000 اعظم شبيری سيمای حضرت زینب در آیيه تاریخ  21
حاضر  نشاندهنده چهره تابناک یکی اززنان قهرمان ،ازطفوليت تا زندگی اجتماعی وواقعه جانسوز كربال ،را برای نسل

 وآینده به تصویر بکشاند
 تاریخ

 دوم 34 140 000 دفتر فناوری لوح كمک آموزشی تاریخ اسالم  22
لوح كمک آموزش تاریخ اسالم كه به صورت كامال مصور بوده  كه از زمان والدت پيامبر تا رحلت ایشان می باشد و در 

 باشدهجرت تا رحلت حضرت می  –رسالت تا هجرت  –بخش والدت تا رسالت  3
 تاریخ

23  
ماخذشناسی توصيفی حضرت 

 (عليهاسالمخدیجه)
 اول 141 23 000 واحد پژوهش

با روش پژوهش تاریخی و استنادی و شيوه كتابخانه ای اطالعات مربوط به زندگانی حضرت خدیجه جمع آوری شده 

 است. پژوهشگران می توانند از طریق این كتاب با منابع و موضوعات مربوط آشنا شوند.
 ریختا

24  
 -«س»سيری در سيره حضرت زهرا

 جدید
 اول 201 31 000 علی اكبر بابازاده

را به رشته « س»این كتاب به زندگانی تا شهادت این بزرگوار می پردازد و گوشه ای از مناقب و منزلت حضرت زهرا

 تحریر درآورده است.
 تاریخ

 سوم 441 130 000 دكتر نجف لکزایی تاریخ فرهنگی سياسی ایران معاصر  25

نظام سياسی و دولت در ایران معاصر) ماهيت و مدل های دولت  –فصل می باشد:  مفاهيم و چارچوب نظری  5شامل 

علما، نيروهای مذهبی و دغدغه حفظ دین )نقش علما، ایرانيان و گروه  –در ایران و دیدگاه علما و فالسفه مسلمان( 

ه های اندیشه ای تحوالت سياسی ایران معاصر )اندیشه زمين –مذهبی در تحوالت تاریخ معاصر( -های سياسی

شکاف  –عقب ماندگی و توسعه، ارزیابی تکاپوها  –سياسی امام خمينی)ره( و تحوالت نيروی مذهبی پس از انقالب( 

اقتصاد سياسی ایران  –سکوالریزم و سکوالریزاسيون در ایران معاصر  –های ساختاری، هویت و احزاب در ایران 

 نقش قدرت های خارجی در تحوالت ایران معاصر –معاصر 

 تاریخ

 سوم 314 109 000 غالمحسن محرمی تاریخ تشيعدرسنامه    26
این كتاب  درس بصورت درسنامه تدوین شده است كه مشتمل برتمامی مباحث تشيع می باشد. 30این كتاب در  

عی ،حوزه های علميه شيعه،زیارت ازنگاه مباحثی همچون عزاداری امام حسين عليه السالم ، حکومت های شي شامل

 شيعه ،فرهنگ دعا درميان شيعه حوزه های علميه و حکومت های شيعی را نيز شامل می شود.
 تاریخ

27  
درسنامه زندگانی و سيره حضرت 

 «س»زهرا

حجت االسالم و 

المسلمين سيدمنذر 

 حکيم
 سوم 321 52 000

حضرت زهرا عليها سالم، شخصيت و جایگاه علمی حضرت زهرا  در این كتاب مباحثی پيرامون: مراحل تولد و رشد

عليها سالم، زندگانی و ازدواج ایشان و همراهی با پدر و همسر  و قيام ایشان بر عليه دستگاه حاكم و همچنين ایام 

 بيماری و شهادت ایشان می باشد
 تاریخ

 منابع حدیث آشنایی با تاریخ و  28
سيد كاظم 

 طباطبایی
000 19 100 

درس تنظيم گردیده شامل مباحثی حاوی تاریخ تدوین حدیث، كتب حدیثی اهل سنت، اصطالحات  11این كتاب كه در 

 و...
 حدیث



        هاي علميه خواهران()وابسته به مركز مديريت حوزه ليست كتب مركز نشر هاجر 
 

(2)

 خطبه حضرت زهرا بانوی بانوان سخن می گوید  29

 حدیث سخنرانی حضرت زهرا)عليها سالم( در مسجد پيامبر اول 44 29 000 عليهاسالم()

 حدیث «»توضيح و تفسير كتاب چهل حدیث امام خمينی سوم 440 19 000 محدثیجواد  بركرانه شرح چهل حدیث  31

 حدیث فصل اول:كلياتی پيرامون حدیث فصل دوم: آشنایی با تاریخ حدیث اهل سنت فصل سوم آشنایی با تاریخ حدیث علی نصيری (1)جلد حدیث شناسی  31

 ثحدی  علی نصيری (2)جلد حدیث شناسی  32

 در محضر خورشيد  33
سيد جمال الدین دین 

 پرور
 حدیث درس های آشنایی با نهج الباغه به صورت گزیده می باشد.سرفصلها:خداشناسی،سياست،مدیریت و... هشتم 232 49 000

 حدیث ل سوم آشنایی با تاریخ حدیث شيعه.فصل اول كليات علم حدیث، فصل دوم آشنایی با تاریخ اهل سنت، فصیازدهم 321 51 000 علی نصيری درسنامه علم حدیث  34

 اول 54 4 000 سيد حميد گرمارودی همراه بابانوی مينوی  35
به همراه مقدمه ای از كالم « صلوات ا... عليه و آله»در مسجد پيامبر« عليهاسالم»متن كامل خطبه درر بار حضرت زهرا 

 «المعليهاس»علما و بزرگان پيرامون شأن و منزلت حضرت فاطمه زهرا 
 حدیث

 حدیث «صلوات ا... عليه و آله»در مسجد پيامبر «  عليهاسالم»متن كامل خطبه غرّاء و سترک حضرت زهرا  اول 44 22 000 سيد حميد گرمارودی بانوی بانوان سخن می گوید  36

 حدیث متن خطبه غدیر حضرت رسول  صلی اهلل عليه و آله اول 204 10000 موسسه عاشورا عهد آسمانی  37

 حدیث كالم مبارک امام اميرالمؤمنين در وصف متقين اول 54 90000 موسسه عاشورا یينه پارساییآ  38

 114 90 000 محمدتقی ربانی آشنایی با دعا و متون ادعيه  39
دعا فلسفه و اسرار دعا، مراتب و مقدمات و  كليات و تعاریف دعا در قرآن، دعا در سيره معصومين، ارزش واهميت

 سی دعا، اجابت دعا و شرایط آن و متون ادعيه.شناشيعه
 دعا

 دعا ترجمه وشرح دعای مکارم اخالق دوم 314 94 000 عبدالجواد ابراهيمی  فر شایانه های ارزش  41

 های اهل بيت و یاران ایشانهایی از خطبههای تبليغ و نمونهروش سخنرانی، شيوهششم 214 23 900 علی نظری منفرد فن خطابه  41
ا و روش ه

 مهارتها

نهم 200 40 000 مجيد طرقی درسنامه روش تحقيق  42
برخی از عناوین فصول عبارتنداز: انواع تحقيق) تحقيق به اعتبار هدف، تحقيق به اعتبار، هيأت موضوع، تحقيق به اعتبار 

 مکان( مراحل و گامهای تحقيق، دفاعيه.

روش ها و 

 مهارتها

 شامل روش شناسی تهيه پایان نامه،مباحث شکل دهنده پژوهش نامه،اصول نگارش سوم 151 25 000 زاده حسين مهدی راهنمای پژوهش نامه نویسی  43
روش ها و 

 مهارتها

 روش تحصيل  44
گروه علمی روش 

 شناسی
دهم 121 11 000

 های اصلیها و مهارتریزی و اصول مهم آن در هنگام تحصيل، فعاليتاصول اساسی دربارة دانش پژوهی،هيأت برنامه

 برای فراگيری و نيز چگونگی مهيا شدن برای امتحانات.

روش ها و 

 مهارتها

 برخی از موضوعات :مشکالت رایج و شيوه های درمان،)وسواس، افسردگی،كمرویی، اعتماد به نفس(تست شخصيتدوم 141 11 900 رضا شاكری مشاورة كاربردی  45
روش ها و 

 مهارتها

 تالشی جهت بهتر زیستن ،كاربردهای مهارتهای برنامه ریزی،ازدواج،اقتصادی،اجتماعی و...سيزدهم 921 50 000 دكتر حسين خنيفر های زندگی مهارت  46
روش ها و 

 مهارتها

47  
ها و اصول تهيه نشریات  روش

 حوزوی
 نشریات. پيرامون اصول حرفه ای نشریات و اهداف نشریات حوزوی و بررسی آنها در دنيای حرفه ای اول 144 10 000 معاونت فرهنگی

روش ها و 

 مهارتها

 xpویندوز   48
علی اصغر اسماعيل 

 زاده
xpكتاب جامع وكاربردی در مورد ویندوز  چهارم 140 39 000

روش ها و 

 مهارتها

 آنچه یک پژوهشگر در باب پژوهش باید بداند اول 10 10 000 معاونت پژوهش سرمه اندیشه  49
روش ها و 

 مهارتها

51  
مه اصول و مهارت های پایان نا

 نویسی

سيد حسين 

 اسحاقی
 بيان اصول و فنون نوشتن انواع پایان نامه ها از ابتدا تا پایان اول 224 40 000

روش ها و 

 مهارتها

 اول 211 10 000 دكتر مجيد حيدری فر درسنامه پژوهش  51
گام ها و  -2 –پيش نيازهای پژوهش و بایسته های پژوهشگر  -1فصل تدوین گردیده است:  4درسنامه پژوهش در 

 آشنایی با روش نقد اندیشه و مغالطه های رایج -4  -كارورزی داده پردازی و مهندسی پژوهش -3  -مراحل پژوهش 

روش ها و 

 مهارتها

52  

دور اما  –از آزاداندیشی تا توليد علم 

 نزدیک 

 (4)ره پویان پژوهش

 اول 214 49 000 سيد حسين اسحاقی

به چاپ رسيده است و   می تواند فرآیند منطقی « ره پویان پژوهش»شی این مجموعه با نام سلسله مباحث پژوه

معقول و سازمان یافته ای را برای آشنایی با پژوهش، نگارش، روشمندی و نهایتاً توليد آثار فاخر به همراه داشته باشد. 

و تتبع و كاربست و  این مجموعه محققان را با دنيای تحقيق آشنا ساخته و تغييرات اساسی در تلقی و درک پژوهش

 اجرا ایجاد می نماید.

روش ها و 

 مهارتها

53  
اسرار نویسندگی)ره پویان 

 (2پژوهش
 اول 211 42 000 سيد حسين اسحاقی

به چاپ رسيده است و   می تواند فرآیند منطقی « ره پویان پژوهش»این مجموعه با نام سلسله مباحث پژوهشی 

ی با پژوهش، نگارش، روشمندی و نهایتاً توليد آثار فاخر به همراه داشته باشد. معقول و سازمان یافته ای را برای آشنای

این مجموعه محققان را با دنيای تحقيق آشنا ساخته و تغييرات اساسی در تلقی و درک پژوهش و تتبع و كاربست و 

 اجرا ایجاد می نماید.

روش ها و 

 مهارتها

54  
رموز پژوهشگری )ره پویان 

 (1پژوهش
 اول 232 49 000 اسحاقیسيد حسين 

به چاپ رسيده است و   می تواند فرآیند منطقی « ره پویان پژوهش»این مجموعه با نام سلسله مباحث پژوهشی 

معقول و سازمان یافته ای را برای آشنایی با پژوهش، نگارش، روشمندی و نهایتاً توليد آثار فاخر به همراه داشته باشد. 

يای تحقيق آشنا ساخته و تغييرات اساسی در تلقی و درک پژوهش و تتبع و كاربست و این مجموعه محققان را با دن

 اجرا ایجاد می نماید.

روش ها و 

 مهارتها

55  

اصول و مهارت های پایان نامه 

 نویسی

 (3)ره پویان پژوهش

 اول 204 91 000 سيد حسين اسحاقی

اپ رسيده است و   می تواند فرآیند منطقی به چ« ره پویان پژوهش»این مجموعه با نام سلسله مباحث پژوهشی 

معقول و سازمان یافته ای را برای آشنایی با پژوهش، نگارش، روشمندی و نهایتاً توليد آثار فاخر به همراه داشته باشد. 

این مجموعه محققان را با دنيای تحقيق آشنا ساخته و تغييرات اساسی در تلقی و درک پژوهش و تتبع و كاربست و 

 ایجاد می نماید.اجرا 

روش ها و 

 مهارتها

 تعریف و فرآیند مدیریت، فرهنگ )تعریف، عناصر، ویژگی های فرهنگ(، فرآیند مدیریت فرهنگی، اصل مدیریت ششم 134 20 000 آبادیدهمحمدعلی حاجی مدیریت فرهنگی  56
روش ها و 

 مهارتها

پنجم 144 10 000 سيدمهدی حسينی های فرهنگیمدیریت فعاليت  57
ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، ارزیابی و نظارت و شویم با كاركردهای مدیریت، برنامهدر این كتاب آشنا می

 ها و موضوعات دیگر.اصول حاكم بر برنامه

روش ها و 

 مهارتها

 درآمدی بر نظام خانواده در اسالم  58
محمدرضا 

 فرساالری
نهم 214 11 000

خانواده، روابط زوجين، فرزندان در خانواده، وظایف والدین در خانواده و دیگر  مباحث تربيتی و روانشناسی تشکيل

های صاحب نظران و روانشناسان و نقد و بررسی با نگاه به قرآن و وظایف خانواده و مشکالت خانواده و طرح دیدگاه

 حدیث و فقه اهل بيت )عليهم السالم(

زن و 

 خانواده

59  
درآمدی برنظام شخيصت زن در 

 ماسال

محمدرضا 

 نژادزیبایی
شانزدهم 244 39 000

بخش اول مبانی نظری )مبانی فکری غرب و مبانی اسالمی در نگرشی به شخصيت زن و ...( و بخش دوم جریان 

 شناسی نهضت زنان )در غرب و در ایران(

زن و 

 خانواده

 زن در اسالم،مسيحيت و یهودیت  61
شریف عبدالعظيم 

 محمد
 مشکالت و احکام  زنان در طول تاریخ و بعد از اسالم و مقایشه آن با ادیان دیگر نگاه به اول 54 19 000

زن و 

 خانواده

 اول 400 19 000 حميدكریمی تشابه، تساوی یا تناسب -زن و مرد  61
در این كتاب به مباحث و قوانين موجود در  آفرینش بشر زن و مرد پرداخته و به دالیل تفاوت های موجود با توجه به 

 ات و روایات وارده می پردازد. آی

زن و 

 خانواده

 اول 310 109 000 فریبا عالسوند 2زن در اسالم   62
                                                                                                                این كتاب در مورد زنان و تکاليف فردی و اجتماعی ایشان و همچنين  به                                                             

 بررسی اشتغال بانوان پرداخته است

زن و 

 خانواده

 1ج عقاید استداللی  63

بر عالمان دینی و متوليان مسائل اعتقادی است كه در تبيين عقاید دینی اصل تحول و تناسب مباحث با  نيازها و شرایط 

فکری و فرهنگی مخاطبان همواره در نظر داشته باشند. این كتاب با چنين رویکردی و با هدف تبيين روش مستقل و 

 .دفاع معقول و منطقی از عقاید دینی نگاشته شده است

  2ج عقاید استداللی  64



        هاي علميه خواهران()وابسته به مركز مديريت حوزه ليست كتب مركز نشر هاجر 
 

(3)

 عمومی شيوه های پيامبر اعظم )صلوات ا.. عليه و آله(در دعوت به اسالم اول 304 24 000 اكبر فهيمی در دعوت به اسالم شيوه های پيامبر اعظم  65

 هفتم 244 14 000 محمدرضا ساالری فر آشنایی با روان شناسی  66
طرح مباحث مقدماتی، اهداف، پيشينه و مکاتب روانشناسی، تعاریفی چون یادگيری، انگيزش، مبحث نگرش و مطالبی 

 پيرامون اختالالت روانی و راه های درمان اول.
 عمومی

 عمومی های سياسی، تبيين جایگاه والیت فقه و ...ع نظامبرخی از موضوعات: ادبيات ومفاهيم، انوادوازدهم 392 51 000 اصغر نصرتیعلی نظام سياسی اسالم  67

هشتم 112 29 000 حسين صبوری تربيت بدنی بانوان اصول عمومی  68
برخی از مهمتریت فصول این كتاب عبارت است از: تاریخچه ورزش، ورزش در قرآن و روایات، آناتوری، فيزیولوژی، لم 

 های رفع خستگی.حركت، شيوه
 عمومی

 عمومی اسالم ، انسان ، سالمتی اول 141 11 000 دكتر مژده پورحسينی انون تغذیهاولين ق  69

 عمومی اسالم ، انسان ، سالمتی اول 144 19 000 دكتر مژده پورحسينی ازقلب دوم خود محافظت كنيد  71

 بهداشت عمومی  71
غالمرضا 

 نورمحمدی
 عمومی اری ها، اصول تغذیه، بهداشت روانیمفاهيم بهداشت، بهداشت فردی،بهداشت وبلوغ، بيم اول 244 14 000

 عمومی شناخت تفسيری حوزه وروحانيت برای دانش پژوهان دوم 192 20 000 منصور علم الهدی درآمدی بر شناخت حوزه وروحانيت  72

 رهنمودهای جاودانه  73
سيدمحمد 

 عمومی اه متن كامل وصيت نامه(همر«)ره»ترجمه و شرح وصيت نامه امام خمينی دوازدهم 104 25 000 مازندرانیشفيعی

چهارم 240 15 900 نيامحمود حکمت زبان انگليسی  74
ـ مباحث 3ـ امور فقهی و حقوقی 2ـ امور اعتقادی 1شود درس است كه به فصول زیر تقسيم می 14این كتاب شامل 

 ـ آشنایی با كامپيوتر4اجتماعی اسالم 
 عمومی

 عمومی  اول 312 41 000 حاقیحسين اس مبانی و معيارهای جهاد اقتصادی  75

 اول 344 42 000 حسين اسحاقی سازوكار توليد ملی  76

در طليعة این اثر به فلسفه نامگذاری و بایسته های تحقق شعار سال و مفهوم شناسی توليد، اشارتی رفته و آن گاه در 

یگر نقش سرمایه در توليد ملی، حمایت و پشتيبانی از توليد ملی در بخش كشاورزی و صنعت نکاتی ارایه و در گامی د

آسيب شناسی روند توليد ملی و نقش نظارت و استاندارد سازی و مهار قاچاق كاال در پيشبرد توليد ملی و در پایان نيز 

های برون رفت مورد مداقه جدی مزایای توليد ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی و همچنين عوامل بازدارنده و راه

 ست.قرار گرفته ا

 عمومی

 عمومی دل نبشته های یک زائر كوی دوست  اول 54 11 000 فاطمه برازجانی بهشت عرفه  77

 عمومی 50تا  11از سال « ره»چکيده ی آثار و معرفی برگزیدگان خواهر جشنواره ی عالمه ی حلّی اول 204 40 000 معاونت پژوهش نگاره اندیشه  78

 عمومی 52تا  51از سال « ره»چکيده ی آثار و معرفی برگزیدگان خواهر جشنواره ی عالمه ی حلّی اول 240 12 000 معاونت پژوهش فصل دوم -نگاره اندیشه  79

 ارتداد  81
مرضيه 

 اسکندرجوی
 اول 201 49 000

 -فصل دوم: ارتداد در آیات و روایات -فصل دسته بندی شده است: فصل اول: كليات و مفاهيم ارتداد 4این كتاب در 

 فصل پنجم: مجازات های مرتد -فصل چهارم: احکام فقهی ارتداد -و موجبات ثبوت ارتداد فصل سوم: انواع
 عمومی

 آوای ریحان سالنامه فاطمی  81
سيد حسين 

 اسحاقی
 عمومی نخستين سالنامه فاطمی با بيان سخنان و سيره حضرت زهرا عليها سالم اول 321 50 000

 جلدی( 3انسان برای زندگی بهتر )  82
محمد 

 عفریاستادج
 عمومی جلدی به ترتيب به موضوعات حدیث، حجاب و حضرت زهرا عليها سالم می پردازد  3در این دوره  اول 291 42 000

 424 44 000 محمد وحيدی احکام دختران  83

خون والدت یا  -بخش نگاشته شده است: بخش اول: احکام فردی بانوان )دوره ماهانه و احکام آن 3این كتاب در 

 -ازدواج -والدین -نگاه -پوشش -غسل( بخش دوم: احکام خانوادگی )محرم ها و نامحرم ها -استحاضه -اسنف

 تفاوت هایی از احکام زن ومرد( بخش سوم: تفاوت فتاوا و فتاوای خاص 
 فقه

 32 000 (1)جلد احكام مقدماتی  84
رد اتفاق فقهای عظام می باشد. و اگر در مسئله ای اختالفی آنچه در این كتاب مطالعه می شود احکامی است كه مو

باشد به اقبال آن مسئله اشاره می شود مباحث مطرح شده عبارتند از: طهارت، نماز، روزه، خمس، زكات، شرایط عمل 

 . صالح، طرح كلی از احکام اسالمی و. .
 فقه

 25 000 (2)جلد احكام مقدماتی  85
خوردن وآشاميدن، غنا و موسيقی، نسب، روابط ، رجم،  عبادات در ادیان الهی، مانند:  و احکامی در این كتاب به موارد

 پدر و مادر، نگاه، غيبت و تهمت و مالکيت پرداخته شده است.
 فقه

 فقه معهبيان مطالبی ابتدایی از رساله های توضيح المسائل و مورد نياز جا اول 912 42 000 محمد وحيد احکام آموزشی جلد اول  86

 فقه اند از: االصول و المبانی، االدلة االجتهادیه، األدله الفقهيه.برخی از مهمترین فصول آن عبارتچهارم 114 11 900 عبدالهادی فضلی فقهاصولمبادی  87

محمد  -رسول نقی ئی نصوص الفقهيه المعاصره  88

 لطيفی
 فقه - اول 110 -

 فقه - اول 240 41 000 ابراهيم صدیقی نحریر القواعد الفقهيه  89

91  
دروس التمهیدیه فی الفقه 

 (1المجلد االستداللی)
 العبادات

91  
دروس التمهیدیه فی الفقه 

 (2المجلد االستداللی)
- 

92  
دروس التمهیدیه فی الفقه 

 گالینگور - (1المجلد االستداللی)
- 

93  
دروس التمهیدیه فی الفقه 

 گالینگور - (2المجلد االستداللی)
- 

94  
دروس التمهیدیه فی الفقه 

 گالینگور - (3المجلد االستداللی)
- 

 1جلد  -درسنامه فقه)ویژه بانوان(   95
 محمدحسين 

 فالح زاده
 دوم 321 54 000

اجرای احکام  -احتياط -تقليد -عمل به احکام –شناخت احکام  -شامل موضوعاتی مانند: تعریف و تاریخ فقه كتاب این 

 - -احکام مسجد و و اجبات نماز -مکان و وقت نماز -مطهرات –تيمم  -وضو و انواع غسل ها –مقدمات نماز  -دینی

 قدماتی احکام بانوان می پردازد.اعتکاف  و مسائل م -روزه -انواع نماز

 فقه

 2جلد   -درسنامه فقه)ویژه بانوان(   96
 محمدحسين

 فالح زاده 
 دوم 211 13 000

انواع معامالت و  –خرید و فروش  -جهاد -امر به معروف -حج –خمس  -شامل موضوعاتی مانند: زكات كتاب این 

 -مهریه -نکاح –حجاب  –نگاه -ذبح و شکار حيوانات -دنخوردن و آشامي -كفارات اشيائ پيدا شده -وقف –قراردادها 

آداب زندگی  و دیگر مسائل مقدماتی   -ارث -احکام موات -قصاص و دیات -حقوق همسر  -طالق–محرم و نامحرم 

 احکام بانوان می پردازد.

 فقه

 اول 312 11 000 شيخ باقر ایروانی دروس فی علم االصول  97
الحلقه الثانيه »و « الحلقه االولی فی اسلوبها الثانی»د شامل دو قسمت این كتاب كه زبان عربی می باش

 می باشد.« فی اسلوبها الثانی

فقه و 

 اصول

دوم 134 1 000 محمد وحيدی االسالمیالموجز فی الفقه  98

ی جهت فهم و شناخت احکام به زبان عربی به منظور تسلط بر اصطالحات و تعاریف و انس گرفتن با متون اصيل فقه

 باشد.است و در بردارندة بخشهایی از آثار فقهای بزرگ شيعه می

فقه و 

 اصول

دوم 244 11 000 محمد وحيدی اسالمیبر فقه درآمدی  99

در این كتاب مولف پس از تبيين معنا و مفهوم فقه، تاریخ و آشنایی با فقهای شيعی، به بحث در مورد 

 است.شرایط احکام الهی و سپس فهم  درفقه پرداخته 

فقه و 

 اصول

 فقه غير استداللی  111
 محمد حسين 

 فالح زاده
 پنجم 294 12 000

گزیده ای از بخش های مهم و مبتالبه دو كتاب شریف العروه الوثقی و تحریر الوسيله می باشد طالب بعد از آموزش 

ی كتاب های فقهی نيمه یک دوره فشرده از فقه فتوایی با كتب فقهی و اصطالحات آنها آشنا شدند تا هنگام فراگير

 استداللی همچون شرح لمعه بهتر و سریع تر مطالب را فرا گيرند.

فقه و 

 اصول

 راهنمای كتاب الموجز فی اصول الفقه اول 210 23 000 سيدمحمد صفوی كتاب راهنمای استاد  111
فقه و 

 اصول

 اول 454 99 000 حسن معلمی حکمت متعاليه  112
به یک معنا نقطه اوج آن در حکمت متعاليه است این متن برای  ادامه سير تکاملی فلسفه اسالمی و

 شناخت اصول فلسفه مالصدرا نوشته شده است.
 فلسفه



        هاي علميه خواهران()وابسته به مركز مديريت حوزه ليست كتب مركز نشر هاجر 
 

(4)

113  
 در سایه سارحکمت 

 )ترجمه و شرح بدايةالحمكة(
چهارم 454 94 000 محمدحسين آخوندی

های ت و واژهاین اثر ترجمه و شرح كتاب بدایة الحمکة )تأليف عالمه طباطبایی(است و توضيح لغا

 های این كتاب می باشد.غامض و شرح مباحث پيچيده به زبان فارسی از ویژگی
 فلسفه

 فلسفه پرداختن به مسائلی همچون هستی شناسی، معرفت شناسی، خداشناسی، نفس و معاد در فلسفه اول 210 40 000 حسن معلمی حکمت مشاء  114

 اول 994 199 000 علی شيروانی كليات فلسفه  115

تعریف،  -ن كتاب می خوانيم: بخش اول: مباحث مقدماتی )نگاه های كلی به مکتب های فلسفیدرای

 -مبادی معرفت -انواع معرفت -موضوع و غایت فلسفی( بخش دوم: معرفت شناسی )امکان شناخت

اشتراک معنوی مفهوم وجود  -مطابقت( بخش سوم: هستی شناسی )بداهت وجود در تصور و تصدیق

 -احکام عدم -وحدت تشکيکی حقيقت وجود -اصالت وجود و اعتباریت ماهيت -ماهيت و زیادت آن بر

رابطه امکان با  -امکان -وجوب -مواد سه گانه-وجود بنفسه، لنفسه، لغيره و فی غيره -وجود ذهنی

 و..( محال بودن دور و تسلسل در علل -قانون عليت  -جوهر و اقسام آن-مقوالت ده گانه -عليت

 فلسفه

هشتم 140 19 000 علی شيروانی منطقبرآموزشمدیدرآ  116
های مغالطی، ادعای بدون پردازد و انواع آن را كه عبارت است از تبيينمفاهيم اساسی در منطق به مبحث مغالطات می

 كند.استدالل؛مغالطه در مقام نقد، مغالطه در مقام دفاع، مغالطه در مقام استدالل بيان می

فلسفه و 

 منطق

 هشتم 400 112 000 عالمه مظفر فی علم المنطقدروس   117

این اثر براساس كتاب المنطق عالمه مظفر تنظيم شده و مباحث اضافی آن حذف و مسایل جدید منطق 

در آن مطرح گردیده است خصوصيت مهم این كتاب، تدوین آموزش و درج تمارین و آزمونهای درسی 

 شده است.است كه مطابق با برنامه تعليمی  طالب تنظيم 

فلسفه و 

 منطق

 اول 294 44 000 علی فتحی نصوص القرآنيه المعاصره  118
كتاب به زبان عربی بوده و از جهات مختلف به بيان توضيحاتی پيرامون قرآن مجيد و تفاسير مختلف 

 پيرامون این كتاب مقدس در عصر حاضر می پردازد.
 قرآن

 های حفظ قرآناصول روش  119
محمدعلی 

 سليمانی
دوازدهم 112 30 000

های ها و ابزارها، روشها به ترتيب: فضيلت تالوت و حفظ قرآن، اصول و شرایط حفظ، نظامفصل

 گيری.قرآن كریم، استمرار حفظ قرآن، سنجش واندازهحفظ
 قرآن

 چهارم 204 21 000 حميد محمدی 1تفسير بشری جلد   111
آیات ،انتخاب و توضيح چند واژه تفسير ترتيبی جلد اول قرآن كریم است كه مشتمل بر ترجمه 

 اصلی،اعراب گذاری ، بيان و پيام هایی از آیات می باشد
 قرآن

پنجم 340 10 000 حميد محمدی 9زبان قرآن دوره عالی   111

این اثر تحليل ادبی و اعراف وجوهی می باشد كه گزیده ای از قرآن كریم و نهج البالغه را در آموزش 

 گيردمباحث ادبيات عرب در بر می 
 قرآن

 اول 421 10 000 عالمه طباطبایی زن در قرآن  112
ازدواج با -حقوق همسرموضوع كتاب در مورد موقعيت اجتماعی زنان در قبل و بعد از اسالم و ازدواج 

 طالق و ارث و محرم و نامحرم و...-احکام زنان وفرزندان-مشركان
 قرآن

 (1)معانی القرآن   113
محمد علی الخادمی 

 كوشا
 قرآن بررسی معانی، بيان و بدیع كه از علوم قرآنی است و به تشریح مباحث مرتبط با این علم و  دوم 314 24 000

 (2)معانی القرآن   114
محمد علی الخادمی 

 كوشا
 قرآن آموزش قواعد عربی معانی ،بيان و بدیع و تجزیه آیات قرآن در این باب می باشد دوم 144 24 000

 هشتم 321 50 000 حميد محمدی مفردات قرآن  115
بررسی چهل واژه قرآنی و توضيح و ترجمه آنها با تکيه بر نکات ادبی وتفسيری واژه ها از كل قرآن 

 در آنها لحاظ گردیده است« اهميت مضمونی»و « وسعت كاربردی»انتخاب شده و دو خصوصيت مهم 
 قرآن

 روانخوانی و تجوید قرآن كریم  116
-علی حبيبی

 محمدرضا شهيدی
 قرآن آموزش قواعد تجوید و روانخوانی قرآن  كریم نهم 240 94 000

 قرآن روش تدریس آموزش قواعد تجوید و روانخوانی قرآن  كریم چهارم 240 41 000 علی حبيبی راهنمای تدریس روخوانی قرآن كریم  117

 تفسير سوره ی حجرات  118
آیت اله مکارم 

 شيرازی
 قرآن تفسير سوره ی حجرات چهارم 112 30 000

119  
وزش تجوید قرآن كریم آم

 )تجویدالصاله(
 قرآن آموزش تلفظ صحيح كلمات قرآنی بویژه نماز دوم 54 12 000 علی حبيبی

 قرآن تفسير سوره نساء دوم 152 33 000 فيض كاشانی تفسير سوره النساء  121

 گزیده متون انگليسی تفسير و علوم قرآن  121
-عيسی جهانگير

سيداميرحسين 

 سركشيکيان
 ومد 340 100 000

در این كتاب، به موضوع تفسير و راه های مختلف استباط موضوعات مختلف و  دیگر موضوعات قرآنی 

 به زبان انگليسی می پردازد
 قرآن

 قصه های قرآنی  122
سيدمحسن قدسی 

 پور
 قيمت دوره

00 400 1 
 اول 12

ه آیات قرآن جلد كه شامل داستان هایی از پيامبران بزرگ الهی با توجه ب1مجموعه ای نفيس شامل 

 مجيد به همراه متن های توضيحی نویسنده كتاب می باشد.
 قرآن

123  
تفسير سورتی النور و االحزاب من 

 تفسير الميزان

عالمه 

محمدحسين 

 طباطبایی

 اول 241 19 000
ت  و سوره مباركه نور و تفسير فلسفی این آیا 44این تفسير كه به زبان عربی می باشد شامل بيان تفسير آیات اول تا 

 سوره مباركه احزب به قلم حضرت عالمه طباطبایی می باشد 13نيز تفسير آیات اول تا 
 قرآن

 1ترجمه و مفاهيم قرآن كریم  124
گروه تدوین متون 

 آموزشی
 اول 121 90 000

در این كتاب با نگاهی به سوره های ناس، فلق، توحيد ، مسد، نصر، كافرون، كوثر و ماعون به ارائه 

 واژگان، یبعض قيعم ليتحلجمه و شرح واژه ها، سيمای هدایت و نکته های ادبی، متن سوره، تر

 پرسش و پاسخ و مطالعه پژوهش در باره این سور مباركه می پردازد.

 قرآن

 2ترجمه و مفاهيم قرآن كریم  125
گروه تدوین متون 

 آموزشی
 اول 120 90 000

صر، تکاثر، قارعه، عادیات و زلزله به ارائه در این كتاب با نگاهی به سوره های قریش، فيل، همزه ، ع

متن سوره، ترجمه و شرح واژه ها، سيمای هدایت و نکته های ادبی، تحليل عميق بعضی واژگان، 

 پرسش و پاسخ و مطالعه پژوهش در باره این سور مباركه می پردازد.

 قرآن

 2ترجمه و مفاهيم قرآن كریم ج  126
گروه تدوین متون 

 آموزشی
 اول 234 10 000

در این كتاب با نگاهی به سوره های بينه، قدر، علق ، تين، شرح، ضحی، ليل، شمس، بلد و فجر به 

ارائه متن سوره، ترجمه و شرح واژه ها، سيمای هدایت و نکته های ادبی، تحليل عميق بعضی واژگان، 

 پرسش و پاسخ و مطالعه پژوهش در باره این سور مباركه می پردازد.

 قرآن

 دوم 241 10 000 معاونت آموزش ب التفاسيرمنتخال  127
و  )من الجزء العاشر(منتخب تفاسير كنزالدقائق)سوره الفاتحه و المزمل( ، مجمع البحرین

 (11الی 34آیات –)سوره النساء تفسيرالميزان
 قرآن

 كالم مچون پلوراليزم،هرمنوتيک ،تکثر،تحول معرفت دینی و...تعریف دین،منشا دین،بررسی مباحث ه هفتم 240 12 000 علی ربانی گلپایگانی درآمدی بر كالم جدید  128

 اول 444 49 000 مهدی فرمانيان گزیده ای از متون كالمی  129
كتاب اصلی، كالسيک ومعتبر كالمی دنيای اسالمی اخذ شده است؛نيمی ازآن برگرفته از  40مباحث این كتاب از حدود 

 ی آشنایی با متون بزرگان و اندیشه اندیشمندان مذاهب دیگر است.متون بزرگان و متکلمان اماميه و نيم دیگر برا
 كالم

 كالم قواعد وروش های كالمی در علم كالم اول 114 29 000 علی ربانی گلپایگانی قواعد و روش های كالمی  131

 دیدج جهادیمدیریت  و  ت و مؤلفه های یک مدیر با مدیران پيرامون اقتضائاصميمانه  اول 114 94 000 سيد حسين اسحاقی مدیریت جهادیای مؤلفه ه  131

 جدید و پایبندی به آرزش های آن و تقارب  توسعه فرهنگی با توسعه اقتصادی در دولت اسالمی فرهنگنقش بيان اول 214 11 000 سيد حسين اسحاقی نقش فرهنگ در مقاوم سازی اقتصاد  132

 اول 394 100 000 سيد حسين اسحاقی فرزندان شيطان  133
پرستان  و بيان مهمترین به دیرینه شناسی و پيشينه و رویکرد و عملکرد شيطان نگاهی 

 ابزارها و نماد های این  فرقه
 جدید

 جدید اشعار در قالبی كوتاه در چارچوبو نگاه به بحث مهدویت جهت استفاده در تکنولوژی پيامکبيان اول 12 11 000 مریم گلی پور پيامک مهدوی  134

 4انسان برای زندگی بهتر  135
 –صابره وفایی زاده 

 محمد استاد جعفری
اول 11 20 000

و نگاهی  مباحثی پيرامون ازدواج با قلمی نو با استناد به روایات و احادیث ائمه اطهارطرح 

 در این خصوص ننانو به مشکالت جوا
 جدید
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                                                            "يــطوب" خصصينرم افزار الکترونيکي تعناوين  

 قيمت تعداد عنوان رديف

 ریال 19 000 1 شيعه شناسی 1

 ریال 19 000 1 تفسير وعلوم قرآنی 2

 ریال 19 000 1 فلسفه و كالم 3

 ریال 19 000 1 اهل بيت)عليهم السالم( 4

 ریال 19 000 1 تاریخ ایران و اسالم 9

 ریال 19 000 1 خانواده 4

 ریال 19 000 1 کترونيکیلنشریات ا 1

 ریال 19 000 1 تبليغ 1
 
 
 
 
 
 

  "هـرايح"هاي  مولتي  مديا  ديعناوين  سي

 متـقي تعداد تادـاس وانـعن رديف

 ریال 49 000 5 استاد پناهيان رانی دینیـروش سخن 1

 ریال 93 000 4 استاد راستگو ت مربیـروش تربي 2

 ریال 21 000 1 استاد حاج ابوالقاسمی ظ قرآن كریمـروش حف 3

 ریال 39 000 1 استاد ربانی گلپایگانی داللیـعقاید است 4

 ریال 24 000 2 استاد محدثی ندگیـروش نویس 9

 ریال 39 000 1 استاد ربانی گلپایگانی دیدـكالم ج 4

 ریال 40 000 5 استاد صالحی روش اردوداری 1

 ریال 92 000 4 استاد محمد وحيدی س احکامـروش تدری 1

 ریال 29 000 1 ـــ های زندگیزار آیهـنرم اف 5

 ریال 34 000 3 آبادیاستاد حاجی ده نگیـمدیریت فره 10

 ریال 14 000 7 یاستاد محمد وحيد عبادات   یومـاحکام عم 11

 ریال 39 000 1 ـــ شيــدای اميــن 12
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