
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

30,000تجلّی خود باوری111
35,000(سالم اهلل علیها)شخصیت حضرت مریم212
32,000حضرت سلیمان313
32,000احکام نو پدید فقهی414
30,000تصویر سازی مفاهیم اخالق515
41,000آیه تطهیر از نگاه فرقین616
26,000اخالق اداری717
41,000(تحلیل مفاهیم شخصیتی  )زنان 818
56,000قرآن و زنان اسوه919
44,000گناه گریزی10110
68,000حقوق در اسالم11111
71,000معاد باوری12112
38,000مهاجرت علمی13113
47,000توبه و اسغفار14114
35,000آیات قرآنی15115
47,000سبک زندگی قرآنی16116
30,000اهل کتاب17117
30,000قوم بنی اسرائیل18118
50,000پندار گرایی19119
44,000شعر دفاع مقدس20120
30,000حیات و تربیت21121
56,000تفسیر قرآن22122
35,000قصص23123
68,000مفاهیم اخالقی24124
94,000اصالحات اقتصادی25125
27,000مثل های قرآنی26126
32,000نظم آهنگ قرآن27127
40,000حضرت زینب علیها السال م28128
36,000خود باوری و خود باختگی29129
39,000سیمای قرآنی زن30130
48,000(عج )امام مهدی 31131
30,000نمای بهشت و جهنم32132
72,000قلب در قرآن33133
36,000نقش علم در تقویت ایمان34134
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

39,000حرکت تکاملی تاریخ35135
50,000غزل های حافظ36136
65,000دعای عرفه جلد یک37137
63,000دعای عرفه جلد دو38138
54,000مدیریت کالم39139
78,000حیات طیبه40140
57,000ارتباط با برزخیان41141
48,000آیات الهی42142
63,000راهبری اعمال43143
36,000شیطان گریزی44144
48,000کالم وحیانی45145
36,000محیط اجتماعی46146
47,000تحدی قرآن47147
48,000ساز کار حکومت اسالمی48148
60,000صحابه و تابعین49149
60,000آموز ه های اخالقی روایت ها50150
65,000خرافه گویی و خرافه زدائی51151
76,000استضعاف زدایی در پرتو هجرت52152
85,000 حضرت مو سی علیه السالم53153
100,000(ع)حقوق اهل بیت 54154
80,000نمادین انگاری زبان قرآن55155
66,000جلوه هاب حیا در روابط خانوادگی56156
52,000تربیت اخالقی جوان57157
110,000نفاق از منظر قران کریم58158
84,000معیار های روابط موفق59159
57,000پیامد های فردی و اجتماعی60160
79,000سفر و گردش گری61161
72,000مستندات قرآنی نظریه وحدت اسالمی62162
100,000جلوه های اخالقی و تربیتی سوره ی ص63163
70,000نقش صداقت در تحکیم روابط اجتماعی64164
100,000فرزندان شیطان65165
78,000نقش فرهنگ در مقاوم  سازی66166
40,000کرامت زن67167
280,000زن در قرآن68168
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

170,000معجم اعراب الفاظ صحیفه سجادیه69169
20,000(سالم اله علیها  )سیمای حضرت زینب 70170
54,000شایانه های ارزش71171
40,000در آمدی بر نظام شخصیت زن در اسالم72172
24,000صلی اهلل علیه وآله وسلم)شیوه های دعوت پیامبر73173
72,000زن ومرد74174
62,000ساز و کار تولید ملی75175
45,000ارتداد76176
40,000اصول و مهارتهای پایانامه نویسی77177
47,000مبانی و راهبرد جهاد اقتصادی78178
30,000مبانی و معیارهای اخالق79179
15,000از قلب دوم خود محافظت کنبد80180
17,000اولین قانون تغذیه81181
29,500(ره )امام خمینی 82182
52,000مدیریت فرهنگی83183
23,000(سالم اهلل علیها )مأخذ شناسی حضرت خدیجه84184
140,000صحیفه سجادیه85185
200,000لوح زندگانی امیر المومنین86186
140,000(ع )لوح پیامبر اعظم 87187
1,400,000 جلدی8قصّه های قرآنی 88188
1,250,000پنج جلدی (عج )موسوعه االمام منتظر 89189
65,000گزیدۀ متون کالمی90190
12,000بهشت عرفه91191
225,000انسان برای زندگی بهتر جلد 92192
518,000انسان برای زندگی بهتر جلد 93193
20,000پیامک مهدوی94194
27,000قواعد روش کالمی95195
320,000انسان برای زندگی بهتر جلد 96196
10,000سرمه اندیشه97197
135,000آئینۀ خدا98198
1200,000سریر سخن جلد 99199
2140,000سریر سخن جلد 1001100
3155,000سریر سخن جلد 1011101
17,000درآمدی بر فقه اسالمی1021102
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

325,000شهید اشک1031103
125,000طالیه داران پارسایی1041104
1120,000درسنامه علم اخالق 1051105
2170,000درسنامه علم اخالق 1061106
2170,000عقاید استدالی 1071107
25,000دفتر فنری1081108
65,000رموز پژوهشگری/ 1ره پویان ج1091109
62,000اسرار نویسندگی/ 2ره پویان ج1101110
58,000اصول ومهارت های پایان نامه نویسی/ 3ره پویان ج1111111
61,000ازآزاد اندیشی تا تولید علم/ 4ره پویان ج1121112
123,000فنون مقاله نویسی/ 5ره پویان ج1131113
110,000آداب کتاب نویسی/ 6ره پویان ج1141114
87,000بایسته های پژوهش گروهی/ 7ره پویان ج1151115
58,000سازوکارهای پژوهش میدانی/ 8ره پویان ج1161116
140,000سازو کارهای پژوهش میدانی/ 9ره پویان ج1171117
36,000سازوکارهای تحقیق پیمایشی/ 10ره پویان ج1181118
48,000شیوه نامه نگارش پایان نامه ورساله علمی/11ره پویان ج1191119
30,000روان شناسی عمومی12021
75,000اخالق اسالمی12122
25,000عرفان اسالمی12223
28,000تاریخ عصر غیبت12324
85,000فلسفه مقدماتی12425
50,000نظام حقوق زن در اسالم12526
91,000منطق ترجمه قرآن12627
70,000اشخاص محجورین12728
55,000را ه و راهنما شناسی12829
200,000آیه اولواالمر129210
130,000همبشه با صادقان130211
28,000زیبا ترین ترانۀ شرقی131212
16,000زیباترین آیه ها132213
250,000و این میثاق خداست133214
24,000بر پرنیان بال های عشق134215
25,000با ماهوت مخملی135216
15,000االمامه و االمامیه136217
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

30,000(یک جلدی  )خورشید عالم تاب 137218
140,000( جلدی 10 )خورشید عالم تاب 138219
80,000روز رستگاری139220
20,000آن شب قدر که140221
13,500حل لغات صحیفه سجادیه141222
270,000مفتاح الهدایه و مشکاه الوالیه142223
100,000راه سبز آسمان143224
92,000(علیهم السالم  )اهل البیت 144225
17,000خدا و امیر شهیدان رسالت145226
600,000آیه میثاق غدیر146227
12,500مدیریت رشد147228
70,000چهل طلوع148229
50,000جهان نامرئی جن149230
40,000اسرار سلوک150231
40,000بهار سلوک151232
40,000مسیر سلوک152233
40,000فضای سلوک153234
80,000طب سنتی154235
30,000(علیه السالم)فضائل و مقامات حضرت عباس155236
90,000هدایای عالم ارواح156237
65,000اسرار دعا و عالم برزخ157238
80,000کلماتی از جاذبه های عشق158239
35,000کلمات خاطره ها جلد یک159240
35,000کلمات خاطره ها جلد دو160241
150,000کلیات تعبیر خواب161242
20,000(علیه السالم  )رساله حقوق امام سجاد 162243
26,000ثواب قرائت سوره و آیات قرآن کریم163244
40,000منشور متعالی حقوق در اسالم164245
10,000عفاف165246
90,000سید عاشورایی166247
120,000سالم دایی جون167248
95,000ققنوسی که من دیدم168249
150,000مالقات با غربیه ها169250
150,000سید بلبلی170251
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

120,000نبرد محرم171252
24,000تک مروارید ساحل عشق172253
110,000سقیفه173254
22,500پرتوی از ثقلین174255
35,000قهر آسمان175256
80,000(علیه السالم  )مقتل امام حسین 176257
36,000احکام آداب سفر177258
220,000مثل امام حسین به روایت اهل سنت178259
30,000واژه های قرآنی179260
521,000پا به پای نیزه های 180261
12,000اعمال لیالی قدر181262
520,000وما گریه می کنیم 182263
40,000پسران چه می پرسند183264
40,000دختران چه می پرسند184265
30,000سیر گرایش خدا و معنویت در غرب185266
32,000والیت عشق186267
30,000تیشه های اشک187268
96,000روزی و انفاق188269
28,000(علیه السالم )سیر ه امام حسین 189270
14,000اگزیستانسیالیزم190271
15,000یوسف لبنان191272
32,000سیمای جهان قبل از ظهور نبی192273
48,000احکام خانواده جلد یک193274
256,000احکام خانواده جلد194275
60,000احکام عمومی جلد دو195276
56,000احکام عمومی جلد یک196277
30,000انتخابات197278
44,000فمنیسم و دانش های فمنیستی198279
200,000اذن ولی در ازدواج باکره199280
150,000خشونت خانگی علیه زنان200281
90,000مادری ، حقوق و مسئولیت ها201282
8,400                     شروط غیر معتبر و آثار حقوقی آن در 202283
140,000اشتغال زنان203284
115,000آسیب شناسی خانواده204285
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

120,000جنسیت و زبان قرآن205286
60,000          جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی206287
100,000نظام اسالمی و مسأله ی حجاب207288
25,000مأخذ شناسی فمنیسم208289
15,000کنوانسیون209290
75,000مقابله با خشونت خانگی علیه زنان210291
110,000مادری در نگاه دینی و عینیت اجتماعی211292
115,000هویت و نقش های جنستی212293
30,000جنسیت  و نفس213294
45,000زن در اسالم جلد یک214295
23,500الگوی جامع شخصیت زن مسلمان215296
12,000خانواده و کاالهای فرهنگی216297
20,000جنسیت و آموزش217298
48,000خشونت خانگی علیه زنان218299
80,000مادری در نگاه دینی و عینیت اجتماعی2192100
50,000سی دی تربیت مربی22031
50,000سی دی روش سخنرانی22132
40,000سی دی روش حفظ قرآن22233
40,000سی دی عقاید استداللی22334
50,000سی دی روش نویسندگی22435
50,000سی دی روش تدریس احکام22536
40,000سی دی کالم جدید22637
65,000سی دی روش اردوداری22738
35,000سی دی آیه های زندگی22839
40,000سی دی مدیریت فرهنگی229310
84,000سی دی احکام عمومی عبادات230311
35,000سی دی شیدای امین231312
20,000سی دی معارف قرآن232313
20,000سی دی اهل بیت233314
20,000سی دی فلسفه و کالم234315
20,000سی دی شیعه شناسی235316
20,000سی دی تاریخ اسالم236317
20,000سی دی ره توشه تبلیغ237318
20,000سی دی نشریات الکترونیکی238319
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی
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(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

20,000سی دی خانواده239320
150,000سی دی درس گفتار240321
100,000سی دی آموزه241322
80,000بصیرت افزایی مادران242323
80,000تربیت مربی دروه مقدماتی243324
80,000تربیت مربی دوره تکمیلی244325
160,000تربیت مربی دوره تخصصی245326
60,000سی دی مهارتهای زندگی246327
180,000سی دی دانش افزایی مادران247328
80,000تربیت دینی نوجوان248329
1160,000تربیت مبلغ خانواده249330
280,000تربیت مبلغ خانواده250331
280,000دانش افزایی مادران251332
160,000خانه ای مثل بهشت252333
60,000 سال6 تا 3تربیت فرزند 253334
80,000چه کنم های والدین254335
80,000رسانه کودک255336
160,000لذت زندگی256337
80,000اینجا به ادب دهند پاداش257338
80,000پیش فعالی258339
170,000نرم افزار طراوت غنچه ها259340
170,000نرم افزار نوزادی260341
170,000نرم افزار اتاق شادی261342
170,000نرم افزار همشاگردی سالم262343
170,000نرم افزار فرزدانی برای آینده263344
170,000نرم افزار کودک و رسانه264345
150,000ترتیل تصویری پرهیزکار265346
55,000داستان های پیامبران266347
55,000ضرب المثلها-بچه ها 267348
45,000داستهای معصومین268349
145,000پرسمان تربیتی 269350
45,000خانواده آسمانی از دیدگاه270351
245,000پرسمان تربیتی 271352
50,000سیاحت غرب272353
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی
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(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

35,000بچه مسلمان273354
35,000ادعونی منتخب ادعیه274355
275356vcd30,000 حمد
25,000ادعیه و مناجات فرهمند276357
30,000با شهدا277358
130,000کوتاه و شنیدنی 278359
230,000کوتاه و شنیدنی 279360
150,000گلستان کودکان280361
65,000الالیی281362
180,000پرسش اعتقادی آقای محمدی282363
95,000آموزش بزرگساالن283364
85,000مکنون نرم افزار284365
125,000فرزند صالح285366
55,000سدابک286367
55,000ام پی تی ری ترتیل پرهیزکار287368
75,000تصویری پرهیزکار288369
55,000تفسیر قرائتی289370
25,000کلید خوشبختی290371
35,000وی سی دی کودکانه291372
75,000توحید مفضل29241
75,000 معما666دانستنی های قرآن در 29342
1,500,000 جلدی5حیوۀ القلوب 29443
1,200,000 جلدی4اصول کافی 29544
225,000قصّه صلح خونین29645
200,000(علیهاالسالم)تاریخ و سیره ی حضرت زینب29746
300,000قصه کربال29847
150,000سالم اهلل علیها)تاریخ و سیرۀ حضرت خدبجه29948
200,000(علیه السالم  )تارخ و سیرۀ امام جواد 30049
275,000قصۀکوفه301410
350,000عین الحیوه302411
400,000(علیه السالم  )تارخ چهاده معصوم 303412
130,000نا گفته هایی از حقایق عاشورا304413
20,000نگاهی به آیه والیت305414
30,000احادیث ساختگی306415
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

32,000سنت پیامبر یا سنت خلفا307416
45,000موعود آسمانی308417
60,000آیات غدیر309418
130,000امامت در عقاید شیعه310419
350,000تحفل العقول311420
95,000شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره312421
60,000فریاد گر عدالت (علیه السالم  )علی 313422
120,000و زمام داران (علیه السالم  )امام علی 314423
150,000دنیای دختران315424
200,000داستانهای پیامبران316425
160,000مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش317426
200,000وقایع االیام318427
155,000ترجمه اسرا الصلوه319428
200,000مناسبت های شمسی و قمری معراج السعاده320429
350,000معراج السعاده321430
225,000پنجاه منبر322431
250,000ثواب االعمال و عقاب اال عمال323432
200,000داستان های اصول کافی324433
250,000االفین325434
60,000سیاحت غرب326435
60,000احکام حجاب و عفت در گلستان مرجعیت327436
60,000(علیه السالم )در محضر پیامبر 328437
80,000بهجت عارفان در حدیثدیگران329438
60,000منازل االخره330439
30,000آموزش نماز331440
75,000توحید مفضل332441
150,000(علیه السالم  )زندگی امام حسن 333442
148,500حلیه المتقین334443
200,000اخالق بشر335444
150,000لهوف336445
120,000 جلدی3 نکته ها از گفته ها 337446
115,000تحفۀ الملکوت338447
40,000حکمت زالل339448
40,000نردبان آسمان340449
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

170,000گلشن قدس341450
80,000ارتباط خدا342451
600,000 جلدی2متن ترجمه کمال الدین و تمام النعمه 343452
160,000منتخب مفاتیح الجنان344453
45,000صدای سخن عشق345454
60,000طبیب دلها346455
150,000(وزیری  )قرآن 347456
450,000چه بگویم جلد یک348457
450,000چه بگویم جلد دو349458
500,000(وزیری  )کلیات مفاتیح الجنان 350459
250,000(وزیری  )نهج البالغه 351460
250,000کلیات مفاتیح الجنان کیفی352461
200,000درآمدی بر کالم جدید353462
150,000خود فریبی در فلسفه غرب و مکتوبات اخالقی354463
250,000خدای عشق و مساله شر جان هیک355464
100,000نیاز به علم مقدس356465
40,000آشنایی با علوم اسالمی357466
85,000در آمدی بر االهیات تطبیقی اسالم و مسیحیت358467
120,000نجات شناسی اسالم و مسیحیت359468
180,000فقه و قانون گزاری360469
180,000ادیان زنده جهان361470
160,000کتاب مقدس362471
160,000یهودیت363472
150,000مسیحیت364473
140,000ادیان ابتدایی و خاموش365474
108,000درسنامه ادیان شرقی366475
110,000درسنامه ادیان ابراهیمی367476
160,000جریان شناسی دفاع از حقوق زنان368477
108,000علم و دین از تعارض تا گفتگو369478
170,000منقط کاربردی370479
130,000آموزش احکام37151
110,000آداب و احکام تالوت قرآن کریم37252
170,000واژه شناسی قرآنی مجید37353
60,000حفظ موضوعی قرآن کریم37454
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

315,000آیات امامت و والیت در تفسیر المنار37555
200,000تاریخ فلسفه اسالمی37656
185,000(نبوّت امامت و معاد  )کالم تطبیقی 37757
150,000اعجاز قرآن37858
165,000مبانی و روش های تفسیری37959
140,000توحید صفات و معاد)کالم تطبیقی 380510
260,000فرصتی دو باره381511
180,000تاریخ تشکیالت در اسالم382512
215,000             بررسی گناه نخستین در ادیان ابراهیمی با رویکرد 383513
160,000آشنایی با جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت384514
110,000آشنایی با متون حدیث و نهج البالغه385515
130,000درسنامه ی اخالق386516
155,000تحلیل ادبی نهج البالغه و صحیفه سجادیه387517
200,000تاریخ حدیث388518
170,000درسنامه روش آموزش و مهارت های کالس داری389519
165,000مسئلۀ وحی و پاسخ به شبهات آن390520
140,000آشنایی با علوم قرآنی391521
200,000فرق و مذاهب کالمی392522
140,000درسنامه عقاید393523
140,000تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی394524
115,000منطق پیشرفته395525
390,000مستشرقان و قرآن396526
60,000جوان از منظر معصومان397527
300,000خانواده در قرآن398528
230,000سیمای فرزانگان399529
390,000سبک زندگی اسالمی در صحیفه ی سجادیه400530
130,000جوان و همسر گزینی401531
280,000آموزه های اخالقی رفتاری امامان شیعه402532
110,000اسالم و حقوق کودک403533
90,000تعلیم و تربیت در نهج البالغه404534
185,000آرزوی نسل پاک405535
90,000نماز نور چشم پیامبر406536
65,000نگاهی کوتاه به زندگی زینب کبری407537
70,000جوانان در طوفان غرایز408538
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

80,000مصاف بی پایان با شیطان409539
80,000رجال بصره410540
65,000چهل درس زندگی برای زنان وشوهران411541
120,000جوان و اعتماد به نفس412542
130,000شیوه های کنترل غریزه جنسی از نظر اسالم413543
185,000تربیت کودک در جهان امروز414544
130,000سیمای آرمانی طلبه415545
45,000الفبای زندگی416546
35,000والیت فقیه به زبان ساده417547
430,000تاریخ انبیاء418548
75,000آلبوم خانواده419549
210,000انسان از آغاز تا انجام420550
180,000بررسی های اسالمی جلد یک421551
170,000بررسی های اسالمی جلد دو422552
320,000پیشوای شهیدان423553
180,000تعالیم اسالم424554
260,000حیات پاکان425555
120,000رسالت تشیع در دنیای امروز426556
130,000جزیره ی  خضراء افسانه یا واقعیت427557
100,000زن و آزادی428558
60,000تحلیل نو بر عقاید وهابیان429559
150,000شیعه در اسالم430560
250,000حدیث آفتاب431561
110,000آسیب شناسی تک فرزندی از دیدگاه اسالم432562
450,000عرفان عملی433563
140,000سنن النبی434564
230,000سیر و سلوک سبز435565
300,000کلیله و دمنه436566
320,000شیعه437567
110,000روش های تبلیغ و سخرانی438568
45,000صبح امید439569
75,000     آنچه یک جوان باید بداندویژۀپسران و دختران440570
80,000ابلیس دشمن قسم خورده441571
75,000آنچه والدین و مربیان باید بدانند442572
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

60,000(ویژۀ دختران  )آنچه یکجوان باید بداند 443573
60,000بهشت برای همسایه444574
125,000روابط سالم در خانواده445575
160,000دختران مهتاب و پسران آفتاب446576
70,000آنچه در باره کودکان و نوجوانان باید بدانیم447577
60,000سیمای بهشت و جهنم در سوره واقعه448578
60,000(ویژۀ پسران  )آنچه یک جوان باید بداند 449579
45,000آنچه معلمان و مربیان باید بدانند450580
40,000روش فیش برداری451581
70,000راهنمای فتاوا452582
55,000الهی نامه453583
160,000بوستان سعدی454584
150,000گلستان سعدی455585
320,000کشکول شیخ بهایی456586
150,000مناجات خواجه عبداهلل انصاری457587
300,000دائره المعارف میوه درمانی458588
600,000مثنوی معنوی459589
270,000معارف توحیدی نهج البالغه460590
320,000تاریخ و نقد وهابیت461591
65,000تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم462592
270,000معارف اخالقی463593
270,000معارف اجتماعی464594
46559500
110,000مرز فضائل و رذائل اخالقی466596
115,000سفر نامه سلوک467597
55,000عربی محلی در سفر468598
88,000خاطرات سیاسی بهلول469599
170,000میر مهر4705100
60,000داد گاه رستاخیز4715101
60,000پرسشها و پاسخ های قرآنی4725102
20,000(علیه السالم  )رساله حقوق امام سجاد 4735103
20,000سروش ملکوتی4745104
130,000جنبش گولن4755105
150,000حوثیان یمن4765106
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

310,000خاندان پیامبر ان در کتاب مقدس و قرآن4775107
210,000درآمدی بر خاستگاه روایی تصوف و عرفان4785108
140,000درآمدی بر مبانی جامعه شناسی دین4795109
210,000درآمدی به روان شناسی دین4805110
150,000راز اعداد4815111
50,000زن در جا هلیت و اسالم4825112
220,000طریقت کمال4835113
200,000مثلث خدا ، انسان ، جهان4845114
120,000تاریخ تشیع از آغاز تا پیان عصر غیبت صفوی48561
200,000جهان شناسی48662
400,000خدا شناسی48763
320,000راه و راه نما شناسی48864
220,000آشنایی با مجموعۀ عرفان اسالمی48965
290,000آموزش عقاید49066
150,000 انسان شناسی49167
100,000بهترین ها و بد ترین ها از دیدگاه نهج البالغه49268
160,000خانواده موفق49369
180,000شاخص های سبک زندگی494610
90,000فلسفه وجودی شیطان495611
80,000معرفت شناسی496612
210,000همسران سازگار497613
120,000تغذیه و تندرستی498614
70,000یکصد وده  سؤال از استادمطهری499615
80,000پرسشهای قرآنی ، پاسخ های شهید مطهری500616
70,000عاشقان بی ادعا501617
90,000هنر آشپزی کد بانو502618
80,000نسیم مهر جلد یک503619
80,000نسیم مهر جلد دو504620
80,000نسیم مهر جلد سه505621
190,000گلبرک زندگی جلد 506622
285,000گلبرک زندگی جلد 507623
390,000گلبرک زندگی جلد 508624
480,000گلبرک زندگی جلد 509625
2,008,000 جلدی10ادب فنای مقربان 510626

15



مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

100,000انسان از آغاز تا انجام511627
125,000تبعین براهین اثبات خدا512628
12 به جز 44 تا 1تفسیر تسنیم از جلد 513629
36320,000تفسیر تسنیم جلد 514630
37280,000تفسیر تسنیم جلد 515631
38285,000تفسیر تسنیم جلد 516632
39320,000تفسیر تسنیم جلد 517633
40310,000تفسیر تسینم جلد 518634
41240,000تفسیر تسیم جلد 519635
42245,000تفسیر تسنیم جلد 520636
43310,000تفسیر تسنیم جلد 521637
44320,000تفسیر تسنیم جلد 522638
 جلدی18تفسیر موضوعی 523639
115,000حکمت نظری و عملی524640
330,000دانش و روش بندگی525641
100,000راز های نماز526642
600,000رساله الوالیه دو جلدی527643
150,000زن در آینه جالل و کمال528644
75,000شفاعت جلوه برتر رحمت529645
160,000شمس الوحی تبریزی530646
120,000عمل عرفانی در پرتو علم وحیانی531647
150,000قرآن حکیم از منظر امام رضا علیه السالم532648
70,000قرآن میزان شناخت قرآن533649
93,000نسبت دین و دنیا534650
110,000همتای قرآن و اهل بیت535651
200,000والیت فقیه به زبان ساده536652
140,000مفاتیح الحیات جیبی537653
175,000مفاتیح الحیات وزیری538654
250,000ثواب االعمال و عقاب اال عمال539655
70,000ویژگی های معلم خوب540656
160,000مراقبات541657
1180,000اخالق در خانه جلد 542658
2160,000اخالق در خانه جلد 543659
200,000روش زن داری روش شوهر داری544660
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

300,000ازدواج مکتب انسان سازی545661
100,000اصحاب امام حسین علیه السالم546662
200,000فرزندم547663
200,000دیباجه ای بر زیارت548664
60,000نقش دوستان در سرنوشت انسان549665
210,000دفاع از تشیع و پاسخ به شبهات550666
100,000شصت پرسش اعتقادی551667
175,000بهشت اخالق552668
110,000باغ طوبی553669
90,000آتش/بچه / آواز 554670
90,000دخیل عشق555671
150,000رسول ابلیس556672
80,000پرواز با پاراموتور را دوست دارم557673
350,000در کربال چه گذشت558674
280,000از تولد تا بعد از ظهور (عج  )امام مهدی 559675
65,000کمیک استریپ های شهاب560676
370,000تاریخ سید الشهدا561677
105,000عالم در آغاز شگفت انگیز زندگی انسان562678
70,000دکان های کاذی563679
30,000و آنکه دیرتر آمد564680
70,000نخلستانی از فانوس565681
20,000رابطه خویشاوندی566682
20,000هنر خوب بودن567683
20,000تغذیه زبان دین568684
20,000کاهش ارتباط در خانواده569685
20,000رفاقت با زندگی570686
20,000جاده سبز زندگی571687
20,000اختالس572688
20,000توهم می توانی خالق تو شوی573689
20,000شادی574690
20,000علیهاالسالم)همسر داری به سبک اهل  بیت575691
20,000لطفا جوش نیاورید576692
20,000کتاب مطالعه577693
20,000فرزند پروری578694
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

20,000اوقات فراغت579695
20,000اخالق شهر وندی580696
20,000ارتباط مؤثّر والدین با فرزندان581697
20,000خوشحالم درک می کنی582698
20,000دوست من استرس583699
20,000مهارتهای حل تعارض5846100
180,000شیوه های گذران اوقات فراقت5856101
180,000آپارتمان نشینی5866102
140,000میهمانی و میزبانی5876103
100,000مدیریت بدن5886104
100,000سفر با کشتی نجات5896105
120,000شرح حال و نقش زنان عصر والدت حضرت مهدی5906106
1340,000 امام در میراث مکتوب اهل سنن جلد 12سیمای 5916107
200,000خانواده و زمینه سازی ظهور5926108
720,000 جلدی2مذهب شیعه تاریخ اسالم در ایران و عراق 5936109
220,000درآمدی بر مسئله روابط زن ومرد در جامعه اسالمی5946110
2600,000 امام در میراث مکتوب اهل سنن جلد 12سیمای 5956111
420,000دولت های شیعی در تاریخ5966112
220,000خاستگاه تشیع و پیدایش فرق5976113
110,000روحانیت و اقتضائات جامعه معاصر5986114
110,000درآمدی بر زی طلبگی5996115
60,000تغییر جنسیت6006116
80,000رساله حاللیه6016117
2260,000 و 1مصباح الهدی جلد 60271
140,000نفس نفیس خاتمیت60372
1140,000ربانی آیات اهلل جلد60473
250,000تقویم شیعه60574
350,000اکلیل المصائب فی مصائب االطائب60675
150,000درآستانه سلوک60776
420,000شرح زیارت عاشورا60877
240,000شرح رساله اعتقادی عالمه مجلسی60978
350,000ناگفته هایی از سقیفه61079
400,000شناخت وهابیت611710
800,000 جلدی23)گزارش لحظه به لحظه612711
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

70,000 جلدی4آموزش خط دوره 613712
150,000بانوی آفتاب614713
70,000تاریخچه پیدایش شیعه و سنی615714
3,500,000جلدی14تفسیر کنزالدقایق و بحرالغرائب 616715
240,000دین و عرصه های حیات انسان617716
160,000پیویند پایدار618717
140,000حلقه وصل رسالت و امامت619718
70,000احکام بانوان620719
175,000حقیقت رجعت مباحث رجعیت621720
80,000احکام آداب و آثار نماز شب622721
30,000نامه امام صادق علیه السالم به شیعیان623722
200,000مساله اختیار624723
230,000معمای یک ازدواج625724
290,000رجعت دوازه مهدی مباحث رجعت626725
125,000کالم مفید627726
100,000جریان شناسی مهدویت در فرقه های شیعه628727
300,000عزاداری رمز محبت629728
300,000وصیت های پیامبر به امیرالمومنین علیه السالم630729
200,000مصیبت کربال631730
140,000علی علیه السالم و العوالم632731
170,000اسرا آل محمد علیه السالم633732
150,000لذت زندگی بدون دروغ634733
4,000,000 جلدی12الحیات دوره 635734
120,000همراهی علی و حق در شرح حدیث636735
130,000نعمت های الهی637736
150,000توبه آغوش رحمت638737
200,000حدیث عقل و نفس639738
200,000جاهلیت640739
130,000حسنات و سیئات641740
160,000فرهنگ مهرورزی642741
110,000تمرین بندگی643742
180,000شیطان و اهل تقوی644743
160,000تواضع و آثار آن645744
140,000زیبایی های اخالق646745
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

160,000عبودیت و دینداری در پرتو قرآن647746
130,000طهارت باطنی648747
130,000ارزشها و لغزشهای نفس649748
110,000چهره های محبوب و منفور در قرآن650749
160,000سیمای نیکان651750
140,000اسالم دین آسان652751
120,000عدل و ظلم653752
75,000سیمای نماز654753
170,000مرگ و فرصت ها655754
160,000عناصر شخصیت656755
90,000عبرت آموز657756
140,000دنیا از منظر اولیا658757
130,000گوهر شکیبایی659758
120,000آداب نماز شب660759
130,000فضل و رحمت الهی661760
170,000هدایت تکوینی و تشریعی662761
190,000راه و رسم رستگاری663762
160,000ایمان و آثار آن664763
100,000یتیم همتای بی همتا665764
120,000آموزش حکت اشراق666765
74,000آسیب شناسی تبلیغ دین667766
78,000برهان صدیقین668767
87,000هستی و علل آن در حکت مشا669768
45,000مبانی فقهی اقتصاد اسالمی670769
120,000خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی671770
106,000درآمدی بر روانشناسی دینی672771
267,000منابع تاریخی شیعه673772
160,000زوج درمانی با روی آورد اسالم674773
295,000فلسفه روانشنای و نقد آن675774
127,000نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن676775
148,000مقامات عرفان به روایت ابن سینا677776
173,000اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد678777
180,000نوع شناسی و مصداق های مدیریت در نهج البالغه679778
128,000روان شناسی اخالق680779

20



مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

196,000سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت681780
164,000روان شناسی در قرآن682781
154,000فلسفه علم و علم دینی683782
125,000مدیریت اسالمی684783
117,000نظام اداری و سیره سنت نبوی685784
148,000روان شناسی در نهج البالغه686785
400,000غررالحکم و دررالکالم687786
300,000معجم االعراب688787
200,000جهاد با نفس689788
190,000اسرا الصاله690789
320,000معجم المفهرس691790
225,000قصه های قرآنی692791
100,000برکات عبودیت693792
130,000چهارده آیینه خورشید694793
65,000ارزیابی انقالب امام حسین علیه السالم695794
60,000شرح غربت696795
70,000سرزمین یاس697796
40,000پیشوای شیعه698797
52,000درقصر تنهایی699798
65,000فقه و زندگی حجاب و عفاف700799
38,000فقه و زندگی احکام مسجد7017100
18,000فقه و زندگی احکام حسینی7027101
210,000توسل و استغاثه در اسالم7037102
120,000امام سجاد علیه السالم در آینه شعر فارسی7047103
60,000مصونیت قرآن از تحریف7057104
45,000مهدویت از دیدگاه اهل بیت7067105
210,000کتاب شناسی امام سجادعلیه السالم صحیفه سجادیه7077106
70,000ابوطالب بزرگ مکه7087107
55,000مفهوم سب و لعن در قرآن کریم7097108
25,000دست بسته نماز خواندن7107109
30,000گریه بر مرگ مومنان7117110
25,000مصحف امام علی علیه السالم7127111
25,000رجعت7137112
25,000چگونگی صلوات بر پیامبر7147113
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

25,000مسح پا در وضو7157114
25,000جمع بین دو نماز7167115
30,000توسل7177116
25,000واقعه غدیر7187117
25,000تقیه در اسالم7197118
25,000بداء در قرآن7207119
25,000حکم آمین گفتن در نماز7217120
30,000تشیع در صراط مستقیم7227121
70,000افسانه تحریف قرآن7237122
35,000امام مهدی عجه اهلل تعالی در روایات اهل سنت7247123
70,000آگاهی ائمه اثنی عشر از غیبت7257124
1150,000شرح سیوطی جلد72681
2155,000شرح سیوطی جلد72782
3190,000شرح سیوطی جلد72883
4135,000شرح سیوطی جلد72984
85,000حفظ قرآن و آثار روان شناختی آن73085
60,000ارزش و اعتبار رویا در منابع اسالمی73186
25,000پرسش ها و تمرین های صرف ساده73287
250,000 قسمت نحو4حل تمرین مبادی العربیه جلد73388
220,000تدبر در قرآن کریم73489
1140,000ترجمه و شرح مغنی االدیب جلد735810
2185,000ترجمه و شرح مغنی االدیب جلد736811
3200,000ترجمه و شرح مغنی االدیب جلد737812
4200,000ترجمه و شرح مغنی االدیب جلد738813
1240,000ترجمه و شرح ابن عقیل جلد739814
2170,000ترجمه و شرح ابن عقیل جلد740815
3175,000ترجمه و شرح ابن عقیل جلد741816
4220,000ترجمه و شرح ابن عقیل جلد742817
1220,000احکام عمومی جلد743818
130,000احکام دختران744819
3180,000احکام عمومی جلد745820
98,000تربیت فرزند746821
80,000آموزش منطق747822
160,000تجوید احکام قرائت و ذکر در نماز748823
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

70,000تمرینات منطق مظفر749824
160,000ترجمه مبادی العربیه جلد750825
50,000نحو مقدماتی751826
123,000 قسم نحو4هزار و یک تست مبادی العربیه جلد 752827
175,000 قسم صرف4هزار و یک تست مبادی العربیه جلد 753828
2170,000حل تمرین مبادی العربیه جلد754829
65,000حفظ موضوعی آیات755830
170,000ترجمه و شرح مابادی العربیه جلد756831
2140,000ترجمه و شرح مبادی العربیه جلد757832
140,000 قسم صرف3ترجمه و شرح مبادی العربیه جلد758833
200,000 قسم نحو3ترجمه و شرح مبادی العربیه جلد759834
240,000 نحو4ترجمه و شرح مبادی العربیه جلد760835
140,000 صرف4ترجمه و شرح مبادی العربیه جلد761836
180,000درآمدهای حالل و حرام762837
130,000نحو کاربردی763838
600,000جلدی2اساس بندگی 764839
1210,000ترجمه تحریر الوسیله جلد765840
2120,000ترجمه تحریر الوسیله جلد766841
3230,000ترجمه تحریر الوسیله جلد767842
4350,000ترجمه تحریر الوسیله جلد768843
250,000طریق بندگی769844
1140,000احکام خانواده جلد770845
2160,000احکام خانواده جلد771846
140,000فلسفه و اسرار احکام772847
120,000جلوه مهر و کرامت773848
2150,000منطق 774849
1115,000منطق 775850
47,000حفظ موضوعی روایات776851
150,000احکام و آداب سفر777852
350,000وسایل هدایت778853
185,000تاریخ فلسفه اسالمی779854
800,000جلدی2منبع شناسی امام و انقالب 780855
250,000صبر از دیگاه اسالم781856
520,000 جلدی شیخ صدوق2خصال 782857
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

1100,000حکمت ها و اندرزها جلد783858
290,000حکت جلد/کالم عرفان784859
110,000ده گفتار شهید مطهری785860
100,000پانزده گفتار شهید مطهری786861
30,000علم پیشین الهی و اختیار787862
100,000داستان غدیر788863
36,000پرسش های قرآن پاسخها789864
60,000علی علیه السالم در قرآن790865
250,000عرفان در سوره یوسف791866
220,000خانواده در قرآن دکتر بهشتی792867
50,000علی از زبان مخالفان793868
325,000شبهای پیشاور794869
350,000گناه و سبب آن795870
500,000گزیده جامع از الغدیر796871
300,000مباحث اعتقادی797872
138,000جزئ اول حلقه ثالثه798873
130,000جزء ثالنیه حلقه ثالثه799874
250,000معرفت دینی800875
200,000اندیشه در اسالم801876
180,000تربیت آیت اهلل امینی802877
450,000سواالت ما803878
200,000اخالق عبداهلل بن شبر804879
250,000چهره ملکوتی یوسف805880
150,000الفین806881
50,000قرآن و متولیان فرهنگی807882
22,000سیره پیامبر اکرم808883
135,000آیین رستگاری809884
70,000اربعین در فرهنگ شیعه810885
70,000حریم قدسی811886
120,000رساله طهارت انسان812887
180,000شرح دعای افتتاح813888
195,000عنوان بصری جلد814889
120,000فقاهت در تشیع815890
1,823,000 جلدی13مطلع انوار 816891
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

160,000نفحات انس817892
2180,000عنوان بصری جلد818893
42,000سبک زندگی اقتصادی819894
44,000سبک زندگی عاشقانه820895
40,000سبک زندگی حکیمانه821896
52,000سبک زندگی بانوان822897
42,000دانستنی ها درباره آموزش و پرورش823898
90,000نگاهی به روانشناسی کودک824899
90,000انسان برسر دوراهی8258100
70,000تربیت فرزند از دیدگاه علم و دین8268101
50,000آموزش حفظ موضوعی قرآن کریم8278102
30,000کتابک پیک نهج البالغه8288103
30,000کتابک پیک گناه شناسی8298104
30,000کتابک پیک آداب زندگی8308105
30,000کتابک پیک جشن تکلیف8318106
30,000کتابک پیک قرآن شناسی8328107
30,000کتابک پیک نماز8338108
30,000کتابک پیک روح اهلل8348109
1225,000شرح کفایه االصول جلد83591
2200,000شرح کفایه االصول جلد83692
3200,000شرح کفایه االصول جلد83793
4230,000شرح کفایه االصول جلد83894
5340,000ترجمه کفایه االصول جلد83995
225,000ترجمه و شرح دروس فی علم االصول حلقه االولی و الثانی84096
1220,000ترجمه و شرح دروس فی علم االصول در نگارش جدید جلد84197
2280,000ترجمه و شرح دروس فی علم االصول در نگارش جدید جلد84298
3265,000ترجمه و شرح دروس فی علم االصول در نگارش جدید جلد84399
4200,000ترجمه و شرح دروس فی علم االصول در نگارش جدید جلد844910
1170,000ترجمه دروس التمهدیه فقه االستداللی جلد845911
295,000ترجمه دروس التمهدیه فقه االستداللی جلد846912
50,000ترجمه و شرح دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه847913
2170,000ترجمه و شرح فارسی دروس تمهدیه فی فقه االستداللی جلد848914
3165,000ترجمه و شرح فارسی دروس تمهدیه فی فقه االستداللی جلد849915
4160,000ترجمه و شرح فارسی دروس تمهدیه فی فقه االستداللی جلد850916
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

5250,000ترجمه و شرح فارسی دروس تمهدیه فی فقه االستداللی جلد851917
6135,000ترجمه و شرح فارسی دروس تمهدیه فی فقه االستداللی جلد852918
1140,000ترجمه و شرح فارسی دور تمهیدیه فی القواعد الفقه جلد853919
2130,000ترجمه و شرح فارسی دور تمهیدیه فی القواعد الفقه جلد854920
140,000سوره شناسی855921
1135,000ترجمه و شرح فارسی الوسیط جلد856922
2135,000ترجمه و شرح فارسی الوسیط جلد857923
95,000آموزش نموداری الهدایه فی النحو858924
98,000نوآوری های صرفی در صرف کاربردی859925
1170,000ترجمه و شرح الموجز فی اصول فقه جلد860926
2170,000ترجمه و شرح الموجز فی اصول فقه جلد861927
265,000ترجمه و شرح فارسی الهدایه فی نحو862928
170,000من فاطمه علیهاالسالم هستم863929
125,000عجایب عاشورا864930
100,000درسنامه مطالعات تطبیقی زن در قرآن و عهدین865931
1350,000آموزش پیشرفته دانش صرف کاربردی جلد866932
2400,000آموزش پیشرفته دانش صرف کاربردی جلد867933
4190,000ترجمه و شرح فارسی مبادی العربیه جلد868934
365,000 ساله ائمه250تحلیل جامع زندگانی 869935
195,000الفبای جامع قرآن و جهان870936
160,000ترجمه قواعد االساسیه الغه العربیه871937
180,000من امیرالمومنین علیه السالم هستم872938
1125,000تلخیص جامع اصول فقه جلد873939
295,000تلخیص جامع اصول فقه جلد874940
120,000کنترل وسواس875941
65,000شیوه های بیان آموز شهای دینی876942
150,000مقتل الحسین مقرم877943
180,000دروس تمهیدیه فی قواعد رجالیه878944
1175,000علم االصول حلقه ثالثه فی اسلوبها ثانی جزء 879945
2175,000علم االصول حلقه ثالثه فی اسلوبها ثانی جزء 880946
3175,000علم االصول حلقه ثالثه فی اسلوبها ثانی جزء 881947
4175,000علم االصول حلقه ثالثه فی اسلوبها ثانی جزء 882948
250,000دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه883949
1290,000فرهنگ جامع سخنان امام سجاد علیه السالم جلد884950
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

2260,000فرهنگ جامع سخنان امام سجاد علیه السالم جلد885951
1300,000فرهنگ جامع سخنان امام حسن مجتبی علیه السالم جلد886952
2300,000فرهنگ جامع سخنان امام حسن مجتبی علیه السالم جلد887953
1260,000فرهنگ جامع سخنان حضرت فاطمه علیهاالسالم جلد888954
2220,000فرهنگ جامع سخنان حضرت فاطمه علیهاالسالم جلد889955
300,000اصحاب امام حسن علیه السالم890956
240,000حدیث غدیر نص بر امامت891957
110,000نظریه امید892958
180,000قصه های قرآنی893959
200,000به سوی رستگاری894960
150,000گنجینه سخن895961
1150,000پرسش های قرآنی جوانان ج896962
2150,000پرسش های قرآنی جوانان ج897963
3150,000پرسش های قرآنی جوانان ج898964
4150,000پرسش های قرآنی جوانان ج899965
5150,000پرسش های قرآنی جوانان ج900966
6150,000پرسش های قرآنی جوانان ج901967
7150,000پرسش های قرآنی جوانان ج902968
8150,000پرسش های قرآنی جوانان ج903969
9150,000پرسش های قرآنی جوانان ج904970
10150,000پرسش های قرآنی جوانان ج905971
11150,000پرسش های قرآنی جوانان ج906972
12150,000پرسش های قرآنی جوانان ج907973
65,000به مورچه ها در حمل بارشان کمک کنید908974
80,000اشتباهات والدین909975
60,000نخواهید که فرزندانتان شبیه دیگران شود910976
80,000محروم کردن فرزندان از بازی یک ظلم بزرگ است911977
50,000رسم طلبگی دفتر اول912978
40,000اخالق و آداب طلبگی دفتر دوم913979
60,000درآمدی بر لغت شناسی914980
80,000میثاق طلبگی915981
70,000رسم پارسایی916982
90,000طالیه داران تبلغی بین الملل تاریخ917983
90,000فرهنگ حجزه نشینی918984
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

120,000نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه919985
400,000برنامه ریزی درسی920986
70,000تاریخچه روحانیت شیعه921987
72,000اولویت های پژوهشی ادبیات داستانی در حوزه922988
150,000درآمدی بر نیازسنجی پژوهش923989
220,000شبکه عنکبوتی924990
70,000جذب و ارشاد خطاکاران925991
280,000ماهیت منطبق و منطق ماهیت926992
150,000علم دینی دیدگاه و تحلیل ها927993
300,000ظرفیت شناسی علوم اسالمی برای علوم انسانی928994
100,000برخی از فیسلوفان معاصر اسالمی در حوزه929995
750,000 جلدی3مشکاه االصول 930996
550,000 جلدی2االمر بین االمرین 931997
1250,000التوحید جلد932998
2350,000التوحید جلد933999
4,000,000 جلدی16ترجمه تفسیر البرهان 934101
180,000جلدی2گناه زبان در حکایتها و روایتها935102
120,000نفس در اسارت شیطان936103
120,000حقیقت قبر937104
60,000معراج مومن938105
350,000سلمان فارسی939106
380,000معالی السبطین940107
900,000 داستان200چهارصد موضوع 941108
200,000جهاد با نفس942109
500,000 جلدی2االرشاد شیخ مفید 9431010
350,000اختصاص شیخ مفید9441011
110,000قلب قرآن9451012
180,000آدابی از قرآن9461013
65,000ازدواج اسالمی9471014
95,000قیامت و قرآن9481015
60,000آشنایی با نظام تربیتی اسالم9491016
110,000نوآوری های اصولی و فقهی9501017
230,000قضاوتهای امیرالمومنین علیه السالم9511018
290,000ترجمه کامل الزیارت9521019
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

170,000سنت ها تاریخ در قرآن9531020
30,000سرنوشت دو خواهر9541021
250,000شرح قطر الندی9551022
300,000شرح الفیه ابن مالک9561023
250,000القه علی المذاهب الخمسه9571024
200,000مراح االرواح9581025
250,000البالغه الواضحه9591026
340,000دانشنامه احادیث پزشکی9601027
230,000تربیت جنسی9611028
240,000دوهزار دستورالعمل مجرب9621029
285,000زمزم عرفان9631030
405,000 جلدی4شناخت نامه قرآن 9641031
200,000داستانهای اصول کافی9651032
 جلدی14شرح مکاسب9661033
 جلدی14مغنی الفقیه 9671034
 جلدی7شرح رسائل 9681035
220,000شرح منطق غرویان9691036
100,000درآمدی بر علم کالم9701037
140,000مدیریت بخران در کتابخانه ها9711038
160,000 معصوم14نگاهی کوتاه بر 9721039
220,000ترجمه منطق تعلیمی9731040
200,000قائم آل محمد9741041
120,000آیینه اسالم9751042
160,000فن ترجمه و تصویب کاربردی9761043
70,000خمس میردامادی9771044
جلدی5ترجمه مبادی العربیه9781045
180,000شرح کشف المراد9791046
100,000گلچین خوشبختی9801047
 جلدی4تلخیص مکاسب 9811048
80,000اصول الدین برای همه9821049
60,000منطق نموداری9831050
50,000درمان با هنر بخشش9841051
45,000دست جوان در دست علی9851052
280,000روش نوین در آموزش زبان عربی9861053
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

 جلدی7مکاتب ادبی فقها 9871054
 جلدی7نقد مکاتب ادبی 9881055
 جلدی6درسنامه آموزش فقاهت 9891056
28,000سفارشات پیامبر به دختران و زنان9901057
200,000ترجمه محاظرات فی الهیات9911058
125,000اعتقادات شیعه از نظر دیدگاه9921059
850,000 جلدی4شرح بدایه 9931060
770,000 جلدی3شرح نهایه 9941061
600,000 جلدی2ترجمه اصول فقه با متن عربی 9951062
240,000فرهنگ کاربردی اصطالحات سیاسی9961063
3,500,000جلدی8معارف و معاریف9971064
6,400,000 جلدی40ترجمه المیزان 9981065
125,000احکام نموداری جلد 9991066
240,000احکام نموداری جلد 10001067
440,000احکام نموداری جلد 10011068
27,000احکام نموداری روزه10021069
100,000احکام نموداری نماز و روزه مسافر10031070
50,000آداب و احکام بازار10041071
60,000آداب نماز جماعت و جمعه10051072
30,000راهنمای تقسیم ارث10061073
150,000معراج پیامبر10071074
125,000رمز موفقیت شهید مطهری10081075
25,000رمز موفقیت عالمه طباطبایی10091076
25,000حقوق والدین10101077
49,000نیازهای جوانان10111078
29,000سیمای مهدویت در قرآن10121079
36,000نقش تربیتی نماز10131080
350,000فرهنگ برابهای فارسی نهج البالغه1014111
250,000نهج البالغه پارسی1015112
150,000مثل و تمثیل در نهج البالغه1016113
170,000ارتباط نهج البالغه با قرآن1017114
28,000اندیشه های ناب دفتر اول1018115
74,000معاد سرنوشت جاودانه انسان1019116
74,000صبر کیمای سعادت انسان1020117
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

42,000سیر و سلوک مورمه1021118
28,000سیر و سلوک منزل اول1022119
50,000سیر و سلوک منزل دوم10231110
140,000سیر و سلوک منزل سوم10241111
1120,000معرفت نفس جلد 10251112
2100,000معرفت نفس جلد 10261113
390,000معرفت نفس جلد 10271114
120,000بیماری47طب اسالمی درمان 10281115
80,000ساغر سحر10291116
590,000جلدی2امالی شیخ صدوق 10301117
140,000صدها نکته در طب سنتی از زبان ابن سینا10311118
340,000ثواب االعمال و عقاب االعمال10321119
350,000معانی االخبار10331120
320,000رسائل شیخ صدوق10341121
420,000برگزیده کانون در طب10351122
480,000روز رهایی10361123
250,000داروخانه تخصصی طب اسالمی10371124
180,000سخن و سخنوری10381125
140,000تاریخ شیعه10391126
150,000زندگانی حضرت زهرا علیهاالسالم10401127
35,000زندگانی علی بن الحسین علیه السالم10411128
90,000علی از زبان علی10421129
80,000داستان هایی از زندگی امیرکبیر10431130
15,000بینش و نیایش10441131
16,000همسرداری بچه داری تعامل با جوانان10451132
50,000زندگانی امام صادق علیه السالم10461133
45,000زن باش10471134
50,000انقالب مهدی و پندارها10481135
75,000سیاست و حکومت در نهج البالغه10491136
150,000تاریخ هویت در عربستان سعودی10501137
20,000آینده در قلمرو اسالم10511138
55,000زیارت عاشورا در نگاهی دیگر10521139
80,000گریز از گنان10531140
130,000توحید مفضل10541141
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

85,000از فردا چه خبر10551142
135,000داستان های موضوعی10561143
110,000قصه های دلنشینی10571144
140,000چهل حدیث مرتضی10581145
150,000شوخ طبعی های طلبگی10591146
80,000خداشناسی قرآنی کودکان10601147
95,000تربیت فرزند موفق10611148
98,000خانواده موفق10621149
220,000صحیفه سجادیه10631150
89,000شیخ رجبعلی خیاط10641151
190,000چهل حدیق اهل بیت10651152
450,000مکیال المکارم10661153
250,000صحیفه سجادیه به انضمام10671154
350,000منتی االمال دو جلدی10681155
350,000متن کامل اطلس قرآن10691156
280,000نهج البالغه ترجمه جعفری10701157
280,000ترجمه الموجز10711158
250,000امام حسین اینگونه بود10721159
280,000واقعه کربال10731160
260,000نسخه های شفابخش10741161
450,000کلیات سعدی وزیری10751162
800,000جلدی2امام علی صدای عدالت 10761163
120,000طب امام کاظم علیه السالم10771164
130,000طب امام صادق علیه السالم10781165
طب امام علی علیه السالم10791166
120,000طب امام باقر علیه السالم10801167
126,500قضاوتهای حضرت علی علیه السالم10811168
600,000جلدی2کمال الدین و تمام النعم10821169
8,000دعای توسل جیبی10831170
11,000دعای توسل صد صلواب جیبی10841171
12,000دعای کمیل جیبی10851172
10,000دعای معراج10861173
10,000دعای ندبه جیبی10871174
10,000زیارت عاشورا و دعای علقمه10881175
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

10,000زیارت جامعه کبیره10891176
15,000هدیه احمدیه جیبی10901177
120,000مفاتیح الجنان پالتویی گالینگور10911178
1100,000شکوفه های 1092121
2100,000شکوفه های 1093122
3100,000شکوفه های 1094123
4120,000شکوفه های 1095124
5120,000شکوفه های 1096125
6120,000شکوفه های 1097126
180,000شگفتی های علمی قرآن1098127
60,000مهمانی خدا1099128
60,000دنیای شیرین الفبای فارسی1100129
60,000کار با قیچی11011210
60,000دنیای الفبا انگلیسی11021211
60,000تقویت هوش کودک11031212
100,000آی قصه قصه قصه11041213
40,000 معصوم حضرت فاطمه14مجموعه زندگی 11051214
35,000 معصوم مهدی14مجموعه زندگی 11061215
35,000 معصوم امام علی علیه السالم14مجموعه زندگی 11071216
40,000 معصوم امام حسین علیه السالم14مجموعه زندگی 11081217
40,000 معصوم امام حسن علیه السالم14مجموعه زندگی 11091218
40,000 معصوم حضرت محمد صل اهلل علیه14مجموعه زندگی 11101219
200,000داستانهای پیامبران11111220
40,000پازل11121221
150,000آموزش نقاشی آبتین11131222
250,000آموزش نقاشی آبتین11141223
350,000آموزش نقاشی آبتین11151224
150,000تقویت هوش 11161225
250,000تقویت هوش 11171226
350,000تقویت هوش 11181227
450,000تقویت هوش 11191228
550,000تقویت هوش 11201229
650,000تقویت هوش 11211230
88,000امام مهدی خورشید پنهان11221231
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

170,000پیامبر مهربانی11231232
72,000آفتاب دانش11241233
30,000خدا غذا می دهد11251234
30,000خدا دوست دارد11261235
30,000...همه می گن بسم ا11271236
80,000بابای بچه ها11281237
30,000از خدا تشکر کن11291238
30,000فیل و ابابیل11301239
30,000سگ یاران غار11311240
30,000خدا بسیار داناست11321241
25,000...اول می گن بسم ا11331242
30,000پیام آور سبا11341243
30,000کالغ و قابیل11351244
70,000دوست خوب خدا11361245
30,000مورچه های فرمانده11371246
30,000نهنگ مهمان دار11381247
30,000خدا رنگ نداری11391248
30,000شتر مو قرمز11401249
30,000 خدا هرگز نمی میرد11411250
30,000جها یک خدا دارد11421251
30,000با خدا سخن بگو11431252
120,000خداچیه کیه کو11441253
30,000پرنده ای از گل11451254
30,000گاو طالیی11461255
30,000گرگی که نبود11471256
30,000خدای من تقیبی تو11481257
150,000هر حدیث یک قصه جلد11491258
250,000هر حدیث یک قصه جلد11501259
350,000هر حدیث یک قصه جلد11511260
450,000هر حدیث یک قصه جلد11521261
550,000هر حدیث یک قصه جلد11531262
150,000هر آیه یک قصه جلد 11541263
250,000هر آیه یک قصه جلد 11551264
350,000هر آیه یک قصه جلد 11561265
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

450,000هر آیه یک قصه جلد 11571266
550,000هر آیه یک قصه جلد 11581267
40,000من حضرت محمد را دوست دارم11591268
40,000من امام علی را دوست دارم11601269
35,000من حضرت زهرا را دوست دارم11611270
40,000من امام حسن را دوست دارم11621271
40,000من امام حسین را دوست دارم11631272
40,000من امام رضا را دوست دارم11641273
40,000من امام  جوادرا دوست دارم11651274
40,000من امام هادی را دوست دارم11661275
40,000من امام حسن عسگری را دوست دارم11671276
35,000من امام سجاد را دوست دارم11681277
40,000من امام باقر را دوست دارم11691278
35,000من امام صادق را دوست دارم11701279
35,000من امام کاظم را دوست دارم11711280
40,000من امام زمان را دوست دارم11721281
120,000گلستان حدیث11731282
220,000گلستان حدیث11741283
320,000گلستان حدیث11751284
420,000گلستان حدیث11761285
520,000گلستان حدیث11771286
620,000گلستان حدیث11781287
720,000گلستان حدیث11791288
820,000گلستان حدیث11801289
120,000رنگین کمان آیه ها11811290
220,000رنگین کمان آیه ها11821291
320,000رنگین کمان آیه ها11831292
420,000رنگین کمان آیه ها11841293
520,000رنگین کمان آیه ها11851294
620,000رنگین کمان آیه ها11861295
720,000رنگین کمان آیه ها11871296
820,000رنگین کمان آیه ها11881297
32,000ماجرای بهلول11891298
11,000پندهای لقمان حکیم11901299
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

115,000نور پاک جلد11911210014
215,000نور پاک جلد11921210114
20,000کشور آسمانی119312102
15,000گلهای دعا119412103
50,000دانستنیهایی در مورد دایناسورها119512104
50,000دانستنیهایی در موردبدن انسان119612105
20,000جمکران مسجد با صفا119712106
25,000زنگوله119812107
15,000ده پند امام علی علیه السالم119912108
15,000ده پند پیامبر120012109
20,000حسنی میره به شهر قم120112110
20,000دست علی120212111
20,000خدا در همه جا هست120312112
3,500,000جلدی12الموسوعه الکبری عن فاطمه 1204141
320,000جنه العاصمه1205142
300,000سیما و سیره ریحانه پیامبر1206143
200,000دفاع از حضرت فاطمه علیهاالسالم1207144
360,000مادر خوبی داشتیم جلد1208145
120,000دین شناسی از دیدگاه فاطمه زهرا علیهاالسالم1209146
120,000بانوی طلوع درخشش غروب1210147
100,000فدک از غصب تا تخریب1211148
170,000غروب-طلوع- جلدی فاطمی زیارت6دوره 1212149
115,000مادر فضیلتها12131410
100,000اسرار فدک12141411
80,000بانوی بانوان12151412
35,000صدای فاطمی فدک12161413
42,000گزارش لحظه به لحظه ماجرای فدک12171414
50,000گزارش لحظه به لحظه شهادت حضرت12181415
45,000دفتر خاطرات فضه12191416
16,000مصحف فاطمی12201417
30,000مادرمان چه گفت12211418
27,000حدیث شریف کسا12221419
17,000از میان شعله ها12231420
25,000پاسخ به چند شبهه فاطمی علیهاالسالم12241421
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

42,000درآستانه فاطمه عمر مادرم12251422
24,000فاطمه زهرا علیهاالسالم بانوی بهشت12261423
40,000مادر گلها فاطمه علیهاالسالم12271424
45,000سلسله پژوهش های اعتقادی فدک در فراز و نشیب12281425
40,000سلسله پژوهش های مظلومیت برترین بانو12291426
90,000هجوم به خانه صدیقه طاهره علیه السالم12301427
50,000فاطمه الزهرا علیه السالم12311428
45,000شهادت مادرم زهرا افسانه نیست12321429
200,000برگزیده کتاب فاطمه الزهرا شادمانی دل پیامبر12331430
75,000(گزیده اشعار)اول برای مادرمان 12341431
50,000تلخ ترین فاجعه روزگار12351432
80,000سیر و سخن فاطمه علیهاالسالم12361433
65,000فاطمه علیهاالسالم گلواژه آفرینش12371434
90,000جلوه های رفتاری حضرت زهرا علیهاالسالم12381435
60,000فاطمه الگوی حیات زیبا12391436
200,000شبهات فاطمیه12401437
90,000مقامات حضرت زهرا علیهاالسالم12411438
190,000حکمت فاطمی12421439
75,000آلبوم خانواده12431440
320,000دردانه دلداده12441441
190,000روضه های فاطمی جلد12451442
80,000منابر فاطمیه12461443
360,000شرح خطبه حضرت زهرا علیهاالسالم12471444
360,000حکمت نامه فاطمی علیهاالسالم12481445
95,000شرح کبود گزیده اشعار فاطمیه12491446
140,000هیئت بهشت فاطمیه12501447
150,000ترجمه بیت االحزان12511448
650,000جلدی2شرح جامع بر حدیث کسا12521449
250,000رنج های حضرت زهرا علیهاالسالم12531450
450,000فاطمه زهرا اینگونه بود12541451
290,000کلبه احزان12551452
250,000برگزیده کتاب فاطمه الزهرا شادمانی دل پیامبر12561453
400,000 جلدی2درسنامه فاطمیه 12571454
65,000بررسی مصائب حضرت زهر در منابع اهل سنت12581455
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

120,000بررسی مصائب حضرت زهرا در منابع مقتل امامیه12591456
85,000عبور از تاریکی12601457
75,000حضرت فاطمه علیهاالسالم12611458
54,000خطبه ی فدک12621459
80,000مهربانترین مادر12631460
6,000همراه با بانوی مینوی12641461
1130,000سبک زندگی فاطمی 12651462
2150,000سبک زندگی فاطمی 12661463
100,000سیری در سیره حضرت زهرا علیهاالسالم12671464
25,000میهمانی ملکوت12681465
22,000بانوی بانوان سخن می گوید12691466
30,000خطبه خوانی حضرت زهرا علیهاالسالم12701467
110,000فضائل و مناقب و شهادت حضرت زهرا12711468
100,000زهرا علیهاالسالم برترین بانوی جهان12721469
225,000قصه مدینه12731470
40,000مظلومیت برترین بانو12741471
90,000غم خانه فاطمه الزهراعلیهاالسالم12751472
100,000خورشید پنهان فاطمه علیهاالسالم12761473
40,000بانوی بی نشان12771474
77,000اسرار فاطمیه12781475
150,000صحیفه فاطمیه12791476
60,000فاطمه زهرا علیهاالسالم اسوه سبک زندگی12801477
90,000فاطمه علیهاالسالم اسوه بشر12811478
1270,000دررالکالم جلد12821479
2270,000دررالکالم جلد12831480
3270,000دررالکالم جلد12841481
4270,000دررالکالم جلد12851482
5300,000دررالکالم جلد12861483
300,000فرهنگ فاطمیه12871484
110,000کشتی پهلو گرفته12881485
300,000پرتویی از اسرار حضرت فاطمه علیهاالسالم12891486
75,000الگوی برتر12901487
92,000فاطمه بانوی بهشتی12911488
180,000فرهنگ جامع سخنان حضرت زهرا علیهاالسالم12921489
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

معاونت پژوهش/معاونت اداری مالی

1396آذر - فهرست کتب عرضه شده در نمایشگاه کتاب مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

25,000آوای کوثر12931490
80,000اسرار فاطمی12941491
350,000تسبیه گریه12951492
48,000سیمای فاطمه زهرا علیهاالسالم12961493
350,000فاطمه الزهرا از والدت تا شهادت12971494
70,000پرسش در محضر حضرت فاطمه علیهاالسالم1298149550
70,000سیره زندگی حضرت زهرا علیهاالسالم12991496
40,000فاطمه علیهااسالم یاس کبود13001497
160,000کلیات صحیفه فاطمیه13011498
150,000تحلیلی بر مهمترین مسائل زن و خانواده1302151
100,000زندگی در پرتو اخالق1303152
220,000همسرداری1304153
350,000(انصاریان)نظام خانواده در اسالم1305154
60,000خمپاره خواب آلود13061517
30,000دختر خوب بابا13071518
30,000بابام یه رزمنده بود13081519
30,000کاله جنگ من13091520
30,000دالور سوریه13101521
30,000اولین درس13111522
30,000بازی دفاع13121523
30,000اینگونه باید باشیم13131524
80,000پس لرزه های انقالب اسالمی13141525
160,000آخرین نخس وزیر زندگی وزمانه13151526
60,000آسید اسماعیلی13161527
60,000احکام فراموش شده احکام و استفتائات13171528
160,000بیماری های کودکان13181529
85,000تاثریا راهی نیست13191530
125,000تقسیم های جبهه13201531
100,000آینده جامعه شناسی جامعه منتظر13211532
40,000حماسه هویزه13221533
60,000حوزه باید انقالبی باشد13231534
40,000چیستی فرهنگ13241535
140,000دشتمی شدید جریان شناسی انحراف13251536
100,000دیدم که جانم می رود13261537
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(ریال)پشت جلدنام کتابردیفستونردیف

1150,000درپای نور 13271538
2160,000درپای نور 13281539
3130,000درپای نور 13291540
110,000زندگی به سبک جهادی13301541
120,000سفر سرخ13311542
55,000سید ابراهیم13321543
130,000سیزده ساله ها13331544
120,000گلستان تربیت کاربردهای روان شناختی13341545
80,000مرتضی و مصطفی13351546
120,000مجالس حسینی13361547
110,000محرم راز13371548
95,000محرمانه با مادران13381549
70,000مدافع حرم13391550
150,000گله مندند- مردم 13401551
80,000نامزد خوشگل من13411552
100,000نفوذ از دیدگاه رهبری13421553
80,000کارباید تشکیالتی باشد13431554
75,000حاج قاسم جستانی در خاطرات حاج قاسم سلیمان13441555
60,000برای خدا مخلص بود13451556
65,000نمی توانست زنده بماند13461557
150,000یهود ستیزی واقعیت یا دستاویز سیاسی13471558
30,000 دختر خوب بابا1مجموعه کبوتران حرم 13481559
30,000 بابام باید نویسنده بود2مجموعه کبوتران حرم 13491560
30,000 کاله جنگ من3مجموعه کبوتران حرم 13501561
30,000 دالور سوریه4مجموعه کبوتران حرم 13511562
30,000 اولین درس5مجموعه کبوتران حرم 13521563
30,000 بازی دفاع6مجموعه کبوتران حرم 13531564
30,000 اینگونه باید باشیم7مجموعه کبوتران حرم 13541565
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