مبانی نظری اسالم
اندیشه اسالمی1
مولف

انتشارات

ردیف

نام کتاب

1

آموزش فلسفه (جلد  1و )2

محمدتقي مصباح يزدي

چاپ و نشر بين الملل

2

محاضرات في االلهيات ؛ (مبدأ و معاد)

با مقدمه رباني گلپايگاني

رائد

3

معيار انديشه (منطق مقدماتي)

عسكري سليماني

موسسه آموزشي و پژوهشي امام

4

سير حكمت در اروپا

محمد علي فروغي

زوار

5

فلسفه معاصر

فردريك كاپلستن

زوار

خميني (ره)

اندیشه اسالمی 2
ردیف

نام کتاب

مولف

انتشارات

1

محاضرات في االلهيات ؛ (نبوت و امامت)

با مقدمه رباني گلپايگاني

رائد

2

آشنايي با اديان بزرگ

حسين توفيقي

سمت -طه

3

جريان شناسي انتقادي عرفان هاي نوظهور

حميدرضا مظاهري سيف

پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمي

4

كالم جديد

حسن يوسفيان

سمت

انسان در اسالم
ردیف

نام کتاب

مولف

انتشارات

1

انسان شناسي اسالمي

عبدالحسين خسروپناه

دفتر نشر معارف

2

درآمدي بر معرفت شناسي

غالمرضا فياض

موسسه آموزشي و پژوهشي امام
خميني (ره)

3

هستي و هبوط

حميد پارسانيا

دفتر نشر معارف

حقوق اجتماعی و سیاسی اسالم
ردیف

نام کتاب

مولف

انتشارات

1

نظام حقوقي زن در اسالم

مرتضي مطهري

صدرا

2

نظريه حقوقي اسالم (تك جلدي يا جلد اول دو جلدي)

محمدتقي مصباح

موسسه آموزشي و پژوهشي امام

يزدي

خميني (ره)

3

فلسفه حقوق بشر

عبداهلل جوادي آملي

اسراء

4

درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسالم (بررسي مقايسه

محمدرضا زيبايي نژاد

دفتر مطالعات و تحقيقات زنان

اي ديدگاه اسالم و غرب)

گرایش تاریخ و تمدن اسالمی

تاریخ فرهنگ وتمدن اسالمی
ردیف

کتاب

مولف

انتشارات

1

خدمات متقابل اسالم و ايران

مرتضي مطهري

صدرا

2

كارنامه اسالم

3

دانش مسلمين

عبدالحسين زركوب
محمدرضا حكیمي

اميركبير
دلیل ما

4

تمدن اسالمي در قرن  4هجري (رنسانس
اسالمي)

آدام متز

اميركبير

تاریخ تحلیلی صدر اسالم
ردیف

کتاب

مولف

انتشارات

1

تاريخ تحليلي اسالم

سيد جعفر شهيدي

مركز نشر دانشگاهي

2

تاريخ صدر اسالم(عصر نبوت)

زرگري نژاد

سمت

تاریخ امامت
ردیف

کتاب

مولف

انتشارات

1

تشيع در مسير تاريخ

سيد حسين محمد جعفري

دفتر نشر فرهنگ اسالمي

2

نقش ائمه در احياي دين

سيدمرتضي عسكري

موسسه انتشاراتي منير

3

امامان اهل بيت؛ مرزبانان حريم اسالم

سيدمحمدباقر صدر

دارالصدر

4

انسان 250ساله

سيدعلي خامنه اي

موسسه جهادي

5

سيره پيشوايان

مهدي پيشوايي

توحيد-موسسه امام صادق عليه
السالم

گرایش انقالب اسالمی

انقالب اسالمی ایران
ردیف

کتاب

مولف

انتشارات

1

تاريخ تحوالت سياسي ايران

موسي نجفي

مطالعات تاريخ معاصر ايران

2

واليت فقيه

محمد هادي معرفت

تمهيد

3

محض اطالع
(خالصه خاطرات علم)

غالمعلي حداد عادل

فراوا

4

انقالب اسالمي در بوته آزمون

منوچهر محمدي

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

5

بازتابهاي انقالب اسالمي ايران

محمد باقر خرمشاد

سمت

6

جنبش دانشجويي در ايران

شهريار زرشناس

دفتر نشر معارف

7

جريان شناسي سياسي در ايران

علي دارابي

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

اندیشه سیاسی امام

خمینی(ره)

ردیف

کتاب

مولف

انتشارات

1

انديشه سياسي امام خميني (ره):
سياست به مثابه صراط

ابراهيم برزگر

سمت

2

انديشه سياسي مقام معظم رهبري

دكتر اسماعيلي

در دست چاپ

3

وصيتنامه سياسي ـ الهي امام

امام خميني

عروج

آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا
ردیف

کتاب

مولف

انتشارات

1

تشخيص مصلحت نظام

محمدجواد ارسطا

كانون انديشه جوان

2

مختصر حقوق اساسي و آشنايي با قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران

محسن ملك افضلي اردكاني

دفتر نشر معارف

3

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

------

جمال

اخالق اسالمی
فلسفه اخالق
ردیف

نام کتاب

مولف

انتشارات

1

عناصر فلسفه اخالق

جيمز ريچلز

پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمي

2

نقد و بررسي مكاتب اخالقي

مصباح يزدي

موسسه آموزشي و پژوهشي
امام خميني (ره)

3

مسائل اخالقي

مايكل پالمز

سمت

اخالق اسالمی ،مبانی و مفاهیم
ردیف

نام کتاب

مولف

انتشارات

1

علم اخالق اسالمي :ترجمه كتاب جامع
السعادات

مهدي نراقي

حكمت

2

چكيده اخالق در قرآن (2جلدي)

علي شيرواني

دارالفكر

3

سر االسراء :شرح حديث معراج ج1و2

4

به سوي خودسازي

علي سعادت پرور
محمدتقي مصباح يزدي

در دست چاپ
موسسه آموزشي و پژوهشي امام
خمیني (ره)

آئین زندگی ،اخالق کاربردی
ردیف

نام کتاب

مولف

انتشارات

1

تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث

علي نقي فقيهي

دارالحديث

2

آيين زندگي،اخالق كاربردي

احمدحسين شريفي

دفتر نشر معارف

3

خانواده در نگرش اسالم و روانشناسي

محمد رضا ساالري فر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

4

جامعه شناسي خانواده از ديدگاه منابع
اسالمي

حسين بستان

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

5

اخالق حرفه اي در تمدن ايران و اسالم

فرامرز قراملكي

پژوهشكده مطالعات فرهنگي و
اجتماعي

عرفان عملی در اسالم
ردیف

نام کتاب

مولف

انتشارات

1

كاوشي در معنويت هاي نوظهور؛ بررسي ده جريان فعال در
ايران

حمزه شريفي دوست

دفتر نشر معارف

2

آشنايي با مجموعه عرفان اسالمي

علي اميني نژاد

موسسه آموزشي و
پژوهشي امام خميني
(ره)

3

مجموعه مقاالت ،جلد اول

محمد شجاعي

سروش

4

رساله لب اللباب در سير و سلوک اولي االلباب

سيد محمدحسين
حسيني تهراني

نور ملكوت قرآن

5

مقامات عارفان؛ به روايت ابن سينا

علي شيرواني

پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه

گرایش منابع اسالمی

تفسیر موضوعی قرآن
کریم

مولف

انتشارات

ردیف

کتاب

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1

قواعد تفسير قرآن

علي اكبر بابائي

2

مباني تفسير قرآن

سيد رضا مودب

دانشگاه قم

3

علوم قرآني

محمد هادي معرفت

تمهيد

4

قرآن در قرآن

فتح اهلل نجار زادگان

دانشگاه تهران

5

تفسير و مفسران

محمد هادي معرفت

تمهيد

تفسیر موضوعی نهج البالغه
ردیف

کتاب

مولف

انتشارات

1

درسنامه نهجالبالغه(دو جلد نخست)

محمد نظري و جمعی از
نويسندگان

حكمت و انديشه

2

تفسير نهج البالغه

مصطفي دلشاد تهراني

سمت

3

شناخت نامه نهج البالغه

احمد غالمعلي

سمت

4

نهج البالغه :نقدها و پاسخ ها

محمد حسن نادم

اديان و مذاهب

درس دانش خانواده و جمعیت
ردیف

نام کتاب

مولف

انتشارات

1

خانواده در نگرش اسالم و روانشناسي

محمد رضا ساالري فر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2

جامعهشناسي خانواده از ديدگاه منابع
اسالمي

حسين بستان

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3

جمعيت ايران افزايش يا كاهش

اكرم حسيني مجرد

شوراي عالي انقالب فرهنگي

4

حقوق زن و خانواده

محمود حكمت نيا

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

