
 

اًتشاراتهٌبعهرحلِرشتِ

آشٌاییبااحادیث

:اّلبیت

داًشگاّی

سراسریبْذاشت هتعاقثاً اعالم خَاّذ شذ.

هلّیداًشجَیاى

هفاّینًْجالبالغِ

داًشگاّی

، هزتضی در ًْج الثالغِ یزیکتاب س
،  6ٍ 5، 4، 3، 1یّلا  فصل  هطْزی، 

 اصذر ًشز

 صذرا
 – 66961645 – 33954538تْزاى: 
 -37731533535: قن 

سراسریبْذاشت

 ، تلللی  ًاصلز  3ج ، اهلام  امیپ کتاب
، 36ی ّا شزح خطثِی، زاسیهکارم ش

رالکتلللة اًشلللز د، 45ٍ41، 38، 34
 االسالهیِ

 دار الکتة االسالهیِ
55637449-531 

هلّیداًشجَیاى
، کل  کتلاب،   3ج اهلام،   امیل پ کتاب

 ًشز درالکتة االسالهیِ

هفاّینصحیفِ

سجادیِ

داًشگاّی

تزجولِ ٍ شلزح   )کتاب ديار عاشلااى 
 ِ (، دعللای ّشللتن صللجیدِ سلل ادي

ًشللز ، 4ج، حسللیي اًصلارياى تلللی   
 پیام آسادی

 پیام آسادیاًتشارات 
www.payambooks.com 

سراسریبْذاشت
 .هتعاقثاً اعالم خَاّذ شذ

هلّیداًشجَیاى

هَضَعیحفظ

قرآىکرین

داًشگاّی

ی، کتللاب درسللٌاهِ حدللع هَ للَع 
اس تللللی  هجوللذ حللاج اتَالااسللن،   

   ِ ًشلز  ، 165اتتذای کتلاب تلا صلدج
 ساسهاى اٍقاف

 ساسهاى اٍقاف ٍ اهَر خیزيِ
37746431-535 

سراسریبْذاشت

کتللاب درسللٌاهِ حدللع هَ للَعی،  
تللی  حسیي افتخاريلاى، اًتشلارات   

 اًتشارات تالٍت 7تا  1تالٍت، اس درس 
77635555-531 

هلّیداًشجَیاى

کتللاب درسللٌاهِ حدللع هَ للَعی،  
تللی  حسیي افتخاريلاى، اًتشلارات   

 تالٍت، ک  کتاب

آشٌاییباترجوٍِ

تفسیرقرآىکرین

داًشگاّی

، تلللی   6کتاب آشٌايی تا قلزآى، ج  
هزتضی  هطْلزی، اًتشلارات صلذرا،    

سلللَرُ  زیتدسللل )149-1صلللدجات
 (ذيسَرُ حذ اىيالزحواى تا پا

 صذرا
 – 66961645 – 33954538تْزاى: 

 -37731533535: قن

سراسریبْذاشت

تدسلیز   ن،يکتاب هعاد در قلزآى کلز  
اس فصل   ، 4، ج یآهل یجَاد آيت اهلل

 ًشز اسزاء ، ًشز اسزاءشش تا آخز کتاب
www.nashresra.ir 
www.portal.esra.ir 

هلّیداًشجَیاى

تدسلیز   ن،يکتاب هعاد در قلزآى کلز  
، کلل  4، ج یآهللل یجللَاد آيللت اهلل
 کتاب

داًشگاّیآشٌاییبا
سًذ یٌاهللِ اهیللز )کتللاب اهیللز  لْللا

اس ی، ذیسل  يیحس(، تللی  7هؤهٌاى

 ًشز هعارف
www.ketabroom.ir 
www.porsemani.ir 

http://www.payambooks.com/
http://www.payambooks.com/
http://www.nashresra.ir/
http://www.nashresra.ir/
http://www.ketabroom.ir/
http://www.ketabroom.ir/


 

 

 

 

 هعارف ًشز،175اتتذا تا صدجِ :سیرُهعصَهیي

سراسریبْذاشت

سالِ)تیاًات هالام   355کتاب اًساى 
هعظن رّثزی(، ًشز صلْثا، اس فصل    

 ًْن تا پاياى کتاب

 ًشز صْثا
33585383-531 

w w w . j a h a d i . i r 

هلّیداًشجَیاى

سالِ)تیاًات هالام   355کتاب اًساى 
کتلاب  هعظن رّثزی(، کل  کتلاب    

(، 7سًذ یٌاهِ اهیز هؤهٌاى)اهیز  لْا
 ی، ک  کتابذیس يیحستللی  

--- 

احکام

داًشگاّی
يی، ًشز هعارف، کتاب رسالِ داًش َ

 ًشز هعارف کتاب تا احکام ًذر یاس اتتذا
www.ketabroom.ir 
www.porsemani.ir سراسریبْذاشت

يی، ًشز هعارف، کتاب رسالِ داًش َ
 ک  کتاب

 شَد هتعاقثاً اعالم هیهلّیداًشجَیاى

پرسواىقرآًی

داًشگاّی
 34کتاب پیاهثز اعظن سیزُ ٍ تاريخ)جلذ 

ّا ٍ پاسخ ّای  اس ه وَعِ پزسش
 ًشز هعارف (،داًش َيی

 ًشز هعارف
www.ketabroom.ir 
www.porsemani.ir 

سراسریبْذاشت
 شَد هتعاقثاً اعالم هی

هلّیداًشجَیاى

اًتشاراتهٌبعهرحلِرشتِ

بررسیًٍقذ

کتاب

سراسری

بْذاشت
 شَد هتعاقثاً اعالم هی

هلّی

داًشجَیاى

تلخیصکتاب

سراسری

کتاب  هٌشلت عا  در ٌّذسِ هعزفتی بْذاشت
ًشز ، جَادی آهلی، تللی  عثذاهلل ديٌی

 اءاسز

 ًشز اسزاء
www.nashresra.ir 
www.portal.esra.ir هلّی

داًشجَیاى

http://www.ketabroom.ir/
http://www.ketabroom.ir/
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