
)4000دانشگاه جامع علمی کاربردي (موسوم به طرح تدریس موقت داراي مجوز مدرسان معارف اسالمی منابع آزمون    

  
 

  گرایش تاریخ و تمدن اسالم
  ردیف  عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات اتآدرس انتشار شماره تماس انتشارات شماره چاپ

  02166461086 57چاپ 
02166961645 

 1 خدمات متقابل اسالم و ایران مرتضی مطهري  صدرا 1164تهران/خیابان انقالب/بین خ دانشگاه و ابوریحان/پالك

 قم/خیابان ارم 02537731522
  2 دانش مسلمین محمدرضا حکیمی  دلیل ما 61تهران/خیابان فخر رازي/فروشگاه دلیل ما/پالك 02166464141 18چاپ 

02537737011  
02537737001 

/فروشگاه 759/پالك38قم/خیابان صفائیه/روبروي کوچه 
 دلیل ما

  02133920307 18چاپ 
02133912355 

خیابان فردوسی جنوبی/روبروي فروشگاه شهر و تهران/
 4و5روستا/کوچه بن بست هنر/بن بست اول/پالك 

دفتر نشر فرهنگ 
 اسالمی

سید محمد 
تقی آیت 
 اللهی

سید حسین محمد 
  جعفري

  3  تشیع در مسیر تاریخ

تهران/پاسداران/میدان هروي//خیابان وفامنش/خیابان  02122936140
 23افتخاریان/کوچه مریم/پالكآزادي/خیابان 

تهران/بزرگراه جالل آل احمد/غرب پل یادگار امام  02144246250 11چاپ 
 14636(ره)/روبروي پمپ گاز/کد پستی 

  4  تاریخ صدر اسالم (عصر نبوت)  غالمحسین زرگري نژاد  سمت

  02537745457 42چاپ 
09121519271 

  5  سیره پیشوایان  مهدي پیشوائی  توحید قم/میدان شهدا/ کتابفروشی توحید

  گرایش مبانی نظري اسالم
  ردیف  عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات اتآدرس انتشار شماره تماس انتشارات شماره چاپ

  1  انسان شناسی اسالمی  عبدالحسین خسروپناه  نشر معارف 715خیابان انقالب/چهار راه کالخ/پالكتهران/ 02188911212 2چاپ 
 3/شماره 32قم/خیابان شهدا/کوچه 02537740004

حقوق اجتماعی و سیاسی در   حسین جوان آراسته  نشر معارف 715/پالكخیابان انقالب/چهار راه کالجتهران/ 02188911212 16چاپ 
  اسالم

2  
 3/شماره 32قم/خیابان شهدا/کوچه 02537740004

احمد/غرب پل یادگار امام تهران/بزرگراه جالل آل  02144246250  6چاپ 
 14636(ره)/روبروي پمپ گاز/کد پستی 

  3  کالم جدید  حسن یوسفیان   سمت
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  107و 109تهران/خیابان انقالب/خیابان ابوریحان /شماره   02166408120

  02532811300  چاپ هفتم
09197463133 

قم/پردیسان/بلوار امام صادق/موسسه امام صادق/مرکز 
 تخصصی علم کالم

عبدالرحیم   رائد
سلیمانی 
 بهبهانی

  4  محاضرات فی االلهیات  

  گرایش انقالب اسالمی
  ردیف  عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات اتآدرس انتشار شماره تماس انتشارات شماره چاپ

  02188503341  4چاپ 
02188505402  

 دانش وموسسه فرهنگی   56تهران/تقاطع بزرگراه شهید مدرس و شهید بهشتی/ پالك
  اندیشه معاصر

  1  انقالب در بوته آزمون  منوچهر محمدي  

  02188503341  18چاپ 
02188505402  

پژوهشگاه فرهنگ و   56تهران/تقاطع بزرگراه شهید مدرس و شهید بهشتی/ پالك
  اندیشه اسالمی

  2  جریان شناسی سیاسی در ایران  علی دارابی  

اندیشه سیاسی امام خمینی   ابراهیم زرگر    سمت  107و 109انقالب/خیابان ابوریحان /شماره تهران/خیابان   02166408120  3چاپ 
  (سیاست به مثابه صراط)

3  
تهران/بزرگراه جالل آل احمد/غرب پل یادگار امام  02144246250

 14636(ره)/روبروي پمپ گاز/کد پستی 
محسن ملک افضلی     نشر معارف 715کالج/پالكخیابان انقالب/چهار راه تهران/ 02188911212  5چاپ 

  اردکانی
آشنایی با قانون اساسی 
  جمهوري اسالمی ایران

4  
 3/شماره 32قم/خیابان شهدا/کوچه 02537740004

  02122602096  12چاپ 
02122605073  
09129375440  

تهران/ خیابان ولیعصر/خیابان شهید فیاضی(فرشته) /شماره 
11  

تاریخ موسسه مطلعات 
  معاصر ایران

  5  تاریخ تحوالت سیاسی ایران  موسی نجفی  
  موسی فقیه حقانی

  گرایش اخالق اسالمی
  ردیف  عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات اتآدرس انتشار شماره تماس انتشارات شماره چاپ

قم/ بلوار امین/بلوار جمهوري اسالمی/موسسه آموزشی و   02532113629  5چاپ 
  پژوهشی امام خمینی

موسسه آموزشی و 
  پژوهشی امام خمینی

  1  نقد و بررسی مکاتب اخالقی  محمد تقی مصباح یزدي  

  38قم/خیابان شهدا/کوي ممتاز/پالك  02537742326
  02166461292  2چاپ 

02166415879  
/کد 94تهران/خیابان انقالب/ ابتداي خیابان ابوریحان/شماره 

  1315694164پستی 
جالل   حکمت

  مجتبوي
  2  علم اخالق اسالمی  مهدي نراقی

  3  آیین زندگی ( اخالق کاربردي)  احمد حسینی شریفی    نشر معارف 3/شماره 32قم/خیابان شهدا/کوچه 02537740004  155چاپ 
قم/ابتداي شهرك پردیسان/بلوار دانشگاه/پژوهشگاه حوزه و   02532111100  5چاپ 

  دانشگاه
پژوهشگاه حوزه و 

  دانشگاه
جامعه شناسی خانواده با نگاهی   حسین بستان(نجفی)  

  به منابع اسالمی
4  
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  0257743544  2چاپ 
0257733645  

  5  جلدي) 2چکیده اخالق درقرآن(  علی شیروانی    دارالفکر  /جنب مدرسه امیر المومنین636قم/خیابان صفائیه/پالك

  گرایش منابع اسالمی
  ردیف  عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات اتآدرس انتشار شماره تماس انتشارات شماره چاپ
  1  مبانی تفسیر قرآن  سید رضا مودب    دانشگاه قم  قم/بلوار الغدیر/ دانشگاه قم  02532103344  4چاپ
تهران/بزرگراه جالل آل احمد/غرب پل یادگار امام  02144246250  1چاپ

 14636(ره)/روبروي پمپ گاز/کد پستی 
  2  تفسیر نهج البالغه  دلشاد تهرانیمصطفی     سمت

  3  علوم قرآنی  محمد هادي معرفت    تمهید  قم/ پاساژ قدس/انتشارات ذوي القربی  02377446630  18چاپ
تهران/خیابان کارگر شمالی/خیابان شهید فرشی   02188012078  2چاپ 

  مقدم/موسسه انتشارات دانشگاه تهران
  4  قرآن در قرآن  نجارزادگانفتح اهللا     انتشارات دانشگاه تهران

  گرایش دانش خانواده و جمعیت
  ردیف  عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات اتآدرس انتشار شماره تماس انتشارات شماره چاپ

  02188503341  4چاپ 
02188505402  

پژوهشگاه فرهنگ و   56تهران/تقاطع بزرگراه شهید مدرس و شهید بهشتی/ پالك
  اندیشه اسالمی

  1  حقوق زن و خانواده  محمود حکمت نیا  

  2  دانش خانواده و جمعیت  جمعی از نویسندگان    نشر معارف 715تهران/خیابان انقالب/چهار راه کالج/پالك 02188911212  
قم/ابتداي شهرك پردیسان/بلوار دانشگاه/پژوهشگاه حوزه و   02532111100  12چاپ 

  دانشگاه
پژوهشگاه حوزه و 

  دانشگاه
خانواده در نگرش اسالم و   ساالري فر محمدرضا  

  روانشناسی
3  

  4تهران/خیابان انقالب/بین وصال و قدس/کوي اسکو/پالك  021666402600
  (ویژة کلیه گرایشها) عمومی

  ردیف  عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات اتآدرس انتشار شماره تماس انتشارات شماره چاپ
  02166947575  7چاپ 

09122795481  
تهران/بزرگراه چمران/نرسیده به میدان توحید/بن بست 

  الیزابت/مجتمع آموزشی قرآنی آفتاب
  1  واژه هاي آسمانی  محمد صادق حق شناس    واژه هاي آسمانی

  فایل پی دي اف(قابل دانلود در لینک زیر):  -  -
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookVie

w/Image/566  

ناشر دیجیتالی: مرکز 
تحقیقات رایانه قائمیه 

  اصفهان

    احکام دین  محمد حسین فالح زاده  
2  
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