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  عنوان  ردیف
قیمت 

  )تومان(

  ۸۰۰۰  حقوق برش:  و7امام علی   ۱

  ۸۰۰۰  انقالب فرانسه:  و7امام علی   ۲

  ۸۰۰۰  سقراط:  و7امام علی   ۳

  ۸۰۰۰  عرص او:  و7امام علی   ۴

  ۸۰۰۰  قومیت عربی: و7امام علی   ۵

  ۶۰۰۰  ربیزخاطرات مستند درباره مرشوطه مرشوعه و عل1ی ت   ۶

  ۸۰۰۰   مرداد۲۸کودتای : خاطرات مستند درباره تاریخ نگاری معارص و   ۷

  ۱۲۰۰۰  ۱۳۳۳مجموعه ای از خاطرات از آغاز زندگی تا : خاطرات مستند   ۸

  ۵۰۰۰  خاطرات مستند درباره آیت هللا طالقانی   ۹

  ۴۵۰۰  خاطرات مستند درباره عالمه طباطبایی   ۱۰

  ۱۲۰۰۰  هللا سید ابوالقاسم کاشانی آیت: ارزاتخاطرات مستند درباره زندگی و مب   ۱۱

  ۲۵۰۰  خاطرات مستند درباره عالمه عسکری   ۱۲

  ۶۰۰۰  مرکز فرهنگی ـ اسالمی اروپا : خاطرات مستند درباره طرح   ۱۳

  ۱۲۰۰۰  خاطرات مستند درباره زندگی و مبارزات امام موسی صدر   ۱۴

  ۱۴۰۰۰  الباحزاب سیاسی دوران انق: ها و خاطرات مستند درباره سازمان   ۱۵

  ۳۵۰۰  خاطرات مستند درباره آیت هللا علی مشکینی   ۱۶

  ۳۵۰۰  خاطرات مستند درباره نرشیات مخفی حوزه علمیه    ۱۷

  ۲۷۰۰  خاطرات مستند درباره احمد بن بال   ۱۸

  ۲۹۰۰  خاطرات مستند درباره روژه گارودی   ۱۹

  ۲۵۰۰  خاطرات مستند درباره سید محمدعلی ج1لزاده   ۲۰
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  ۵۰۰۰  خاطرات مستند درباره شهید نواب صفوی   ۲۱

  ۵۰۰۰  خاطرات مستند درباره دکرت ترابی   ۲۲

خاطرات مستند درباره دکـرت سـامی، مهنـدس چمـران، مهنـدس بازرگـان،    ۲۳
  دکرت سحابی، مهندس حسیبی، مهندس سحابی، دکرت محمد نخشب

۸۰۰۰  

  ۶۰۰۰  خاطرات مستند درباره حزب خلق مسل1ن    ۲۴

  ۱۰۰۰۰  شهدای حرب و محراب: ربارهخاطرات مستند د   ۲۵

۲۶   
الـدین آشـتیانی و  خاطرات مـستند دربـاره فیلـسوف معـارص سـید جـالل

  نهضت مقاومت ملی و جمعیت متاع
۸۰۰۰  

  ۱۰۰۰۰  هللا هاشمی رفسنجانی خاطرات مستند درباره آیت   ۲۷

  ۶۰۰۰  الدین حسینی العروة الوثقی ـ سید ج1ل   ۲۸

  ۵۰۰۰  الدین حسینی ج1لرسائل فی الفلسفه و العرفان ـ سید    ۲۹

  ۵۰۰۰  الدین حسینی ضیاء الخافقین ـ سید ج1ل   ۳۰

  ۵۰۰۰  ها و اسناد سیاسی و تاریخی ـ سید ج1ل الدین حسینی  نامه   ۳۱

  ۵۰۰۰  الدین حسینی مجموعه رسائل و مقاالت ـ سید ج1ل   ۳۲

  ۵۰۰۰  الدین حسینی الرسائل و املقاالت ـ سید ج1ل   ۳۳

  ۵۰۰۰  الدین حسینی ان ـ سید ج1لتاریخ ایران و تاریخ االفغ   ۳۴

  ۳۵۰۰  زندگی و مبارزات سید ج1ل الدین اسدآبادی   ۳۵

  ۸۰۰۰  سید ج1ل الدین اسد آبادی و بیداری مرشق زمین    ۳۶

۳۷   
 مجموعه کامل اسناد وزارت خارجه انگلیس درباره 

  الدین اسد آبادی ج1ل سید
۱۰۰۰۰  

  ۸۰۰۰  عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن   ۳۸

  ۱۱۰۰۰  لح در قانون اسالمجنگ و ص   ۳۹

  ۶۲۰۰  )موسس پاکستان(محمد علی جناح    ۴۰

  ۶۴۰۰  مانیفست یا منشور جهانی اسالم و بحران فعلی جهان   ۴۱

  ۱۰۳۰۰  خطر صهیونیزم برای جهان اسالم   ۴۲
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  ۱۲۰۰۰  الدین و اندیشه های اقبال الهوری مفخر رشق سید ج1ل   ۴۳

  ۹۶۰۰  )7و پرچمدار علیپیشاهنگ اسالم (ع1ر یارس    ۴۴

  ۱۱۰۰۰  فرد و جامعه و فلسفه تربیتی اسالم   ۴۵

  ۱۲۰۰۰  مبادی اسالم و برنامه انقالب اسالمی    ۴۶

  ۱۵۰۰۰  اسالم و غرب   ۴۷

    میزگرد تقریب بین مذاهب اسالمی   ۴۸

  ۳۰۰۰  دفاع از سید ج1ل الدین و سخنی با تاریخ نگاران عرص پهلوی   ۴۹

  ۳۲۰۰  فلسفه نهضت حسینی   ۵۰

    می معارص الجزایر رسزمین قهرمانان اسالمیحرکت اسال   ۵۱

  ۵۰۰۰  واتیکان، دنیای اسالم و غرب   ۵۲

  ۵۰۰۰  ّانسان، مادیگری و اسالم   ۵۳

  ۱۲۰۰۰  کودتا در مرص    ۵۴

  ۷۰۰۰  ماجرای سقیفه    ۵۵

  ۳۰۰۰  دو مذهب به ضمیمه کلیسا و استع1ر   ۵۶

  ۴۰۰۰   فکری مبارزات فداییان اسالم–مبانی فقهی    ۵۷

  ۹۰۰۰   والیتحدیث غدیر و مسأله   ۵۸

  ۴۰۰۰  کلیسا: اسالم ستیزی غرب و   ۵۹

  ۸۰۰۰  نظام شورایی مرحله تکاملی دموکراسی اسالمی   ۶۰

  ۱۶۰۰۰  اروپا: در! رهربی تروریسم   ۶۱

  ۳۰۰۰۰  خاندان علم و تقوا فقاهت و سیاست   ۶۲

  ۲۰۰۰  اجازات   ۶۳

  ۵۰۰۰  عدالت اجت1عی در اسالم   ۶۴

    بعثت، نرشیه داخلی حوزه علمیه قم   ۶۵

    یه داخلی حوزه علمیه قم انتقام، نرش   ۶۶
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  )تومان(قیمت   عنوان  ردیف

  ۸۵۰۰  العروة الوثقی  ۱

  ۸۵۰۰  رسائل فی الفلسفه و العرفان ـ الرسائل و املقاالت  ۲

  ۸۵۰۰  ضیاء الخافقین ـ تاریخ بررسی ایران و تاریخ االفغان  ۳

  ۸۰۰۰  )رومیمحمد باشا املخ(خاطرات االفغانی   ۴

  ۸۵۰۰  التعلیقات علی رشح العقائد العضدیه  ۵

  ۱۰۰۰۰  ها و اسناد سیاسی تاریخی ـ مجموعه رسائل و مقاالت نامه  ۶

    أهل البیت فی مرص  ۷
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  عنوان  ردیف

  )تک جلدی(امام علی علیه السالم صدای عدالت انسانی    ۱

  قرآن در اسالم   ۲

  الم شیعه در اس   ۳

  شیعه   ۴

  رسالت تشیع در دنیای امروز    ۵

  رسائل توحیدی    ۶

  انسان از آغاز تا انجام    ۷

  های اسالمی جلد اول  بررسی   ۸

  های اسالمی جلد دوم بررسی   ۹

  روابط اجت1عی در اسالم   ۱۰

  آغاز فلسفه ترجمه بدایة الحکمة   ۱۱

  مجموعه رسائل جلد اول   ۱۲

  مجموعه رسائل جلد دوم    ۱۳

   جلد سوممجموعه رسائل   ۱۴

  نهایت فلسفه ترجمه نهایة الحکمة   ۱۵

  اصول فلسفه رئالیسم    ۱۶

  تعالیم اسالم   ۱۷

  سنن النبی   ۱۸

  رساله لب اللباب به ضمیمه مصاحبات   ۱۹
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  گلچینی از معارف تشیع   ۲۰

  نسب نامه خاندان طباطبایی   ۲۱

  سیر و سلوک سبز   ۲۲

  پژوهشی درباره انجیل و مسیح   ۲۳

  مصلح جهانی از دیدگاه شیعه و اهل سنت    ۲۴

  معنی حدیث الغدیر   ۲۵

  بیداری اسالمی در تونس و راشد الغنوشی   ۲۶

  )نگاهی به تاریخ و اندیشه حرکة النهضة تونس(اسالم سیاسی    ۲۷

  اخوان املسلمین چه می گویند و چه می خواهند؟    ۲۸

  های اسالمی  معارص حرکت   ۲۹

  اسالم و هیئت   ۳۰

  ینییادنامه عالمه ام   ۳۱

  های زندگی پیامرب قصه   ۳۲

  عدالت اجت1عی در اسالم   ۳۳
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  )تومان(قیمت   عنوان  ردیف

  ۶۵۰۰  نهضت آزادیستان و شهید شیخ محمد خیابانی   ۱

  ۸۳۰۰  ثقة االسالم تربیزی شهید نامدار عاشورا   ۲

  ۴۸۰۰  امام خمینی و ج1ل عبدالنارص   ۳

  ۳۸۰۰  نواب صفویزندگی و مبارزه    ۴

  ۸۵۰۰  خاطرات زندگی صبحی و تاریخ بابیگری و بهائیگری   ۵

  ـ بعثت و انتقام) ۲ و ۱(اسناد نهضت اسالمی ایران    ۶
  ۲۶۰۰۰جلد گالینگور 
  ۲۴۰۰۰جلد شومیز 

۷   
هـای  هـا و بیانیـه ـ اعالمیـه) ۴ و ۳(اسناد نهضت اسالمی ایران 

  صادر شده با امضای فضال و طالب حوزه علمیه قم
  ۳۸۰۰۰جلد گالینگور 
  ۳۵۰۰۰جلد شومیز 

۸   
هـا و بیانـات امـام  ــ اعالمیـه) ۵(اسناد نهـضت اسـالمی ایـران 

  ۱۳۵۷ شهریور ۱۵ تا ۱۳۲۳از ) قدس رسه(خمینی 
  

  ۲۴۰۰۰جلد گالینگور 
  ۲۱۰۰۰جلد شومیز 

۹   
هـا و بیانـات امـام  اعالمیـه ــ ) ۶(اسناد نهـضت اسـالمی ایـران 

  ۱۳۵۷ آبان ۲۱ تا  شهریور۱۸از ) قدس رسه(خمینی 
  ۲۳۰۰۰جلد گالینگور 
  ۲۱۰۰۰جلد شومیز 

۱۰   
هـا و بیانـات امـام  ــ اعالمیـه) ۷(اسناد نهـضت اسـالمی ایـران 

  ۱۳۵۷ بهمن ۲۲ تا ۱۳۵۷ آبان ۲۲از ) قدس رسه(خمینی 
  ۲۲۰۰۰جلد گالینگور 
  ۲۰۰۰۰جلد شومیز 

۱۱   
های حـرضت آیـت هللا  ـ اعالمیه) ۸(اسناد نهضت اسالمی ایران 

  دهللا شیرازیسید عب
  ۲۸۰۰۰جلد گالینگور 
  ۲۶۰۰۰جلد شومیز 

۱۲   
های حـرضت آیـت هللا  ـ اعالمیه) ۹(اسناد نهضت اسالمی ایران 

  سید محمدصادق روحانی
  ۲۲۰۰۰جلد گالینگور 
  ۲۰۰۰۰جلد شومیز 

۱۳   
هــا ـ  هــا، بیانیــه ـــ اعالمیــه) ۱۰(اســناد نهــضت اســالمی ایــران 

  ثالثهای مراجع  ها و مصاحبه ها، نامه تلگراف
  ۲۲۰۰۰جلد گالینگور 
  ۲۰۰۰۰جلد شومیز 
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  عنوان  ردیف

  فدائیان اسالم تاریخ، عملکرد، اندیشه: از مجموعه حرکت های اسالمی   ۱

  اخوان املسلمین بزرگرتین جنبش اسالمی معارص: از مجموعه حرکت های اسالمی   ۲

  لسطین از آغاز تا انتفاضهحرکت اسالمی  ف: از مجموعه حرکت های اسالمی   ۳

۴   
امـام خمینـی تنهـا گزینـه شـیعه و سـنی، غوغـای : از مجموعه حرکـت هـای اسـالمی

  ساختگی، مرکزی مسأله فلسطین

  های اسالمی مسائل نهضت: از مجموعه حرکت های اسالمی   ۵

  جهاد اسالمی: از مجموعه حرکت های اسالمی   ۶

  های اسالمی و انقالب اسالمی ایران نهضت   ۷

  های نامرشوع ارسائیل عامل امپریالیسم زاداریع   ۸

  الدین اسدآبادی مجموعه کامل اسناد وزارت امور خارجه انگلیس درباره سید ج1ل   ۹

  ) اسدآبادی(الدین حسینی  اسناد وزارت خارجه ایران درباره سید ج1ل   ۱۰

  حرکت امام خمینی و تجدید حیات اسالم   ۱۱

  نتمصلح جهانی از دیدگاه شیعه و اهل س   ۱۲

  امام خمینی و ج1ل عبدالنارص   ۱۳
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  )تومان(قیمت   عنوان  ردیف

  ۵۲۰۰  ج1ل الدین الحسینی داعیة التقریب و التجدید االسالمی   ۱

  ۴۰۰۰  انقالب اسالمی و امام خمینی مسأله فلسطین و طرح صهیونیسم   ۲

  ۴۰۰۰  حرکت اسالمی سودان تاریخ و اهداف از آغاز تا کنون   ۳

  ۱۴۰۰  شیعه و سنی غوغای ساختگی    ۴

  ۹۰۰۰   در مرص :اهل بیت   ۵

  ۵۸۰۰  اهل البیت فی مرص   ۶

  ۱۲۰۰  عبدهللا بن سبأ بین الواقع و الخیال   ۷

  ۷۵۰۰  فی سبیل وحده و التقریب   ۸

  ۴۳۰۰  ّامة واحدة، ثقافة واحدة. قصه التقریب   ۹

  ۶۷۰۰  )یک امت، یک فرهنگ(رسگذشت تقریب    ۱۰

    أهل السنةبین الشیعة و    ۱۱

    فقهیات بین السنة و الشیعة   ۱۲
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  نارش  عنوان  ردیف
قیمت 

  )تومان(

۱   
  امام علی علیه السالم صدای عدالت انسانی 

  )ّ مجلد۲ جلدی در ۵(
  ۵۷۰۰۰  )عج(امام عرص

  تفسیر صحیح آیات مشکله   ۲
 مؤسسه امام صادق

  السالم علیه
۸۰۰۰  

  ۲۰۰۰۰  دانشگاه ادیان  )جلد اول(جمعیت اخوان املسلمین    ۳

  ۱۵۰۰۰  دانشگاه ادیان  )جلد دوم(جمعیت اخوان املسلمین    ۴

  ۱۲۰۰۰  الهدی  انقالب در مرص   ۵

  ۲۰۰۰  احسان  اسالم یا مارکسیسم به انض1م افسانه اسالم چپ   ۶

  ۳۲۰۰  دفرت نرش فرهنگ اسالمی  ما چه می گوییم   ۷

  ۸۱۲۵  دفرت نرش فرهنگ اسالمی  اسالم و صلح جهانی   ۸

  ۱۷۰۰۰  ادیان و مذاهب   موسی صدر مصلح بزرگ اجت1عیامام   ۹

  یادنامه امام موسی صدر   ۱۰
موسسه فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر
۱۲۰۰۰  

  ۱۸۵۰۰   سهامی انتشاررشکت   حقوق برش و نظام اجت1عی در اسالم   ۱۱

    )عج(امام عرص  نگاهی به زندگی و آثار استاد خرسوشاهی   ۱۲

۱۳   
 اسناد سید ج1ل الدین حسینی 

  در وزارت امور خارجه ـ ایران
  ۵۴۰۰  وزارت امور خارجه

  ۱۰۰۰۰  دار الهدف   حقیقة عالقة عبدالنارص و الثورة االسالمیة فی ایران   ۱۴
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