
بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مخاطبین عمومی

آثار مکتوب

دوره چهارمدوره سومدوره دوم دوره اول

آثار غیرمکتوب

آثار مکتوب

برکه ستاره ها
آقایی که او را نشناختم

کاغذ اریگامی
کاردستی شابلون

آثار غیرمکتوب

آثار مکتوب
آشنایی با (ر خدا جاری در پاکی ها نو

)سوره مبارکه نور
حسن گزینی

خاطرات من و سوره حمد
خاطرات ما و سوره واقعه
خاطرات ما و سوره حدید
خاطرات ما و سوره توحید
خاطرات ما و سوره الرحمن
خاطرات ما و سوره تکاثر
خاطرات ما و سوره مدثر
خاطرات ما و سوره ماعون
خاطرات ما و سوره قمر
خاطرات ما و سوره مزمل
خاطرات ما و سوره نبأ

خاطرات ما و سوره علق
خاطرات ما و سوره ملک
خاطرات ما و سوره یس

خاطرات ما و سوره ناس و فلق
خاطرات ما و سوره فیل و قریش
خاطرات ما و حدیث شریف کساء

خاطرات ما و نماز
نمازم را ببین، یادداشت هایی از سوره 

ماعون
هر (قطره قطره از دریای بیکران قرآن 

)سوره یک نکته
هر (قطره قطره از دریای بیکران قرآن 

)پنجاه آیه یک نکته
راز و نیازهای برنامه ریزانه

نکاتی برای تفکر با امیرالمومنین 
)دفترچه(

کاپیتان
ملوان

DROP by DROP ,from Quran 
' s Ocean

مصطفی خواستنی ترین پیام آور 

برخاستن

آثار غیرمکتوب

نسخه الکترونیک کتاب اصول و 
مهارت های حسن گزینی

نور خدا جاری نسخه الکترونیک کتاب 
در پاکی ها

مربی و والدین 
برای تربیت فرزند

روابط زوجین و 
ارتقای علمیپیش از ازدواج

آثار مکتوب
آشنایی با (خاص تر شدن برای خدا 

)سوره مبارکه معارج
)سوره ملک(پرواز در ابعاد هستی 

)سوره فجر(زندگی به سبک رزمندگی 
)سوره بلد(این سرزمین قسم خوردنی 
سوره (زندگی به سبک زیارت 

)حجرات
سوره (طریقی برای سیر در آسمان 

)طارق
)سوره زلزال(زلزله ای برای دیدن عمل 
)سوره همزه(حکایت خردشدن آینه ها 

مهارت های تفکر برای (لحظه ای درنگ 
)زندگی

نکاتی برای تفکر با امیرالمومنین 
)دفترچه(

سوال
گزیده ای (راه هایی برای خوب زیستن 

)از حکمت های نهج البالغه
می خواهم شیعه شوم
حضور قلب در نماز

پله پله زندگی
Planning –برنامه ریزی انگلیسی 

Just a Moment لحظه ای درنگ  -
انگلیسی

Life Skills

want to be Shia

-پله پله زندگی انگلیسی Step by 
Step

)عج(دفتر یادداشت اباصالح 
کتاب فرصتی برای تغییر

دستنوشته های (کتاب آداب مهمانی 
)اربعین

دفترچه یادداشت های، یادداشت هایی 
برای سبک زندگی کوثرانه

آثار مکتوب

اصول و مهارت های بلوغ با 
هم بودن

ازدواج چرا؟
ازدواج چگونه؟

مهارت های زندگی
فردای ازدواج

عشق و اختالف

چهاردیواری کف آسمان

آثار مکتوب
اصول و مهارت های تربیت کودک 

سال با رویکرد طیّب گزینی ۷ تا ۲
اصول و مهارت های تربیت کودک 

سال با رویکرد طیب  ۷ تا ۲
۱( پرسش و پاسخ -گزینی

تربیت دینی کودک و نوجوان
کودک و ادب

کودک و خانواده
کودک و فهم قرآن
با من بازی کنید

نقاشی و کاردستی خالق
بچه های خوشبخت
مامان وبابای قصه گو

دین و افتخار یاری از مجموعه 
کتب سوره ها و دبستان

آثار غیرمکتوب

نسخه الکترونیک کتاب تربیت 
سال با رویکرد  ۷ تا ۲کودک 

طیب گزینی
نسخه الکترونیک کتاب صوتی 

سال با  ۷ تا ۲تربیت کودک 
رویکرد طیب گزینی

نسخه الکترونیک کتاب از 
سیادت تا وزارت

کتاب صوتی اصول و مهارت های 
سال با  ۷ تا ۲تربیت کودک 

رویکرد طیب گزینی
صوت دوره های رشد تفکر  

4 تا 1دوره  –اجتماعی 
 -مهارت های کنترل خشم 

://http: پاورپوینت
quranetratschool.ir/?p=

3888
لجبازی در نوجوان و نحوه 

:مواجهه والدین با آن پاورپوینت
http//:quranetratschool.

ir/?p=3863
مسائل دینی،  - 1مستند باغبان 

مسائل عفاف، موبایل تلویزیون و 
تصویری -... 

پاسخ والدین  - 2مستند باغبان 
سال  7 تا 2 در تعامل با کودکان

تصویری -( دوره اول رشد)
نسخه الکترونیک کودک و 

خانواده
نسخه الکترونیک با من بازی 

کنید

آثار غیرمکتوب
مجموعه صوتی واژه ها
مجموعه صوتی سوره ها

گره هزار زره صوتی مجموعه
کن نگاه من با صوتی مجموعه

روایت قرآن از چهره های کربال
روایت قرآن از بانوان

مجموعه صوتی بیت آسمانی
نسخه الکترونیک طریقی برای سیر در 

آسمان
نسخه الکترونیک کتاب خاص تر شدن 

برای خدا 
فایل -سوره های جلسات حانوادگی

دریافت از وبالا یا  -پی دی اف
مالک الملک

فایل -سوره های جلسات حانوادگی
pdf- دریافت از وبالا یا مالک

الملک
وصوتی دریافت از کانال اولوالعلم
سوره های جلسات ختم مفهومی 

 -فایل پی دی اف-روزهای شنبه
دریافت ازوبالا یا مالک الملک

سوره مبارکه  -97شبهای قدر سال 
دریافت ازکانال اولوالعلم -قدر

سورحوامیم و  -98شبهای قدر سال 
دریافت ازکانال اولوالعلم -زمر 

 -جلسات ختم مفهومی دانشکده علوم
دریافت از کانال اولوالعلم -صوتی

 -تدبر در زندگی استاد چیتچیان
دریافت از کانال زندگی با  -صوت

تدبر
دریافت  -صوت -سوال چرا و چگونه

از مدرسه قرآن
منسک حج و اربعین مجموعه صوتی 

 -جلسه صوت 4 -محرم و اربعین
دریافت از مدرسه قرآن

 -صوت -سوره ذاریات و اربعین
دریافت از مدرسه قرآن

تصویری حسین  -مجموعه صونی
دریافت از کانال طارق -وارث قیام

دریافت از  -نماهنگ شعله شمع
http://quranetratschool.ir/

?p=3064
سخنرانی های مناسبتی دریافت از 

وبالا مالک الملک
-جلسات ختم مفهومی سوره احقاف

دریافت از کانال -استاد چیتچیان
اواوالعلم

آثار غیرمکتوب

نسخه الکترونیک کتاب اصول و 
مهارت های بلوغ با هم بودن
صوت دوره های رشد تفکر 

4دوره  –بلوغ عاطفی  -اجتماعی 
مجموعه صوتی بیت آسمانی

صوت کالس تدبر در ساحت بیت 
دریافت از (استاد چیت چیان

)مدرسه اهل بیت
صوت کالس بلوغ با هم بودن 

دریافت از مدرسه (استاد اخوت 
)اهل بیت

.است خود زندگی کیفیت بردن باال برای دیدن آموزش قصدش مطالعه و  که است مخاطبی :عمومی مخاطب

سایت مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علهیم السالم
Quranetrat.ir

وبالا مالک الملک   
yamalekalmolk.blog.ir

کانال هسته پژوهشی روانشناسی
https://ble.im/islamicpsychology

گروه آداب عملیات
ble.im/join/YTQ1NTcwMj

کانال اولوالعلم
ble.im/ololelm

کانال زندگی با تدبر
https://ble.im/zendegibatadabor

کانال طارق
ble.im/TareQMedia 
کانال سبک زندگی کوثرانه

https://ble.ir/kousaraneh
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