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مخاطبین نیمه 
تخصصی

آثار مکتوب

مقدمات تدبر
روش های تفکر

کلمه
سوره ای 

قرآن به قرآن
نظام هماهنگ سوره های قرآن

مهارت های فهم قرآن
)موضوعی المیزان(خودشناسی 

) موضوعی المیزان(سبک زندگی مومنانه 
یوسف پیامبر ع

دینداری هنرمندانه
قرائت و قیام

باروهایی برای پایداری
واسطه های هدایت

ذکر و ملکوت
زندگی توحیدی
علم ثمره تقوی
خانواده جهانی

جلوه های والیت
اعتماد به خدای یگانه

جریان هدایت

) جلد اول(مقدمات تدبر در قرآن نسخه الکترونیکی
) جلد دوم(روش های تفکر در قرآن نسخه الکترونیکی
جلد (روش های تدبر کلمه ای قرآن نسخه الکترونیکی

)سوم
جلد (روش های تدبر سوره ای قرآن  نسخه الکترونیکی

) چهارم
جلد (روش های تدبر قرآن به قرآن نسخه الکترونیکی

)پنجم
دوره های عمومی تدبر

5تا1سی دی های تدبر 
کتاب صوتی قرائت و قیام

کتاب صوتی زندگی توحیدی
کتاب صوتی ذکر و ملکوت

کتاب صوتی واسطه های هدایت
ساختار : نسخه الکترونیک کلیه آثار از نگاه المیزان

تدبر  ،سبک زندگی مومنانه ،وجودی جامعه از منظر دین
تدبر در هستی، جلوه های  ،در هستی،  از خلقت تا بعثت

تدبر در هستی، کتابت رحمت در  ،حسن در آفرینش
هستی

اخلا  ،برخی وقایع زمان پیامبر،جاهلیت ،کلمات المیزان
از  ،خودشناسی،عبودیت حقیقی ،و معنویت در زندگی

زندگی ،از علم تا عمل ،از تفکر تا علم ،نبوت تا امامت
توحید ،حقایقی از هستی ،شیطان،ملئکه ،حقیقی انسان

 ،نظام هماهنگ سوره های قرآن ،ذات و تجلی اسماء
یوسف پیامبر ،مهارت های فهم قرآن

نسخه الکترونیک مجموعه کتب گوهرستان المیزان 
دریافت از مدرسه قرآن و  -صوت -جلسه مربیان تدبر

کانال اولوالعلم
 2) نظام واژگان-حسی-طهارتی(جلسه انواع ختم قرآن ها

دریافت از مدرسه قرآن و کانال  -صوت -جلسه
اولوالعلم

دریافت از مدرسه قرآن  -صوت-کارگاه گزاره نویسی
همایش سوره مبارکه قلم
همایش سوره مبارکه نصر

صوت جلسات صحیفه فاطمیه دریافت از اولوالعلم
نسخه الکترونیک سوره یس از مجموعه کتب بررسی 

تدبری سوره ها
نسخه الکترونیک سوره قدراز مجموعه کتب بررسی 

تدبری سوره ها
از نسخه الکترونیک تفصیل لیله قدر با سوره های حوامیم 

مجموعه کتب بررسی تدبری سوره ها

موضوعی -ساختاریرشد و تربیتقرآن

1رشد 
2رشد 
3رشد 
4رشد 

با کودکان خود طیب سخن بگوییم
بایسته های بیان مسائل جنسی

فهم قرآن در دبستان و دبیرستان
)شادی و نشاط(فهم قرآن پایه اول دبستان 

)جداسازی(فهم قرآن پایه دوم دبستان 
)کشف رابطه ها(فهم قران پایه سوم دبستان 
)کشف اولویت ها(فهم قرآن پایه چهارم دبستان 
)میل به خوبی ها(فهم قرآن پایه پنجم دبستان 
)گسترش خوبی ها(فهم قرآن پایه ششم دبستان 
خیرگزینی

خانه متصل به خانه رسول دفتر اول و دوم
کتاب تربیت جنسی در سایه عفاف

ساختار وجودی انسان مؤلفه های
پرورش تفکر قرآنی

مروری بر نامه های (حکومتی که ارزشش را دارد 
)نهج البالغه

مبتنی بر قرآن و  -چهل اقدام در صالح سازی اعمال 
روایات اهل بیت علیهم السالم با رویکرد صدق گزینی

آثار غیرمکتوب

نسخه الکترونیکی ساختار وجودی انسان

نسخه الکترونیک کتاب چهل اقدام در صالح سازی 
اعمال 

نور خدا جاری در پاکی ها نسخه الکترونیک
نسخه الکترونیک کتاب حکومتی که ارزشش را دارد

صوتی و  -کارگاه آموزشی تبیین ساختار وجودی انسان
تصویری

کتاب صوتی روایت قرآن از چهره های کربال
Cd چهره های قرآنی

کتاب صوتی روایت قرآن از بانوان
کتاب صوتی حکومتی که ارزشش را دارد

تصویری –مستند خطای دید 
تصویری –مستند حسین وارث ابراهیم 

کتاب صوتی واسطه های هدایت
کتاب صوتی قرائت و قیام

کتاب صوتی باورهایی برای پایداری
کتاب صوتی زندگی توحیدی
کتاب صوتی جلوه های والیت
کتاب صوتی ذکر و ملکوت

کتاب صوتی دینداری هنرمندانه
کتاب صوتی اعتماد به خدای یگانه

نسخه الکترونیک کتاب مهارت های خیرگزینی
نسخه الکترونیکی مجموعه کتب فهم قرآن در دبیرستان

سی دی آموزش فهم قرآن در دبستان و دبیرستان
مجموعه تصویری پرورش نسل توحیدی

پیش از تولد تا تکلم  -صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی 
دوره  –

 –از تکلم تا بلوغ  -صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی 
2دوره

3دوره  -بلوغ عقلی  -صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی 
دوره  -بلوغ عاطفی  -صوت دوره های رشد تفکر اجتماعی 

4
1نسخه الکترونیکی رشد

نسخه الکترونیک از تکلم تا بلوغ
نسخه الکترونیک بلوغ عقلی

بلوغ عاطفی ،4نسخه الکترونیکی رشد 
نسخه الکترونیک بلوغ لبّی

نسخه الکترومیک بلوغ عبودیتی
نسخه الکترونیک خانه ای متصل به خانه رسول دفتر اول و 

دوم
نسخه الکترونیکی با کودکان خود طیب سخن بگوییم

دریافت از مدرسه  -صوت -رونمایی از کتاب طیب سخن
قرآن

دریافت از  -نماهنگ معرفی محصوالت خانواده
Quranetrat.ir

Quranetrat.irدریافت از  -نماهنگ معرفی بسته عفاف

Quranetrat.irدریافت از  -نماهنگ معرفی منظومه رشد
دریافت از  -نماهنگ معرفی بلوغ با هم بودن
Quranetrat.ir

 روی بر اثرگذاری و خود زندگی ارتقاء برای دیدن آموزش قصدش مطالعه و  که است مخاطبی :تخصصی مخاطب نیمه

 .دیگران است

سایت مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علهیم السالم
Quranetrat.ir

وبالگ 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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