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معرفی مؤسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز

ستاد اقامه نماز فعالیت های انتشاراتی خود را از سال 1369 و با تاسیس ستاد 

کرد. پس از آن انتشارات ستاد اقامه نماز در سال 1378 و با  اقامه نماز شروع 

دریافت مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، فعالیت های انتشاراتی 

ع  خود را سامان بخشیده و ساالنه نسبت به چاپ ده ها عنوان کتاب با موضو

کتاب ها در طول سال بالغ بر  که شـــــمارگان برخی از این  نماز اقدام می نمود 

صدها هزار نســـــخه می شـــــد. با افزایش فعالیت های انتشـــــاراتی و به منظور 

گسترش خدمات نشر، در سال 1388، انتشارات ستاد اقامه نماز، به مؤسسه 

فرهنگی انتشـــــاراتی ســـــتاد اقامه نماز تغییر نام و وضعیت داد و فعالیت های 

گســـــترش داده و به رشد روزافزونی نائل آمد.  خود را در حوزه نشر و پژوهش 

به لطف خداوند، با تأسیس مرکز تخصصی نماز و همکاری آن با این مؤسسه 
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و به پشـــــتوانه ســـــتاد مرکزی اقامه نماز، خصوصًا حجت االسالم والمسلمین 

استاد محسن قرائتی و مدیران ارشـــــد آن، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد 

کمی و هم  اقامـــــه نماز به طـــــور روز افزون بر فعالیت هـــــای خود هم از نظـــــر 

گویای  کتابچه،  که محصوالت معرفی شـــــده در ایـــــن  کیفـــــی افزوده  از نظر 

گفتنی است  بخشـــــی از فعالیت های چند سال اخیر این مؤسســـــه می باشد. 

بانک اطالعاتی غنی و مملو از آثار مرتبط با نماز و عبادت، در مرکز تخصصی 

گردیده و به زودی نرم افزار جامعه منشـــــورات نمازی توسط مرکز  نماز ایجاد 

تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه قم آماده و در اختیار عالقه مندان قرار خواهد 

گرد.
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كز پخش: مرا

1. تهران، میدان فلسطین، مقابل سازمان تبلیغات اسالمی، انتشارات ستاد 

اقامه نماز   تلفن: ۸۸۸۰۰۰۵۹ و ۸۸۹۹۱۰۶۸

کشور 2. دفاتر ستادهاي اقامه نماز سراسر 

namazstore.ir 3. خرید از طریق سایت

کتابچین 4. خرید فایل الکترونیکی از سایت های طاقچه و 

................................

معرفی مركز تخصصی نماز

اقامه نمـــــاز یکـــــی از برنامه های مهم تمامـــــی پیامبران الهی بوده اســـــت و 

همچنین از مهم ترین شاخصه های جامعه دینی به حساب می آید. از این رو 

کیفی نماز و اقامه آن در جامعه اسالمی  کمی و  بزرگان دینی همواره بر توسعه 
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کید داشته و دارند.  تأ

مرکـــــز تخصصی نماز در ســـــال 1389 به عنوان یکی از بازوهای پژوهشـــــی _ 

کرد.  تبلیغی ستاد اقامه نماز فعالیت خود را آغاز 

این مرکز در چهار حوزه زیر فعالیت می کند:

کارشناسان توانمند در زمینه معارف نماز. الف( آموزش: تربیت مدرسین و 

ب( تبلیـــــغ و ارتباطات: ســـــاماندهی و اعزام اســـــاتیدو مبلغیـــــن مرکز در قالب 

کشور. ح های مختلف به سراسر  طر

ج( پژوهـــــش و تولید: پژوهش و تولید محصـــــوالت علمی و ترویجی جذاب و 

تأثیرگذار.

د( رسانه و فضای مجازی

کتاب پیِش رو به معرفی بیش از 170 محصول پژوهش و تولید مرکز و ســـــتاد 



8

کتب پژوهشی، ترویجی،  اقامه نماز پرداخته است. این محصوالت شـــــامل: 

کودک، پوستر و بروشور است.  کتب  شیوه های دعوت اقشار مختلف به نماز، 

ع و مخاطب  در بخـــــش پایانی کتاب نمایه های محصوالت بر اســـــاس موضو

آورده شده است.

این نمایه ها دسترسی مخاطب را به محصوالت مورد نظر آسان تر می نماید.

راه های ارتباط با مركز تخصصی نماز

کوچه، مرکز  کوچه22)آمار(، انتهای  آدرس: قم، خیابان شـــــهداء )صفائیه(، 

تخصصی نماز، طبقه اول

تلفن: 37740930 و 025-37740732
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 نماز در ادیان

دکتر  حجت االســـــام  نویســـــنده:   
ابوالقاسم جعفری

 مخاطب: مبلغان، مربیان معارف 
نماز و عموم معارف جویان

تحلیـــــل  و  بررســـــی  موضـــــوع:   
اختافات نماز و پرســـــتش در ادیان 

مطرح الهی و غیر الهی.
 درباره اثر: 

اثر، بدون هیچ گونه  نویسنده در این 
قضاوتـــــی به بیـــــان و بررســـــی نماز و 
ادیـــــان مطـــــرح جهان  پرســـــتش در 
گرامی  پرداخته اســـــت تا خواننـــــده 
با مقایســـــه  نماز در ادیان مختلف، 
معرفتی بیشتر به نماز در دین اسام 

کند. پیدا 
  قطع: رقعی

 حجم اثر: 342 صفحه
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آثار نماز

دکتر  حجت االســـــام  نویســـــنده:   
ابوالفضل ساجدی

 مخاطب: مبلغان، مربیان معارف 
نماز و عموم معارف جویان

 موضوع: تاثیر نماز در ساحت های 
مختلف زندگی

 درباره اثر: 
کتاب به تبییـــــن آثار تربیتی  در این 
نماز پرداخته شـــــده اســـــت. این اثر 
در دو بخش نگارش شده است. در 
بخش اول به آثار فردی نماز پرداخته 

شده است.
آثـــــار  بـــــه  کتـــــاب  دوم  بخـــــش  در 
که شامل آثار نماز در  اجتماعی نماز 
خانواده، جامعه، فرهنگ، سیاست 

و اقتصاد پرداخته شده است
  قطع: رقعی

 حجم اثر: 200 صفحه
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نماز در ِفَرق

 نویسنده: حجت االسام رضا اخوی
 مخاطب: مبلغـــــان، مربیان و عموم 

معارف جویان
 موضوع: بررسی نماز در ِفَرق اسامی

 درباره اثر:
کتاب هایی  کاملترین  این اثر یکـــــی از 
که به بررســـــی اختافات فرق  اســـــت 
اسامی در احکام و شـــــیوه  اقامه نماز 
کتاب سعی  این  اســـــت. در  پرداخته 
شده با بررسی دیدگاه  ها و نقد و بررسی 
یخی و روایی آنها، با نگاهی علمی  تار
به تشـــــریح و تبییـــــن مـــــوارد اختافی 
پرداختـــــه شـــــود تـــــا حقیقت جویان از 
واقعیت ســـــیره پیامبر اعظم  صلی اهلل 

گاه شوند.   علیه و آله بیشتر آ
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 188 صفحه
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آداب نماز

محمد  حجت االســـــام  نویســـــنده:   
مهدی حائری پور

مربیان معارف  مبلغـــــان،   مخاطب: 
نماز و عموم معارف جویان

 موضوع: بیان آداب ظاهری و باطنی 
نماز

 درباره اثر: 
کتـــــاب دارای دو بخش اســـــت.  ایـــــن 
در بخـــــش اول بـــــه آداب باطنی نماز از 
راه های تحصیـــــل حضور قلب  جمله 
و موانع حضور قلـــــب در نماز پرداخته 

شده است.
در بخـــــش دوم، آداب ظاهـــــری نمـــــاز 
که به بیان آداب  بررسی شـــــده اســـــت 
مقدمـــــات، مقارنـــــات و تعقیبات نماز 

پرداخته شده است.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 143 صفحه
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اسرار نماز

 نویسنده: حجت االسام 
علی محمد باقی

 مخاطب: مبلغان، مربیان معارف 
نماز و عموم معارف جویان

 موضوع: بیان اسراِر مقدمات، 
مقارنات و تعقیبات نماز 

 درباره اثر: 
در این نوشتار، پس از بررسی مبانی 
کلی نماز، به بررسی  و مفاهیم اسرار 

اسرار در سه بخش مقدمات، 
مقارنات و تعقیبات آن پرداخته 

شده است.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 182 صفحه
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درسنامه مفتاح

 نویســـــنده: جمعـــــی از اســـــاتید مرکز 
تخصصی نماز

معارف  مربیان  مبلغـــــان،  مخاطب:   
نماز و عموم معارف جویان

 موضوع:
یـــــک دوره معارفـــــی عمومـــــی نمـــــاز به 

کاما تخصصی  صورت 
 درباره اثر:

این اثر یک دوره معـــــارف عمومی نماز 
که به صورت تخصصی، توسط  است 
اســـــاتید متخصص هر موضوع نگارش 

شده است. 
مباحث این درسنامه به شرح زیر است:

آداب نماز، اســـــرار نماز، راههای تکمیل 
نماز، سبک زندگی نمازگزار، نماز در ادیان 

و راههای دعوت به نماز.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 328 صفحه
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طهارت روح

گردآوری: حسین واعظی نژاد  
 مخاطب: مبلغـــــان، مربیان معارف 

نماز و عموم معارف جویان
 موضوع: پرستش، عبادت و نماز

 درباره اثر: 
گرانقدر و همیشـــــه جاودان شهید  آثار 
اســـــت  گرانبهایی  گهرهای  از  مطهری 
یای  کـــــه از غواصی ماهرانه خـــــود در در
بیکران معارف اسامی به دست آورده 

است.
این کتاب متن گفتارها و نوشـــــتارهای 
اســـــتاد مطهـــــری در مـــــورد پرســـــتش، 
کـــــه از کتب  عبـــــادت و نمـــــاز اســـــت 
شـــــده  آوری  جمع  ایشـــــان  مختلـــــف 

است.
 قطع: وزیری

 حجم اثر: 320 صفحه
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تفسیر آیات نماز )دو جلدی(
حجج االسام علــــــــــی اکبر   نویسنده: 
و علی اکبر  وحیدی، محمدرضا دیانت 

ابراهیم پور
 مخاطـــــب: مبلغـــــان، مربیـــــان، ائمه 

جماعات وعموم معارف جویان
در  قـــــرآن  آیـــــات  تفســـــیر  موضـــــوع:   

موضوعات نمازی
 درباره اثر:

نویســـــندگان محترم این اثـــــر، آیات راجع 
بـــــه نماز را دســـــته بندی و به تفســـــیر آنها 
پرداخته انـــــد. در جلد اول بـــــه دو بخش 
»اهمیت  نماز« و »آثار نماز« و در جلد دوم 
به ســـــه بخش »عواقب سســـــتی و ترک 
نماز«، »احـــــکام نماز« و »آداب نماز« در 

قرآن پرداخته شده است.
کتاب به صورتی روان نگارش شده تا  این 
عموم مردم از مطالب آن بهره مند شوند و 

خواص مطالب آن را بپسنند.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: جلد1: 307 صفحه
                       جلد2: 234 صفحه
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مبانی قرآنی بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی مقام معظم رهبری

والمسلمین  حجت االسام  نویسنده:   
محسن قرائتی

 مخاطب: اســـــاتید، طاب، جوانان و 
فرهیختگان

گام دوم   موضوع: تبییـــــن قرآنی بیانیه 
انقاب

 درباره اثر:
در ایـــــن اثر ارزشـــــمند حجت االســـــام 
والمســـــلمین قرائتـــــی تاش نمـــــوده تا 
که مقام معظم  گام دوم انقاب را  بیانیه 
یخ 22بهمن1397 منتشر  تار رهبری در 
کرده اندمستند به مبانی قرآنی  و روایی 

نماید.
گران بها را به تمامی  کتاب  مطالعه این 
اساتید، طاب، جوانان و فرهیختگان 

پیشنهاد می کنیم. 
 قطع: پالتویی

 حجم اثر:  114 صفحه
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یکصدوچهارده نکته از قرآن 
کریم درباره نماز

کبر دهقان  نویسنده: حجت االسام ا
 مخاطب: مبلغـــــان، مربیان معارف 

نماز و عموم معارف جویان
 موضوع: نکاتی از قرآن درباره نماز

 درباره اثر: 
کریم، نمـــــاز جایگاه  از دیـــــدگاه قـــــرآن 
کـــــه هیـــــچ عمل  بســـــیار واالیـــــی دارد 

عبادی دیگری به پای آن نمی رسد. 
کتاب پیش رو به تبیین و شرح یکصد 
کریم درباره نماز  و چهارده نکته از قرآن 

پرداخته است. 
در این اثر تاش شـــــده تا پیوند محکم 
قرآن و نماز برای مخاطبان روشن شود.

 قطع: رقعی 
 حجم اثر: 133 صفحه
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نماز در قرآن

و  حجت االســـــام  نویســـــنده:   
المسلمین محسن قرائتی

معارف  مربیان  مبلغان،  مخاطب:   
نماز و عموم معارف جویان

 موضوع: تفسیر برخی از آیات نماز
 درباره اثر: 

با بررســـــی و تأمل در آیات قرآن و نماز 
که نمـــــاز و قـــــرآن رابطه  درمی یابیـــــم 

تنگانگی با هم دارند.
مجموعه حاضر تفسیر و تبیین  آیاتی 
که بر اســـــاس  با موضوع نماز اســـــت 
مجموعه تفســـــیر نور حجت االســـــام 
کتب  و المســـــلمین قرائتی و برخی از 
گردیده  دیگر ایشـــــان تهیه و تدویـــــن 

است.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 120 صفحه
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درس نامه تحلیلی روایات نماز

 نویســـــنده: حجت االسام ابوالفضل 
جعفری پور

و  اســـــاتید  طـــــاب،  مخاطـــــب:   
دانشگاهیان

 موضوع: بررسی روایات نماز
 درباره اثر: 

که به صورت درســـــنامه  کتاب  در این 
تالیف شـــــده اســـــت، بـــــه دو مبحث 
گونه شناسی  حدیث شناســـــی )مانند 
مأخذشناســـــی  عقل،  نظـــــر  از  روایات 
و...( و همچنین بررسی روایات در ریز 
موضوعـــــات نماز )ماننـــــد آداب، آثار، 

اسرار و...( پرداخته شده است.
 قطع: رقعی

در دست طراحی
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پرتوی از اسرار نماز

 نویسنده: حجت االسام و المسلمین 
محسن قرائتی

 مخاطب: مبلغـــــان، مربیان معارف 
نماز و عموم معارف جویان

 موضوع: تبیین برخی از اسرار نماز
 درباره اثر: 

کتـــــاب، ابتدا فلســـــفه نماز و  در ایـــــن 
عبادات بیان شـــــده است. در ادامه به 
اهمیت و جایگاه نماز پرداخته شـــــده 

است.
کتاب، برخی از  در بخش های بعـــــدی 
اسرار نماز و همچنین معرفی و اهمیت 
بعضی از نمازها )ماننـــــد نماز جمعه( 

بیان شده است.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 255 صفحه
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نماز و آسیب های اجتماعی

دکتـــــر  حجت االســـــام  نویســـــنده:   
ابوالفضل ســـــاجدی و حجت االســـــام 

کوشا غام حیدر 
 مخاطب: اساتید و مربیان معارف نماز

کنتـــــرل  در  نمـــــاز  نقـــــش  موضـــــوع:   
آسیَب های اجتماعی

 درباره اثر: 
معضل  همواره  اجتماعی  آســـــیب های 
جوامع بشـــــری اســـــت. جوامع مختلف 
کرده اند  بشـــــری هر یک به نحوی تاش 
تا این مشـــــکات را به حداقل برسانند. 
یکـــــی از راهکارهـــــای قطعـــــی حل این 
معضات، اســـــتفاده از ظرفیت کم نظیر 
نماز اســـــت. این اثر در تاش اســـــت تا 
نقش نمـــــاز و مکانیســـــم های این عمل 
کاهش آســـــیب های  عبـــــادی را بـــــرای 

اجتماعی بررسی نماید.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 280 صفحه
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نماز و سازوکارهای پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی

دکتـــــر  حجت االســـــام  نویســـــنده:   
محمد داوری و حجت االســـــام دکتر 

علی سلیمی
 مخاطب: طاب و دانشگاهیان

 موضوع: آثار نماز
 درباره اثر: 

کلـــــی تالیف  ایـــــن اثـــــر در دو بخـــــش 
کتاب به  شـــــده اســـــت. در بخش اول 
کلی بحث، مانند آسیب های  مفاهیم 
اشـــــاره  آثار نماز  و  اجتماعی، اهمیت 

شده است. 
در بخش دوم به ســـــازوکارهای اثرگذاری 
کنترل آسیب های  نماز در پیشگیری و 

اجتماعی پرداخته شده است.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 200 صفحه
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نقش نماز در کاهش تخلفات 
اقتصادی

 نویسنده: حجت االسام والمسلمین 
صادق رزاقی

و  اســـــاتید  مبلغـــــان،  مخاطـــــب:    
دانشجویان

کاهـــــش  نقـــــش نمـــــاز در   موضـــــوع: 
تخلفات اقتصادی

 درباره اثر: 
بخـــــش تدوین  کتـــــاب در ســـــه  ایـــــن 
شـــــده اســـــت. در بخش اول به جایگاه 
بازدارندگی نماز در متون دینی پرداخته 

شده است.
در بخـــــش دوم بـــــه نقـــــش مســـــتقیم و 
کاهش تخلفات  نماز در  غیرمســـــتقیم 

اقتصادی اشاره می شود.
در بخـــــش ســـــوم جایگاه مســـــجد در 
بررســـــی  اقتصادی  تخلفـــــات  کاهش 

شده است.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 235 صفحه
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راهبرد های اقامه نماز

 نویسنده: مجید فیاضی
برنامه ریـــــزان  و   مخاطـــــب: مدیـــــران 

دستگاه های اجرایی
 موضـــــوع: راهبرد های اقامـــــه نماز در 
به بیست  پیام های مقام معظم رهبری 

و هفت اجاس سراسری نماز
 درباره اثر:

آنچـــــه در این اثر می خوانیـــــد نمایه زنی 
پیام هـــــای مقـــــام معظـــــم رهبـــــری بـــــه 
اجاس های سراســـــری نماز بر اســـــاس 
موضوع و مخاطب آن -البته در حیطه 

مباحث راهبردی- است. 
نویســـــنده محتـــــرم، با توجـــــه به وضوح 
بیانات رهبری، به نمایه زنی آنها بسنده 
کـــــرده و از توضیـــــح و تطویـــــل مطالب 

خودداری نموده است.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 204 صفحه
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110 پرسش درباره نماز

 نویسنده: حجت االسام و المسلمین 
مجتبی کلباسی

 مخاطب: مبلغـــــان، جوانان، مربیان 
معارف نماز و عموم معارف جویان

از  برخـــــی  بـــــه  پاســـــخ  موضـــــوع:   
پرسش های پرتکرار در موضوع نماز

 درباره اثر: 
پرســـــش و داشتن روحیه پرسشگری در 
مســـــائل مختلف، همواره رمز پیشرفت 
دانش اســـــت و باعث می شود تا برای 
مبهم  نـــــکات  و  شـــــبهات  مخاطـــــب 

موجود در آن موضوع روشن شود.
کتـــــاب 110 پرســـــش پرتکـــــرار در  ایـــــن 
کرده و ســـــپس  موضوع نمـــــاز را مطرح 
کاملـــــی بـــــه آنها  پاســـــخ متناســـــب و 

می دهد 
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 172 صفحه
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اینگونه پاسخ دهید

 نویســـــنده: حجج االسام سیدحسن 
و  جعفری پور  ابوالفضل  جزی،  هاشمی 

محمدرضا آتشین صدف
 مخاطب: اســـــاتید، طاب، مبلغان، 

مربیان و عموم معارف جویان
 موضوع: پاسخ به برخی از پرسش های 

پرتکرار در موضوع نماز
 درباره اثر: 

در منابع اسامی علم آموزی و پرسش گری 
ارزش و اهمیـــــت واالیـــــی دارد. در فصل 
اول ایـــــن کتاب ابتدا آداب پرسشـــــگری 
و پاسخگویی بیان شـــــده است؛ سپس 
بیان  پاســـــخگویی  و روش های  اصـــــول 
شـــــده اســـــت. در فصل دوم بـــــا توجه به 
پژوهشی که در فصل اول انجام گرفته، به 
سوال های پرتکرار درباره نماز پاسخ داده 

شده است.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 380 صفحه
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نماز زیباترین الگوی پرستش

 نویســـــنده: حجت االسام غامعلی 
نعیم آبادی

 مخاطب: مبلغـــــان، مربیان معارف 
نماز و عموم معارف جویان
 موضوع: بیان معارف نماز

 درباره اثر: 
که در 9 فصل تدوین  این اثر ارزشـــــمند 
شـــــده اســـــت، به بیـــــان معـــــارف نماز 
آثـــــار، اســـــرار، آداب و...(  )اهمیـــــت، 

پرداخته است.
کتاب به شرح زیر است: سرفصل های 

جایگاه نماز، آثار نماز، روش های اقامه 
نماز، موانع اقامه نماز ، ویژگی های نماز 

مقبول و آشنایی با نمازگزاران نمونه.
 قطع: وزیری 

 حجم اثر: 340 صفحه
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گاهانه پرستش آ

محمدرضـــــا  دکتـــــر  نویســـــنده:   
رضوان طلب

 مخاطـــــب: مبلغان، دانشـــــگاهیان و 
مربیان معارف نماز

 موضوع: اهمیت و آثار نماز
 درباره اثر: 

این کتاب به صورت درســـــنامه ای و در 
چهارده درس تدوین شده است.

در این اثر تاش شـــــده تـــــا مخاطب با 
فلسفه و معارف نماز به صورت منطقی 
و عقلی آشنا شـــــود. سرفصل های این 

کتاب به شرح زیر است:
نماز،  یخـــــی  تار نماز، ســـــابقه  فلســـــفه 
اهمیـــــت نماز، اذان، اجـــــزاء نماز، نماز 
جماعت، نمازهای غیر یومیه و عوامل 

بی رغبتی به نماز.
 قطع: وزیری 

 حجم اثر: 172 صفحه
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راه های تکمیل نماز

 نویسنده: حجت االسام و المسلمین 
محمدابراهیم کفیل

 مخاطب: مبلغـــــان، مربیان معارف 
نماز و عموم معارف جویان

دو  شناســـــی  آســـــیب  موضـــــوع:   
مشکل اساســـــــــــی نماز های ما و ارائه 

راهکارهایی برای تکمیل نماز
 درباره اثر: 

نویســـــنده محترم در این اثر، با نگاهی 
آسیب شناســـــانه، دو مشـــــکل اساسی 
کامل«  »عدم اهتمام برای اقامـــــه نماز 
و »مهم نبودن نماز برای ما« را بررســـــی 
کرده و بـــــه ارائه راه حل مناســـــب برای 

این دو مشکل پرداخته است.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 124 صفحه
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بررسی زمینه ها و عوامل 
سهل انگاری در نماز

 نویسنده: مصطفی برغمدی
 مخاطـــــب: مبلغـــــان، مربیان معارف 

نماز و عموم معارف جویان
بررســـــی زمینه هـــــا و عوامل   موضوع: 

سهل انگاری در نماز
 درباره اثر: 

نماز،  اقامه  در  ســـــهل انگاری  بی تردید 
آســـــیب های جدی فردی و اجتماعی 
نویســـــنده  وارد می کند.  افراد جامعه  بر 
محتـــــرم به بررســـــی زمینه هـــــا و عوامل 
ســـــهل انگاری در نمـــــاز، با اســـــتفاده از 
منابـــــع اســـــامی پرداخته اســـــت و در 
نهایت راهکارهای درمان سهل انگاری 

را بررسی می نماید.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 216 صفحه
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دعوت به نماز در آینه فقه 
خانواده

 نویسنده: سید نقی موسوی
مربیان  و  اساتید، مبلغان   مخاطب: 

معارف نماز
 موضوع: حکم فقهی دعوت خانواده 

به نماز
 درباره اثر: 

اقامـــــه نمـــــاز در تکویـــــن شـــــخصیت 
و  اجتماعـــــی  رفتارهـــــای  تنظیـــــم  و 

روان شناختی تاثیر به سزایی دارد.
کرده بر »دعوت  پژوهش حاضر تـــــاش 
کند و حکم  بـــــه نماز« تمرکـــــز  خانواده 
همســـــران  فرزندان،  دعـــــوِت  شـــــرعی 
و دیگـــــر اعضـــــای خانـــــواد به نمـــــاز را 

استنباط نماید.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 344 صفحه
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تسبیح در نماز

 نویسنده:  عنایت اهلل جبل عاملی
 مخاطب: جوانان، مربیان و مبلغان

 موضوع: بررسی حمد و تسبیح و آثار 
آن در نماز

 درباره اثر: 
که  در ایـــــن اثـــــر ســـــعی شـــــده اســـــت 
جلوه های درخشان و تابنده »تسبیح« 
که در نماز به صورت آشکار یا پیچیده 
بیان شده، برای مخاطب توضیح داده 
شود. نویسنده محترم از برخی تفاسیر، 
مثل تفســـــیر المیزان، نمونه و تســـــنیم 
بـــــرای تبیین مباحث اســـــتفاده نموده 

است.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 276 صفحه
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قطره ای از دریای نماز

 نویسنده: حجت االسام و المسلمین 
محسن قرائتی

 مخاطـــــب: نوجوانان، جوانان و عموم 
معارف جویان

 موضوع: آشنایی با نماز
 درباره اثر: 

یادی  کتاب هـــــای ز در موضـــــوع نمـــــاز 
کدام ویژگی های  که هر  نوشـــــته شـــــده 
کـــــه به زبان  کتابی  مثبتـــــی دارند؛ امـــــا 
کمتر منتشـــــر  کند،  ســـــاده نماز را بیان 

شده است.
کتـــــاب حاضـــــر، برگرفتـــــه از مباحث و 
کتاب های استاد قرائتی است. در این 
که  کتاب ســـــعی شـــــده تا بخش هایی 
برای عموم مفید اســـــت به زبان ســـــاده 
کتاب  آورده شـــــود. همچنیـــــن در این 
به برخی از ســـــواالت و شبهات نمازی 

پاسخ داده می شود.
 قطع: پالتویی 

 حجم اثر: 72 صفحه
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نقش نماز در حل مشکالت

 نویسنده: فاطمه شریفی
 مخاطب: مبلغـــــان، مربیان معارف 

نماز و عموم معارف جویان
 موضوع: نقش نماز در حل مشکات 

فردی و اجتماعی انسان
 درباره اثر: 

یکی از کارکردهای نماز، حل مشکات 
انسان می باشد. 

کتاب به آثـــــار دنیوی نماز )آثار  در این 
و  جسم  بهداشـــــت  خانوادگی،  فردی، 
که شامل برزخ  ی نماز  روح( و آثار اخرو

و قیامت است، پرداخته می شود.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 136 صفحه
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تنها یک خدا

 نویسنده: مجید فیاضی
 مخاطـــــب: جوانان و عمـــــوم معارف 

جویان
 موضوع: خداشناسی

 درباره اثر: 
در این اثـــــر، با اســـــتفاده از آیات قرآن، 
احادیـــــث، داســـــتان، تمثیـــــل و... به 

خداشناسی پرداخته است.
که  کتاب این است  از ویژگی های این 
به صورت مصور طراحی شـــــده است. 
این امر باعث شده تا این اثر،  جذابیت 
ی مخاطب داشته  و تاثیر بیشـــــتری رو

باشد.
کوچک  قطع: خشتی 
 حجم اثر: 48 صفحه
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پیام آوران خوشبختی

 نویسنده: مجید فیاضی
 مخاطـــــب: جوانان و عمـــــوم معارف 

جویان
 موضـــــوع: راهنماشناســـــی )نبـــــوت و 

امامت(
 درباره اثر: 

نویســـــنده این اثر، با اســـــتفاده از آیات 
قرآن، احادیث، داســـــتان، تمثیل و ... 
در سه فصل با عناوین: ضرورت و فوائد 
بعثت پیامبران، پاســـــخ به چند شبهه 
و اهـــــل بیت و نماز، به بررســـــی نبوت و 

امامت پرداخته است.
که  کتاب این است  از ویژگی های این 
به صورت مصور طراحی شـــــده است. 
این امر باعث شده تا این اثر،  جذابیت 
ی مخاطب داشـــــته  و تاثیر بیشـــــتری رو

باشد.
کوچک  قطع: خشتی 
 حجم اثر: 48 صفحه
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یک احتمال مهم

 نویسنده: مجید فیاضی
 مخاطب: عموم معارف جویان

 موضوع: معاد شناسی
 درباره اثر: 

در این اثـــــر، با اســـــتفاده از آیات قرآن، 
احادیـــــث، داســـــتان، تمثیـــــل و ...به 
موضـــــوع مهم مرگ و قیامـــــت پرداخته 

شده است.
که این  از ویژگی های این اثر این است 
کتاب به صورت مصور طراحی شـــــده 
است و باعث شده تا جذابیت و تاثیر 

ی مخاطب داشته باشد. بیشتری رو
 قطع: خشتی 

 حجم اثر: 60 صفحه
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جور دیگر باید دید... »نماز« را!

 نویسنده: مرکز تخصصی نماز
 مخاطـــــب: جوانان و عمـــــوم معارف 

جویان
 موضوع: اهمیت نماز

 درباره اثر: 
در این اثـــــر، با اســـــتفاده از آیات قرآن، 
گوشـــــه ای از  احادیـــــث، تمثیـــــل و ... 

اهمیت اقامه نماز بیان شده است.
که  کتاب این است  از ویژگی های این 
به صورت مصور طراحی شـــــده است. 
این امر باعث شده تا این اثر،  جذابیت 
ی مخاطب داشته  و تاثیر بیشـــــتری رو

باشد.
 قطع: خشتی 

 حجم اثر: 48 صفحه
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گوشه ای از رازهای نادیدنی

 نویسنده: مرکز تخصصی نماز
 مخاطـــــب: جوانان و عمـــــوم معارف 

جویان
گزیده ای از اسرار نماز  موضوع: 

 درباره اثر: 
کتاب، مختصری از اسرار نماز  در این 
که برای مخاطب عمومی قابل استفاده 
کوتاه بیان  و جذاب است، در عبارتی 

شده است. 
که  کتاب این است  از ویژگی های این 
به صورت مصور طراحی شـــــده است. 
این امر باعث شده تا این اثر،  جذابیت 
ی مخاطب داشته  و تاثیر بیشـــــتری رو

باشد.
کوچک  قطع: خشتی 
 حجم اثر: 48 صفحه
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همراه دریا شو

 نویسنده: مرکز تخصصی نماز
 مخاطـــــب: جوانان و عمـــــوم معارف 

جویان
 موضـــــوع: بـــــرکات نمـــــاز جماعت و 

حضور در مسجد
 درباره اثر: 

در این اثـــــر، با اســـــتفاده از آیات قرآن، 
گوشـــــه ای از  احادیـــــث، تمثیـــــل و ... 
بـــــرکات نمـــــاز جماعت و حضـــــور در 

مسجد بیان شده است.
که  کتاب این است  از ویژگی های این 
به صورت مصور طراحی شـــــده است. 
این امر باعث شده تا این اثر،  جذابیت 
ی مخاطب داشته  و تاثیر بیشـــــتری رو

باشد.
کوچک  قطع: خشتی 
 حجم اثر: 48 صفحه
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انتخاب کن! رنج یا گنج؟

 نویسنده: مرکز تخصصی نماز
 مخاطـــــب: جوانان و عمـــــوم معارف 

جویان
 موضوع: آثار اقامه نماز و عواقب ترک 

آن
 درباره اثر: 

در این اثـــــر، با اســـــتفاده از آیات قرآن، 
گوشـــــه ای از آثار  احادیث، تمثیل و ... 
و برکات اقامه نماز و همچنین عواقب 

ترک آن بیان شده است.
که  کتاب این است  از ویژگی های این 
به صورت مصور طراحی شـــــده است. 
این امر باعث شده تا این اثر،  جذابیت 
ی مخاطب داشته  و تاثیر بیشـــــتری رو

باشد.
 قطع: خشتی 

 حجم اثر: 64 صفحه
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ادب عاشقان

 نویسنده: مرکز تخصصی نماز
 مخاطـــــب: جوانان و عمـــــوم معارف 

جویان
 موضوع: آداب نماز

 درباره اثر: 
در این اثـــــر، با اســـــتفاده از آیات قرآن، 
گوشـــــه ای از  احادیـــــث، تمثیـــــل و ... 
آداب ظاهری و باطنی نماز بیان شده 

است.
که  کتاب این است  از ویژگی های این 
به صورت مصور طراحی شـــــده است. 
این امر باعث شده تا این اثر،  جذابیت 
ی مخاطب داشته  و تاثیر بیشـــــتری رو

باشد.
 قطع: خشتی 

 حجم اثر: 64 صفحه
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مجموعه نگاهی نو

 نویسنده: مجید فیاضی
 مخاطب: نوجوانان، جوانان و عموم 

معارف جویان
 موضوع: اهمیت نماز

 درباره اثر: 
کـــــه در پنج جلـــــد و به  ایـــــن مجموعه 
انگلیسی  )فارســـــی،  زبانه  سه  صورت 
و عربی( به چاپ رســـــیده اســـــت، در 
ضمن داســـــتانهایی زیبـــــا، به اهمیت 
نماز و تشـــــکر از خداوند پرداخته شده 
است. اســـــامی پنچ جلد به این شرح 
اســـــت: 1. زندگـــــی تو چقدر مـــــی ارزد؛ 
2. زندگی با اعمال شـــــاقه؛ 3.فرشـــــته 
نجـــــات مـــــن؛ 4. ببیـــــن آنکـــــه را دیده 
نمی شود؛ 5 مراقب قبل سپاهت باش.

 قطع: خشتی 
 حجم اثر: 64 صفحه
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پیام آوا یا پرتو نماز

 نویسنده: عنایت اهلل جبل عاملی
معارف  مربیان  جوانـــــان،  مخاطب:   

نماز و عموم معارف جویان
 موضوع: توضیح و تبیین اذان

 درباره اثر: 
کتاب تاش شـــــده اســـــت تا  در ایـــــن 
به صورت مختصـــــر به تبیین و توضیح 
جمـــــات اذان، بیـــــان پیـــــام فرهنگی 
گفتن  اذان و بررســـــی آثار و برکات اذان 

پرداخته شود.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 68 صفحه
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با من حرف بزن
گروه سنی ه  و باالتر  مخاطب:  

 نوع محتـــــوا: داســـــتانک و روایاتی 
درباره نماز شب

 موضـــــوع: اهمیـــــت و آداب نمـــــاز 
شب

کتاب می خوانید:  آنچه در این 
کتـــــاب بـــــا طراحـــــی خاص و   ایـــــن 
گفتگویی به  جذاب، با داســـــتانکی 
بیـــــان اهمیت نماز شـــــب پرداخته 
اســـــت. در بخش بعد هـــــم با متنی 
بـــــاب  ســـــاده و روان دو روایـــــت در 
برکات نماز شـــــب و ســـــپس برخی 
آداب و احکام آن بیان شده است. 

کتاب به جوانان  مطالعه و اهدا این 
و دانشـــــجویان نگاه جدیدی در آنها 
به نمـــــاز شـــــب و مناجات بـــــا خدا 

کرد. ایجاد خواهد 
 قطع: جیبی 

 حجم اثر: 16 صفحه
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از من به من نزدیکتر

 نویسنده: محمدعلی رضاپور
 مخاطـــــب: نوجوانـــــان، جوانـــــان و 

عموم معارف جویان
 موضوع: آشنایی با برخی مباحث 

معرفتی و نماز
کتاب می خوانید:  آنچه در این 

کتاب به صـــــورت تمام رنگی و  این 
کوتـــــاه و جذاب  مصور، بـــــا عبارات 
بـــــه بیان آیات، روایـــــات، کام علما 
و ... در بـــــاب نماز پرداخته اســـــت. 
کتاب به جوانان  مطالعه و اهدا این 
نـــــگاه جدیـــــدی در  و دانشـــــجویان 
آنها به مســـــائل معرفتی و نماز ایجاد 

کرد. خواهد 
کوچک  قطع: خشتی 
 حجم اثر: 48 صفحه
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پیوندهای نماز

و  الســـــام  حجـــــت  نویســـــنده:   
المسلمین محسن قرائتی

معارف  مربیان  مبلغان،  مخاطب:   
نماز و عموم معارف جویان

 موضوع: پیوندهای نماز با مسائل و 
موضوعات مختلف

 درباره اثر: 
حجـــــت الســـــام قرائتی در ایـــــن اثر 
ارزشـــــمند بـــــه رابطـــــه  و پیوندهـــــای 
نماز بـــــا دیگر موضوعـــــات پیرامونی، 
مانند ارتباط نماز بـــــا عبادات دیگر،  
محبوبیـــــت  یـــــخ،  تار آینده ســـــازان 
بدن،  خانـــــواده،  جامعه،  اجتماعی، 

محیط اطراف و ... پرداخته است.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 143 صفحه
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ثانیه های انس

رضا  حجت االســـــام  نویســـــنده:   
اخوی

 مخاطب: دانش آموزان دبیرستانی 
و عموم معارف جویان

 موضوع: یـــــک دوره معارف نماز با 
بیانی غیر مستقیم 

 درباره اثر:
بـــــه چرایی،  کوتاه  اثـــــر، نگاهی  این 
چگونگی و شرایط بهره مندی بیشتر 
گفتن با محبوب  از فرصت ســـــخن 
تـــــا لذت این  در قالب نماز اســـــت 
یابیم و  ثانیه هـــــای انس را بیشـــــتر در
بـــــه این بزم  بـــــرای حضور  دیگران را 

کنیم. عاشقانه دعوت 
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 198 صفحه
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عاشقانه هایی برای تو از طرف 
خدا

 نویسنده: مجید فیاضی
 مخاطب: عموم معارف جویان

گزیده ای از احادیث قدسی   موضوع: 
درباره محبت و یاد او

 درباره اثر: 
گزیـــــده ای از احادیث  کتـــــاب  در این 
قدســـــی دربـــــاره محبـــــت خداونـــــد و 
لزوم یاد او بیان شـــــده اســـــت. از آنجا 
کـــــه خداونـــــد در این احادیـــــث به طور 
قرار  را مخاطب خود  مستقیم خواننده 
می دهد، خواندن این کتاب شـــــیرینی 
تاثیر  و  برای مخاطـــــب دارد  بســـــیاری 

مضاعفی بر او  می گذارد.
 قطع: پالتویی

 حجم اثر: 96 صفحه
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بهترین پناهگاه

کارگر محمدیاری  نویسنده: رحیم 
 مخاطب: نوجوانان، جوانان، مربیان 

معارف نماز و عموم معارف جویان
 موضـــــوع: حکایات و داســـــتان های 

نمازی
 درباره اثر: 

نماز، نشانه اطاعت و بندگی حضرت 
حق و تجلی ایمان بنده به خداســـــت 
و شرط رســـــیدن به این لذت معنوی، 
کوشـــــش همراه بـــــا اخاص  تـــــاش و 

است.
کتـــــاب برگزیـــــده ای از حکایات و  این 
که در آن به  داستان های نمازی است 
جایگاه و اهمیت نماز پرداخته شـــــده 

است.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 154 صفحه
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شکفتن با نماز

 نویسنده: دکتر محمدرضا شرفی
 مخاطب: زوج هـــــای جوان و مربیان 

معارف نماز
 موضـــــوع: نقـــــش نمـــــاز در زندگـــــی 

زوج های جوان
 درباره اثر: 

قالـــــب داســـــتانی لطیف  در  اثـــــر  این 
و ســـــاده، زندگـــــی زوج جوانـــــی را بازگو 
و  صمیمـــــی  فضایـــــی  در  می کنـــــد. 
گفتگو تشکیل  معنوی، محفل بحث و 
گفتگو به چگونگی  می شـــــود و در این 
تأثیـــــر نمـــــاز بر روبـــــط و مناســـــبات آن 

پرداخته می شود.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 232 صفحه
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داستان های واقعی

 نویسنده: ستاد اقامه نماز
 مخاطب: نوجوانان، جوانان و عموم 

معارف جویان
 موضوع: خاطرات نمازی

 درباره اثر: 
کتاب دربردارنده خاطرات شیرین  این 

و جذاب در موضوع نماز است.
در این اثـــــر خاطراتی با موضوع اهمیت 
نماز، نقش نمـــــاز در تقویت ایمان، آثار 
نماز، اهتمام بـــــه اقامه نماز )خصوصا 
نمـــــاز اول وقت( و ... به رشـــــته تحریر 

درآمده است.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 152 صفحه
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قصه عاشقان

 نویسنده: سید حمید مشتاقی نیا
 مخاطب: نوجوانان، جوانان و عموم 

معارف جویان
 موضـــــوع: دعـــــوت به نماز در ســـــیره 

شهدا
 درباره اثر: 

کتاب به سیره شهدا در اهتمام  در این 
و توجـــــه به نماز اول وقـــــت و همچنین 
نماز با خضوع و خشـــــوع پرداخته شده 

است.
یکی دیگر از مباحث مهم مطرح شده 
کتاب، تاش شـــــهدا بـــــرای دعوت  در 
اول  نماز  نمـــــاز،  خصوصـــــا  به  دیگران 

وقت است.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 80 صفحه
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میهمان منیر

 نویسنده: روح اهلل مالمیر
 مخاطـــــب: جوانان و عموم معارف 

جویان
 موضوع: اهمیت نماز 

 درباره اثر: 
کتاب تاش شده تا اهمیت  در این 
نمـــــاز در قالب داســـــتان و به صورتی 

جذاب برای خواننده تبیین شود. 
کتاب: بریده ای از 

مراد جـــــواب داد: »نه! مـــــی آم، وقتی 
می آم مســـــجد نمـــــاز می خونم، توی 
ســـــرم آروم می شه، اصا یه طور دیگه 
می شـــــم، وقتی مش رجب یا پسرش 

دعا می خونه، آروم می شم.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 122 صفحه
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آسمان در دست

 نویسنده: حسن بیات و زهرا ترکمان
 مخاطـــــب: نوجوانان، جوانان و عموم 

معارف جویان
 موضوع: اهمیت و آثار نماز

 درباره اثر: 
کارکردهای  نمـــــاز دارای آثـــــار، فوایـــــد و 
بسیاری در مادی و معنوی و نیز دنیوی 
کتـــــاب حاضر  ی بشـــــر اســـــت.  و اخرو
مجموعه ای از داستان ها و روایات زیبا 
که با مطالعه آن،  کوتاه نمازی اســـــت  و 

عاقه ما به نماز دو چندان می شود.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 100 صفحه
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نوبت عاشقی

 نویسنده: رضا بابایی
 مخاطـــــب: طـــــاب، دانشـــــجویان و 

عموم معارف جویان
 موضوع: حکایت ها و داســـــتان های 

نمازی
 درباره اثر: 

کتاب حاضر، شـــــامل دو بخش است. 
حکایاتـــــی  کتـــــاب،  اول  بخـــــش  در 
شـــــنیدنی و دلنشـــــین آمده اســـــت که 
یخی و متون دینی  برگرفته از منابـــــع تار

است.
نیز داستان هایی  کتاب  در بخش دوم 
جذاب و شیرین، با اســـــتفاده از فنون 
داستان نویســـــی جدید و بـــــر پایه برخی 
خاطرات، رخدادهـــــای واقعی و تخیل 
نویسنده به رشته تحریر در آمده است.

 قطع: رقعی 
 حجم اثر: 160 صفحه
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راِز َسر به ُمهر

 نویسنده: حسین فروغی
 مخاطـــــب: جوانان و عمـــــوم معارف 

جویان
در  نمـــــازی   موضـــــوع: حکایت های 

کهن متون 
 درباره اثر: 

در ایـــــن اثـــــر برخـــــی از آداب، اســـــرار و 
قالـــــب حکایت های  نماز، در  معارف 
کهن بیان شده است. نمازی در متون 

 قطع: پالتویی 
 حجم اثر: 64 صفحه
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بی نمازها خوشبخت ترند

 نویسنده: محمدحسن حاجی علیان
 مخاطب: نوجوانان

 موضوع: پاسخ به پرسش های نمازی
 درباره اثر: 

کتاب شـــــامل چهارده داســـــتان  ایـــــن 
که در هر داستان  اســـــت جذاب است 
به یک پرســـــش نمـــــازی پاســـــخ داده 
کتاب  می شـــــود. با توجه به اینکه این 
برای دختران نگارش شده، فضاسازی 
و نـــــوع محتوای داســـــتان ها به گونه ای 
که در آن ویژگی و شـــــخصیت  اســـــت 

گرفته شده است. دختران درنظر 
گرامی پیشـــــنهاد  بـــــه تمـــــام دختـــــران 
کـــــه مطالعه این کتاب زیبا را  می کنیم 

از دست ندهند.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 136 صفحه
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گروه نماز بازها

  نویسنده:محمدحسین حاجی علیان
 مخاطب: نوجوانان و جوانان

 موضوع: پاسخ به شبهات نمازی
 درباره اثر: 

گفتگوی یک  کتـــــاب در قالـــــب  ایـــــن 
گـــــروه در فضـــــای مجازی بـــــه نگارش 
درآمده اســـــت. در این گفتگو، پاســـــخ 
یازده شـــــبهه پرتکرار نماز، به بیان های 
پاسخ  گروه  اعضای  توســـــط  گون،  گونا

داده شده است.
کتاب جذاب را به شـــــما  خواندن این 

دوستان، توصیه می کنیم.
 قطع: جیبی 

 حجم اثر: 32 صفحه
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ماجراهای کالس ُپر حاشیه

 نویسنده: محمدحسن حاجی علیان
 مخاطب: نوجوانان

 موضوع: پاسخ به پرسش های نمازی
 درباره اثر: 

نویســـــنده محترم در این اثر، با نگاهی 
طنزآمیز و در قالب داســـــتان های زیبا 
و جذاب، به چهارده پرســـــش پرتکرار 

نمازی پاسخ می دهد.
کتاب جذاب و تاثیرگذار   مطالعه این 
را بـــــه همه نوجوانـــــان عزیز  پیشـــــنهاد 

می کنیم.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 128 صفحه
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فرهنگ اصطالحات و کنایات 
بی نمازی و بدنمازی

 نویسنده:محمدحسین حاجی علیان
 مخاطب: نوجوانان و جوانان

 موضـــــوع:  آداب، احکام و شـــــبهات 
نماز

 درباره اثر: 
این اثر طنز، در سه بخش اصطاحات 
از  بازداشـــــتن  و  بدنمـــــازی، بی نمازی 
نماز به نگارش درآمده اســـــت. در این 
کتاب آداب، احکام و شبهات مربوط 
کتاب فرهنگ لغت  به نماز، در قالب 

بیان شده است.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 40 صفحه
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مجموعه طنز و کاریکاتور

گروه سنی ه  و باالتر  مخاطب: 
کتـــــاب مصور با عباراتی   نوع محتوا: 

کوتاه
 موضوع: عوامل ترک نماز

 آنچـــــه در این کتاب می خوانید: این 
کتاب به صـــــورت تمام رنگی و مصور، 
کوتاه و جذاب  با اســـــتفاده از عبارات 
برای جوانـــــان، به بیان مفاهیم اخاقی 
مرتبط با نمـــــاز به بیانی شـــــاد و مفرح 

پرداخته است. 
کوچک  قطع: خشتی 

 حجم اثر: مجموعا 210 صفحه
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چگونه کالسی جذاب داشته 
باشیم؟

 نویسنده: نبی اهلل بیاتی
و  مبلغـــــان  مربیـــــان،  مخاطـــــب:   

معلمان مدارس
و  راهکارهـــــا  بیـــــان  موضـــــوع:   

کاسداری جذاب مهارت های 
 درباره اثر:

که با هـــــدف آموزش  در این نوشـــــتار 
کاس داری تدوین شده است، سعی 
کاس داری،  تعریف  بر  تا عاوه  شده 
مراحل آن بیان شـــــود و با  اســـــتفاده از 
کامل  مثال هـــــای متنوع، هـــــر مرحله 

شرح داده شود. 
شـــــیوه های  جـــــذاب،  شـــــروع های 
کاســـــی،  تنوع های  جذاب ســـــازی، 
کاس، بخش هایی  کنترل  شیوه های 

کتاب جذاب است. از این 
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 304 صفحه
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لبخند خدا

 نویسنده: محمد صادق منتظری
 مخاطب: پزشکان و پرستاران

 موضوع: آثار، اسرار و احکام نماز
 درباره اثر: 

در ایـــــن کتاب، برخی از آثار، اســـــرار و 
احکام نماز در قالب داستان، تمثیل 

و شعر تدوین شده است.
کتاب جذاب را از دست  مطالعه این 

ندهید.
 قطع: جیبی 

 حجم اثر: 80 صفحه
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 آیین پرواز

  نویسنده: مجید فیاضی
 مخاطـــــب: نوجوانـــــان، جوانـــــان و 

عموم معارف جویان
 موضـــــوع: آشـــــنایی بـــــا اهمیت و 

برخی آداب و اسرار نماز
کتاب می خوانید:  آنچه در این 

کتـــــاب در چهـــــار بخـــــش، با  ایـــــن 
مطالبی کوتاه و گویا،  به بیان »آیات، 
کام علما و اشعار« در باب  روایات، 
که مطالعه آنها  نماز پرداخته اســـــت 
خواننده  نگـــــرش  در  مطلوبـــــی  تأثیر 
بـــــه نماز خواهد داشـــــت. قطع و نوع 
چاپ این اثر نیز بی شک بر جذابیت 

آن افزوده است.
 قطع: جیبی

 حجم اثر: 128 صفحه
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سایه سار عشق

 نویسنده: سید علینقی آل محمد
 مخاطـــــب: جوانان و عمـــــوم معارف 

جویان
 موضوع: دعوت به نماز

 درباره اثر: 
نماز تاثیر بسیار واالیی در زندگی انسان 
کتاب  دارد. نویســـــنده محتـــــرم در این 
کـــــرده تا آثار نماز عاشـــــقانه را در  تاش 
تمامی ابعاد زندگی هر انسان نمازگزاری 

به صورت مشروح و جامع بیان نماید.
 قطع: پالتویی 

 حجم اثر: 114 صفحه
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مهمترین اثر نماز

 نویسنده: محمدعلی عبدالهی
 مخاطـــــب: جوانان و عمـــــوم معارف 

جویان
 موضوع: آثار نماز و دعوت به آن

 درباره اثر: 
این نوشـــــتار بـــــه قصد ایجـــــاد انگیزه و 
عاقه به نماز با اســـــتفاده از آیات قرآن 
تدوین شده است. در فصل اول کتاب 
بـــــه مهم ترین اثـــــر و فایده نماز، اشـــــاره 
کیفیت  می شـــــود. در فصل دوم نیز به 
و چگونی تاثیر نمـــــاز در نهی از منکر و 

فحشا پرداخته می شود. 
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 96 صفحه
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فرمول رفاقت

 نویسنده:  حجت االسام رضا اخوی
و عموم  نوجوانان، جوانان   مخاطب: 

معارف جویان
 موضوع: دعوت به نماز

کتاب می خوانید:   آنچه در این 
که حال آدمو خوب  یه چیزایی هســـــتن 
گه انسان از اونا با  که ا میکنن. چیزایی 
خبر باشه، نگاهش خیلی تغییر میکنه

خدای متعال یه ســـــری حال خوب کن 
که  معنـــــوی بـــــرای آدم تـــــدارک دیـــــده 
کارش میاد، حتـــــی اون  بـــــه  همیشـــــه 
که هیچ بازی و تفریح یا خنده و  موقعی 
شوخی و یا فان دوست و رفیق جواب 

نمیده.
اقامه نماز تو ســـــاعت های مشـــــخصی 
که  از شـــــبانه روز، یکی از همین هاست 

کنه..... می تونه حال آدمو خوب 
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 128 صفحه
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لحظه دیدار نزدیک است

 نویسنده: رضا بابایی
 مخاطـــــب: طـــــاب، دانشـــــجویان و 

عموم معارف جویان
 موضـــــوع: نگاهـــــی ادبی-معنوی به 

نماز
 درباره اثر: 

ایـــــن اثر بـــــه بررســـــی برخـــــی از اجزاء و 
نماز،  مســـــتحب  و  واجب  بخش های 
از طهـــــارت و نیت تا رکوع، ســـــجده و 
تعقیبات نماز، بـــــه زبان ادبی پرداخته 
گفتار، بیشتر رنگ  گر چه این  اســـــت. ا
و بوی ادبی دارد؛ اما خالی از اشـــــاره به 
داده های علمی در متون دینی نیست.
عاقه مندان  بـــــه  کتاب  ایـــــن  مطالعه 
کتاب های دینی، با قلم ادبی، توصیه 

می شود.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 176 صفحه
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واجب همیشگی

 نویسنده: سعید فیاضی
 مخاطـــــب: جوانان و عمـــــوم معارف 

جویان
درباره  کوتاه  برداشت هایی  موضوع:   

نماز
 درباره اثر: 

کتاب شـــــامل 98 قطعه از بیانات  این 
که از  شـــــهید مطهری درباره نماز است 
کتاب های ایشان  گلچین شده است. 
در ایـــــن اثر بـــــه اهمیت، آثـــــار، آداب و 
اســـــرار نمـــــاز از منظر شـــــهید مطهری 

پرداخته شده است.
کتاب  صفحه آرایی و قطع زیبای این 

به جذابیت این اثر افزوده است.
 قطع: جیبی

 حجم اثر: 133 صفحه
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سالمت معنوی

 نویسنده: مرکز تخصصی نماز
 مخاطب: پرســـــتاران، پزشـــــکان و 

بیماران
آمـــــوزش تصویری احکام   موضوع: 

نماز بیماران
 درباره این اثر: 

موثرترین  و  مهمتریـــــن  نمـــــاز  اقامـــــه 
متعال  خداونـــــد  فرهنگـــــی  دســـــتور 
که نه تنها در زمـــــان بیماری  اســـــت 
که  انســـــان رفع تکلیف نمی گردد  از 
یافت  حتی سبب رشـــــد معنوی و در
انرژی معنـــــوی از طرف خداوند برای 
که  بهبودش نیز می شـــــود. در این اثر 
به صـــــورت تصویری اســـــت، تاش 
کادر پرســـــتاری و بیماران با  شده تا 
احکام و آداب نماز در شرایط خاص 

بیماری آشنا شوند.
کوچک   قطع: خشتی 

 حجم اثر: 40 صفحه
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احکام اصناف 
 نویسنده: مرکز تخصصی نماز

 مخاطب: مبلغان، ائمه جماعات و 
اصناف مربوطه

 موضـــــوع: احـــــکام نمـــــاز برخـــــی از 
اصناف

 درباره اثر: 
کتابچه شـــــامل احـــــکام طهارت  این 
و نماز بـــــرای: 1. پزشـــــکان و بیماران 
کارگران  2. راننـــــدگان و مســـــافران 3. 
که به دلیل ندانستن  4. بانوان اســـــت 
گاهی نمازشـــــان بـــــه تأخیر  احـــــکام، 
یا قضـــــا می شـــــود. در این  می افتـــــد 
کتابچه ســـــعی شده اســـــت احکام و 
مطالـــــب با بیانی روان مطرح شـــــود تا 

نیازی به توضیح دیگر نباشد. 
 قطع: جیبی

 حجم اثر: 48 صفحه
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صد پیامک از خدا

یان  نویسنده: مهدی منصور
 مخاطب: نوجوانان، جوانان و عموم 

معارف جویان
 موضوع: اهمیت و آثار نماز

 درباره اثر: 
کتابچـــــه زیبـــــا، دربردارنده صد  ایـــــن 
که هر جمله  کوتاه نمازی است  جمله 
قابلیت اســـــتفاده به عنـــــوان پیامک را 
دارد. این اثر برای ســـــه نـــــوع مخاطِب 
نمازخـــــوان، ســـــهل انـــــگار در  نمـــــاز و 

بی نماز نوشته شده است.
 قطع: جیبی

 حجم اثر: 110 صفحه



75

بوسه بر آسمان

 نویســـــنده: مصطفـــــی ســـــلیمانی و 
امیررضا سلطانی

مدارس  جماعت  ائمـــــه  مخاطب:   
ابتدایی

 موضوع: یکصد مطلب کوتاه نمازی 
برای بیان در نماز جماعت

 درباره اثر: 
کوتاه  کتاب طی یکصد درس  در این 
که هـــــر درس قابلیت ارائه در حدود 5 
کودکان  آشـــــنایی  را دارد، سیر  دقیقه 
مخاطب با مفاهیم مرتبـــــط با نماز از 
گونه ای  شناخت خدا تا اقامه نماز، به 
بیان شده  و مخاطب پســـــند  جذاب 
است. ضمنًا ســـــعی شده مطالب به 
کاربردی ارائه  صورت بســـــیار موجز و 

شود.
 قطع: وزیری

 حجم اثر: 372 صفحه
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سکوی پرواز

نویسنده: سید محمدباقر ابطحی
مدارس  جماعت  ائمـــــه  مخاطب:   

راهنمایی
 موضوع: یکصد مطلب کوتاه نمازی 

برای بیان در نماز جماعت
 درباره اثر: 

کوتاه  کتاب طی یکصد درس  در این 
که هـــــر درس قابلیت ارائه در حدود 5 
دقیقه را دارد، ســـــیر آشنایی نوجوانان 
با مفاهیم مرتبط با نماز از شـــــناخت 
گونه ای جذاب  خدا تـــــا اقامه نماز، به 
و مخاطب پســـــند بیان شـــــده است. 
ضمنًا ســـــعی شده مطالب به صورت 

کاربردی ارائه شود. بسیار موجز و 
 قطع: وزیری

 حجم اثر: 272 صفحه
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شکست تنهایی

 نویسنده: حامد تقی راد
 مخاطب:  ائمـــــه جماعت مدارس 

متوسطه
 موضوع: یکصد مطلب کوتاه نمازی 

برای بیان در نماز جماعت
 درباره اثر: 

کوتاه  کتاب طی یکصد درس  در این 
که هـــــر درس قابلیت ارائه در حدود 5 
دقیقه را دارد، ســـــیر آشنایی نوجوانان 
با مفاهیم مرتبط با نماز از شـــــناخت 
گونه ای جذاب  خدا تـــــا اقامه نماز، به 
و مخاطب پســـــند بیان شـــــده است. 
ضمنًا ســـــعی شده مطالب به صورت 

کاربردی ارائه شود. بسیار موجز و 
 قطع: وزیری

 حجم اثر: 281 صفحه
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بیشتر دیده شو

والمسلمین  نویسنده: حجت االسام   
رضا اخوی

 مخاطـــــب: جوانـــــان، مربیان معارف 
نماز و عموم معارف جویان

 موضوع: آثار و برکات نماز صبح
 درباره اثر: 

در نوشـــــتار حاضـــــر، ابتدا بـــــه جایگاه 
اشاره شـــــده است. سپس  نماز صبح 
راهکارهای بیدار شدن برای اقامه نماز 
گرفته اســـــت.  صبح مورد بررســـــی قرار 
در انتهـــــا نیـــــز به فضیلت وقت ســـــحر 
و فرصـــــت نـــــاب مناجـــــات و عبادت 
خداوند در این زمان اشاره شده است؛ 
تا مومنان با آمادگی بیشتری برای اقامه 

نماز صبح در مسجد مهیا شوند.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 118 صفحه
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منبر و محراب )16 منبر در 
ع نماز( موضو

 نویسنده: نبی اهلل بیاتی
 مخاطب: مبلغان، مربیان معارف 

نماز و عموم معارف جویان
 موضوع: 16 منبر در موضوع

 درباره اثر:
اثـــــر 16 منبـــــر در موضوعات  در این 
نمازی از اســـــاتید و مبلغین برجسته 
گـــــردآوری شـــــده اســـــت.  کشـــــوری 
کتاب، ســـــی دی  بـــــه همـــــراه ایـــــن 
ســـــخنرانی ها با طرحی زیبـــــا و قابل 
پخـــــش در دســـــتگاه های خانگی و 

ماشین ارائه شده است.
 قطع: وزیری

 حجم اثر: 143 صفحه
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سی منبر

 نویسنده: مرکز تخصصی نماز
 مخاطـــــب: مبلغـــــان و عموم معارف 

جویان
در  مکتـــــوب  ســـــخنرانی  موضـــــوع:   

موضوع نماز
 درباره اثر: 

کتـــــاب، ســـــی ســـــخنرانی به  در ایـــــن 
نگارش درآمده است.

این ســـــخنرانی ها مناســـــب جلسات 
و  خانواده هـــــا  جوانـــــان،  نوجوانـــــان، 
همچنین ویـــــژه ایام مناســـــبتی مانند 
فاطمیه، محرم، شـــــب های قدر، نیمه 
شـــــهادت ها  و  والدت هـــــا  و  شـــــعبان 

می باشد.
 قطع: وزیری

 حجم اثر: 250 صفحه
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سفیران صبح

 نویسنده: محمدعلی موظف رستمی
معارف  مربیان  مبلغـــــان،  مخاطب:   

نماز و معارف جویان
 موضوع: اهمیت و آثار و برکات اقامه 

نماز صبح در مسجد
 درباره اثر: 

نمـــــاز صبـــــح از فرایض بســـــیار مهمی 
که اقامه آن نیازمند داشتن اراده  است 
و همتی قوی اســـــت. چنانچه انســـــان 
بتواند نســـــبت به نمـــــاز صبح خویش 
اهتمام ورزد، سایر نمازهای روزانه خود 

نیز اصاح خواهد شد. 
و  اهمیت  بررســـــی  بـــــه  کتاب حاضـــــر 
و تاش  نماز جماعت می پـــــردازد  آثار 
می کند تا راهکارهای اقامه نماز صبح 

را برای مخاطبان ارائه دهد.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 190 صفحه
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هشت گام تا حضور قلب 

آیتی  نویسنده: حجت االسام اصغر   
و حجت االسام حسن محمودی

معارف  مربیان  مبلغـــــان،  مخاطب:   
نماز و عموم معارف جویان

 موضـــــوع: راه های رســـــیدن به حضور 
قلب

 درباره اثر: 
گام برای رسیدن  این نوشـــــتار، هشـــــت 
به حضـــــور قلـــــب، دوری از حواس پرتی 
و چشـــــیدن لذت مناجات با حضرت 
گام  معبود را بیان می کند. این هشـــــت 

عبارتند از:
1. شـــــناخت نماز؛ 2. شـــــناخت قلب؛ 
3. موانع حضور قلب؛ 4. عوامل حضور 
قلب؛ 5. شـــــناخت آداب و رعایت آن؛ 
6. راه حضور قلب؛ 7. خواســـــتن؛ 8. 

تثبیت و تکمیل.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 160 صفحه
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نماز به افق تقویم

 نویسنده: محمد سوری
 مخاطب: مبلغان، مربیان مدارس

 موضوع: نماز در مناسبتها
 درباره اثر: 

ایـــــن اثـــــر در دو بخش مناســـــبت های 
قمری و مناسبت های شمسی، به بیان 
مطالبی با موضوع نماز و متناسب با آن 
مناسبت پرداخته است. در این کتاب 

بیش از 180 مناسبت آمده است.
 قطع: وزیری 

 حجم اثر: 360 صفحه

در دست طراحی
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اولین های نماز

 نویسنده: محمد خامه یار
 مخاطب: مبلغان، مربیان معارف نماز 

و عموم معارف جویان
 موضوع: نکاتی از قرآن درباره نماز

 درباره اثر: 
نماز نقش مهمی در زندگی هر انســـــان 
دارد. جایگاه نماز در اجتماع، خانواده 
فـــــردی جایگاهـــــی بی بدیل  و محیط 

است.
در این اثر بـــــه اولین های نماز پرداخته 

شده است.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 133 صفحه
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مسجد نمونه

 نویسنده: رحیم نوبهار
 مخاطب: ائمـــــه جماعت و عموم 

معارف جویان
 موضوع: ویژگی های مسجد نمونه

 درباره اثر: 
کتـــــاب اوصاف و شـــــرایط  در ایـــــن 
مسجد نمونه در زمینه های عبادی، 
اجتماعـــــی،  فرهنگـــــی،  تربیتـــــی، 
سیاســـــی و نظامی بـــــه اختصار مورد 

گرفته است. بررسی قرار 
 قطع: پالتویی

 حجم اثر: 96 صفحه
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اینگونه مساجد را آباد کنیم

 نویسنده: مجید فیاضی
ائمه جماعـــــت، متولیان   مخاطب: 

مساجد و عموم معارف جویان
 موضوع: وظایف اقشار مختلف برای 

رونق مساجد
 درباره اثر: 

که  کامل، نمازی اســـــت  بی تردید نماز 
اول وقت و در مســـــجد خوانده شـــــود و 
ثواب و تاثیـــــر این نماز با نمـــــاز در غیر 
مسجد قابل مقایسه نیست. این کتاب 
کـــــه برگرفتـــــه از پیام هـــــای رهبر معظم 
انقاب به اجاس های سراســـــری نماز 
اســـــت، به وظایف متولیان، معلمان، 
جوانان، والدیـــــن، ائمه جماعات و...

در جهت اقامه هر چه باشـــــکوه تر نماز 
جماعت پرداخته است.

 قطع: وزیری 
 حجم اثر: 172 صفحه
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نماز و مسجد

 نویسنده: حسین علی جعفری
معارف  مربیان  جوانـــــان،  مخاطب:   

نماز و عموم معارف جویان
 موضـــــوع: نمـــــاز و مســـــجد از منظـــــر 

روایات
 درباره اثر: 

یـــــج فرهنگ  یکـــــی از راهکارهـــــای ترو
نماز و دسترسی آسان مردم به معارف 
نمازی، بیان احادیث اهل بیت علیهم 

السام در این موضوع مهم است.
کتـــــاب بـــــه بیـــــان 500 حدیث در  این 
اذان، مســـــجد، نماز  موضوعات نماز، 
جماعت و نماز جمعه پرداخته است.

 قطع: رقعی 
 حجم اثر: 110 صفحه
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درس ها و پیامدهای نماز برای 
خانواده ها

 نویسنده: جمشید احمدی
 مخاطـــــب: والدیـــــن، مربیان معارف 

نماز و عموم معارف جویان
 موضـــــوع: اهمیـــــت و آثـــــار نمـــــاز در 

خانواده
 درباره اثر: 

کامل ترین  نماز اساسی ترین و به نوعی 
عبادت انسان به شمار می رود.

کتاب پیش رو در 6 فصل تدوین شده 
اســـــت که به مباحثی چـــــون: توصیف 
نقش  خانـــــواده،  نقش  اهمیـــــت  نماز، 
تربیتی مســـــجد، درس ها و پیامدهای 
نمـــــاز و نظـــــرات برخی دانشـــــمندان و 
روانشناســـــان درباره آثار مثبت ایمان و 

اعتقادات می پردازد
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 120 صفحه
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نسیه داده می شود

 نویسنده: مهدی منتظری
یان  مخاطب: بازار

 موضوع: اهمیت و آثار نماز
 درباره اثر: 

که با قطعـــــی جذاب  کتـــــاب  در ایـــــن 
کوتاه  تدوین شده اســـــت، داستانهای 
و روایاتی در اهمیت و آثـــــار نماز، نماز 
جماعـــــت و نماز اول وقت بیان شـــــده 
کتاب خواندنی را  اســـــت. مطالعه این 

یان پیشنهاد می کنیم. به تمام بازار
 قطع: جیبی 

 حجم اثر: 88 صفحه
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نامه نگاری با خدا

  نویسنده: محمدحسین حاجی علیان
 مخاطب: نوجوانان، جوانان و عموم 

معارف جویان
 موضوع: آداب نماز

 درباره اثر: 
نویســـــنده این اثـــــر، در قالـــــب آموزش 
نامه نگاری و با تشـــــبیه نماز به نامه ای 
که به شخص مهمی نوشته می شود، به 

آداب نماز اشاره می کند. 
در ایـــــن اثـــــر به جـــــای بیـــــان صریح و 
مســـــتقیم، به صـــــورت غیر مســـــتقیم و 
جذاب بحث آداب مطرح شده است.

 قطع: پالتویی 
 حجم اثر: 24 صفحه
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عالئم راهنمایی و زندگی

 نویسنده:  مرکز تخصصی نماز
گروه سنی ه  و باالتر  مخاطب:  

ئـــــم راهنمایی و   موضـــــوع: ارتباط  عا
رانندگی با آیات اخاقی مرتبط با نماز

کتاب می خوانید:   آنچه در این 
کتاب تمام رنگـــــی و مصور، با  در ایـــــن 
کوتاه و  اســـــتفاده از آیـــــات و عبـــــارات 
بـــــه بیان مفاهیم  جذاب برای جوانان، 
اخاقـــــی مرتبط با نماز پرداخته  شـــــده 

است. 
را  کتاب جذاب، خواننده  این  مطالعه 
گاه با دیدن هر تابلویی به یاد آیه  ناخودآ

یا مطلبی اخاقی می اندازد.
همچنیـــــن ایـــــن محصول بـــــه صورت 

کارت بازی نیز طراحی شده است.
 قطع: جیبی

 حجم اثر: 64 صفحه
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همیشه ثروتمند بمان

 نویسنده: نیره قاسمی زادیان
ــ  و عموم  گروه ســـــنی هـــ  مخاطب:  

معارف جویان
 موضوع: دعوت بـــــه نماز با عباراتی 

کوتاه و جذاب
 درباه اثر: 

که در قطعی خاص و با  کتاب  در این 
طراحی ویژه آمادۀ چاپ شده است، 
کوتاه دربارۀ نمـــــاز، به تعداد  17 متـــــن 
رکعـــــات نمـــــاز یومیه بـــــه خوانندگان 
تقدیم می شود. این متن ها به صورت 
تمثیلی نگاشـــــته شـــــده و خواننده را 
کاربردی و روزمره مرتبط با  با مســـــائل 

نماز آشنا می کند.
کتـــــاب خواندنی  متن هـــــا را در ایـــــن 

کنید! مطالعه 
 قطع: جیبی

 حجم اثر: 74 صفحه
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یه َاِلف بچه

 نویسنده:  معصومه انواری اصل
ــ  و عموم  گروه ســـــنی هـــ  مخاطـــــب:  

معارف جویان
 موضـــــوع: اهمیـــــت نمـــــاز در قالب 

کوتاه داستان های 
 درباره اثر: 

کوچک  کـــــه در قطعی  کتاب  در ایـــــن 
و جالب طراحی شـــــده اســـــت، یازده 
کوتاه درباره اهمیت نماز، اما  داســـــتان 
با نگاهی جدید و متنوع به این فریضه 

مهم روبرو خواهید شد.
از خواندن این داستان ها لذت ببرید!

کوچک  قطع: خشتی 
 حجم اثر: 66 صفحه
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  فصل شکوفایی1  )درباره 
غ دختران( بلو

 نویسنده: مجید فیاضی
 مخاطب: اولیاء و مربیان دختران 

دوره ابتدایی دوم و  متوسطه اول
 موضوع: آشنایی با وضع جسمی و 

روحی دختران در دوران بلوغ
 درباره اثر:

که  کتاب ســـــعی شده است  در این 
مطالب مـــــورد نیاز اولیـــــاء و مربیان 
درباره بلوغ دختران به صورت بسیار 

کاربردی ارائه شود. موجز و 
اهم مطالـــــب آن عبارتند از: تعریف 
و  ویژگــــــــــــــــــــی ها  بلـــــوغ،  انـــــواع  و 
ناهنجاری های بلوغ، بهداشت بلوغ 

و پرسش و پاسخ.
 قطع: جیبی

 حجم اثر:127 صفحه
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  فصل شکوفایی2  )درباره 
تکلیف دختران(

 نویسنده: مجید فیاضی
 مخاطب: اولیاء و مربیان دختران 

ابتدایی
 موضوع: آشـــــنایی با مســـــایل مورد 

نیاز دختران در سن تکلیف
 درباره اثر:

که مطالب  کتاب سعی شده  در این 
مورد نیـــــاز اولیـــــاء و مربیـــــان درباره 
تکلیـــــف دختران به صورت بســـــیار 

کاربردی ارائه شود. موجز و 
پوشـــــش  از:  آن عبارتند  اهم مطالب 
بانوان در قرآن، عوامل رشد و انحراف 
فرزندان، راه هـــــای دعوت فرزندان به 
نماز، پرســـــش و پاســـــخ و آشنایی با 
کز  نحـــــوه ارتباط با دفاتـــــر مراجع و مرا

پاسخ گویی مسایل دینی.
کوچک  قطع: خشتی 

حجم اثر: 138 صفحه
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مسجد عجیب و غریب

یان  نویسنده: مهدی منصور
 مخاطب: نوجوانان و جوانان

 موضوع: اهمیت نماز
 درباره اثر: 

کتاب شامل 6 داستان طنز است.  این 
شخصیت های این داستانها نوجوانان 

هستند.
کتـــــاب به این  عناوین داســـــتان های 

شرح است:
1. نقشه شیطانی؛

2. یک نماز اول وقت؛
3. مسجد عجیب و غریب؛

4. یک فکر بکر؛
5. نماز نذری؛

6.  اولین جایزه عمرم.
 قطع: خشتی 

 حجم اثر: هر جلد 32 صفحه
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آموزش نماز برای نوجوانان

 نویسنده: محمدحسین فاح زاده
 مخاطب: نوجوانان

 موضوع: آشنایی با نماز و احکام آن
 درباره اثر: 

توجه دادن نســـــل نو بـــــه اهمیت نماز و 
بـــــه آموختن  آنها  و راهنمایی  تشـــــویق 
نماز، وظیفه همه عاقه مندان به آینده 

نوجوانان و جامعه اسامی است.
در این نوشته تاش شده تا نوجوانان به 
اهمیت نماز، آشنایی با نماز و احکام 
نویســـــنده محترم ضمن  ببرند.  آن پی 
پرداختن به مســـــائل مورد نظر، مطالب 
کـــــرده و از  را به صـــــورت مختصر بیان 
بکار بردن اطاعات و لغات ســـــخت و 

مشکل پرهیز نموده است.
 قطع: جیبی 

 حجم اثر: 104 صفحه
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شیوه های دعوت به نماز

و  الســـــام  حجـــــت  نویســـــنده:   
المسلمین محسن قرائتی

 مخاطب: مبلغان، مربیان معارف 
نماز و عموم معارف جویان

کلـــــی   موضـــــوع: اصـــــول و قواعـــــد 
دعوت دیگران به نماز

 درباره اثر: 
کتـــــاب در 7 فصـــــل تدویـــــن  ایـــــن 
شـــــده اســـــت. در این اثر به مباحث 
مهمی همچـــــون: اهمیت دعوت به 
بـــــه نماز،  کلی دعوت  نماز، اصـــــول 
ویژگی هـــــای دعوت کننـــــده به نماز، 
وظایف  نمـــــاز،  به  دعوت  روش های 
نهاد و مسئوالن در امر دعوت به نماز 
و آســـــیب ها و موانع دعـــــوت به نماز 

پرداخته شده است. 
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 207 صفحه
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شیوه های دعوت به نماز  )با 
نگاهی به ریشه فطری(

 نویسنده: سید جواد بهشتی
 مخاطـــــب: مبلغان، مربیـــــان معارف 

نماز
یشه های فطری نماز  موضوع: ر

 درباره اثر: 
از موثرترین شـــــیوه های دعوت به نماز، 

یشه های فطری آن است.  درمان ر
نویســـــنده محترم در این اثر برای تبیین 
این موضوع، به تبیین سرفصل های زیر 

پرداخته است:
نمـــــاز،  فطـــــری  یشـــــه های  ر کشـــــف 
ارائـــــه  نمـــــاز،  یشـــــه های  ر بازشناســـــی 
پیاده  آنهـــــا،  بـــــرای پروش  راهکارهایی 

کردن آنها کردن و آزمایش 
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 130 صفحه
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روش های ترغیب دختران سوم 
ابتدایی به نماز 

محمد  حجت االســـــام  نویســـــنده:   
کاظمی

 مخاطب: معلمان و مربیان دختران 
سوم ابتدایی

 موضوع: شـــــیوه های دعوت دختران 
سوم ابتدایی به نماز

 درباره اثر: 
در این کتاب، طی هفت گام، معلمان 
و مربیان بـــــا راهکارهای دعوت دانش 
آموزان دختر سوم ابتدایی به نماز آشنا 

می شوند.
کاربردی  کتاب به صورت  مطالب این 

و بدون پیچیدگی بیان شده است.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 144 صفحه
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مدیریت اقامه نماز در مدرسه

 نویسنده: حجت االسام سید حسن 
موسوی و حجت االسام هادی عجمی

 مخاطب: مدیران و مربیان مدارس
 موضوع: بررسی راهکارها و شیوه های 

صحیح اقامه نماز در مدرسه
 درباره اثر: 

کتاب شامل سه فصل می باشد. این 
راهکارهـــــای  کتـــــاب،  اول  فصـــــل  در 
مدیریت اقامه نماز در مدرســـــه بررسی 

شده است.
در فصـــــل دوم بـــــه علـــــل ترک نمـــــاز در 
آن  راهکارهای درمان  و  نوجوانی  دوران 
پرداخته شـــــده اســـــت و در فصل سوم 
بـــــه پرســـــش های پرتکـــــرار نوجوانان در 

خصوص نماز پاسخ داده شده است.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 196 صفحه
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دعوت دانش آموزان به نماز

حجت االســـــام  نویســـــنده:   
محمدعلی جابری

 مخاطب: مبلغان، والدین و مربیان 
دانش آموزان

دعـــــوت  راهکارهـــــای  موضـــــوع:   
دانش آموزان به نماز

 درباره اثر: 
ایـــــن نوشـــــتار ارزشـــــمند بـــــه صورت 
درس نامه ای تدوین شـــــده است و در 

چهارده درس سامان یافته است.
نمـــــاز شناســـــی، اصول و شـــــیوه های 
دعـــــوت دانش آموزان به نمـــــاز، موانع 
اقامـــــه نماز و پاســـــخ به پرســـــش های 
از  برخـــــی  دانش آمـــــوزان،  پرتکـــــرار 

کتاب است. سرفصل های این 
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 272 صفحه
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نماز و مدرسه

کریمی  نویسنده: عبدالعظیم 
معلمـــــان  و  مربیـــــان  مخاطـــــب:   

دانش آموزان
در  روان شناختی  نکته های   موضوع: 

تربیت دینی فرزندان
 درباره اثر: 

که  در ایـــــن اثـــــر ســـــعی شـــــده اســـــت 
کوتاه  کاربردی به شـــــکل  توصیه هـــــای 
گویا برای معلمـــــان و مربیان تربیتی،  و 
گرایـــــش  در جهـــــت تقویـــــت دینـــــی و 
دانش آمـــــوزان بـــــه نمـــــاز ارائه شـــــود؛ تا 
باعـــــث شـــــکوفایی نیازهـــــای معنوی 
دانش آموزان در ابعاد فردی و اجتماعی 

گردد.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 144 صفحه
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نماز و خانواده

کریمی  نویسنده: عبدالعظیم 
 مخاطب: والدیـــــن و مربیان معارف 

نماز 
در  روان شناختی  نکته های   موضوع: 

تربیت دینی فرزندان
 درباره اثر: 

کتاب، نمـــــاز و تربیت دینی در  در این 
خانواده، و شـــــیوه های صحیح تربیت 
گذاشـــــته شده  دینی فرزندان به بحث 
اســـــت؛ تا باعث شـــــکوفایی نیازهای 
معنـــــوی فرزنـــــدان در ابعـــــاد فـــــردی و 

گردد. اجتماعی 
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 119 صفحه
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خانه بهشتی

 نویســـــنده: حجت االســـــام دکتر 
محمد داودی

آمـــــوزش  مدرســـــان  مخاطـــــب:   
خانواده، اولیا و مربیان ستاد دانش 

آموزان
روش هـــــای  و  اصـــــول  موضـــــوع:   

دعوت فرزندان به نماز
 درباره اثر:

این اثـــــر به منظور تبییـــــن و توضیح 
اصول و شـــــیوه های آموزش نماز به 

فرزندان تدوین شده است. 
کتاب  این  مختلف  بخش های  در 
تبییـــــن راهکارها، شـــــیوه های  بـــــه 
گرایـــــش فرزندان به  دعـــــوت و موانع 
نماز بر اساس آیات، روایات، اصول 
تربیتی و روانشناختی پرداخته شده 

است.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 238 صفحه
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شکوفه های باغ بندگی

عبدأالحد  حجت االسام  نویسنده:   
اسامی

کـــــودکان پیش   مخاطـــــب: والدیـــــِن 
کودک دبستانی  و مربیان مهد 

مفاهیم  انتقال  شـــــیوه های  موضوع:   
کودکان پیش دبستانی دینی به 

 درباره اثر:
کتاب به   مباحث مطرح شـــــده در این 

اینچهار فصل تقسیم شده است.
دادن  ســـــوق  اهـــــداف  و  ضـــــرورت   .1
کـــــودکان بـــــه یادگیری مفاهیـــــم دینی؛ 
از  کـــــودکان  روانی-دینـــــی  تحـــــول   .2
نگاه اســـــام و روانشناســـــی؛ 3. اصول 
و روش هـــــای آموزش مفاهیـــــم دینی به 
کـــــودکان و  کـــــودکان؛ 4. پرســـــش های 

مهارتهای پاسخگویی 
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 213 صفحه
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فرزند تو ادامه توست...

 نویسنده: مرکز تخصصی نماز
 مخاطـــــب: جوانان و عمـــــوم معارف 

جویان
کلیدهای دعـــــوت فرزندان   موضـــــوع: 

به نماز
 درباره اثر: 

این اثر در دو بخش تدوین شده است. 
در بخش اول با عنوان »کلیدهایی برای 
تربیـــــت فرزنـــــد« به شـــــیوه های عمومی 

دعوت فرزندان به نماز پرداخته است. 
در بخـــــش دوم به مخاطب شناســـــی و 
کودکان زیر 7 سال به  شـــــیوه های انس 

نماز پرداخته است. 
که  از ویژگی های این کتاب این اســـــت 
به صورت مصور طراحی شـــــده است. 
این امر باعث شده تا این اثر،  جذابیت 
ی مخاطب داشـــــته  و تاثیر بیشـــــتری رو

باشد.
کوچک  قطع: خشتی 
 حجم اثر: 48 صفحه
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مقدمه ای بر روش های تشویق 
خردساالن به نماز

کشور  نویسنده: سازمان بهزیستی 
کودکان  مخاطب: والدین و مربیان 

تشـــــویق  روش هـــــاش  موضـــــوع:   
خردساالن به نماز

 درباره اثر: 
دوران خردســـــالی، مناسب ترین زمان 
برای پایه ریزی تربیت و برجسته نمودن 
کارکردهـــــای معـــــارف دینی  اثـــــرات و 

است. 
کتـــــاب حاضر بـــــه بررســـــی روش های 
به نماز پرداخته  تشـــــویق خردســـــاالن 

است.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 100 صفحه
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چه کار کنم فرزندم نمازخوان 
شود؟

 نویسنده: محمدرضا دّرانی
 مخاطب: خانواده ها، مربیان معارف 

نماز و عموم معارف جویان
فرزندان  راهکارهای دعوت   موضوع: 

به نماز
 درباره اثر: 

خانـــــواده مهمتریـــــن جایـــــگاه پرورش 
فرزندان می باشـــــد؛ زیرا با رشد و ارتقاء 
رشـــــد  نیز  اجتماع  خانـــــواده،  اعضای 
می کنـــــد. اولین و مهمترین مکان برای 
دعوت فرزندان به نماز، محیط خانواده 

است.
و  اصـــــول  از  برخـــــی  کتـــــاب  ایـــــن  در 
روش های دعوت فرزنـــــدان به نماز، به 
بیان شـــــده  و جذاب  صورت خاصه 

است.
کتابچه خشتی   قطع: 

 حجم اثر: 64 صفحه
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گل های بهشتی

 نویسنده: مرکز تخصصی نماز
 مخاطب: مربیان، معلمان و والدین

دادن  انـــــس  شـــــیوه های  موضـــــوع:   
کودکان به نماز و یاد خدا

 درباره اثر: 
کتـــــاب در دو بخـــــش »مدرســـــه  ایـــــن 
مربیان« و »مدرســـــه نماز« تالیف شده 
مربیان،  مدرســـــه  بخـــــش  در  اســـــت. 
کودک  شناســـــی،  نماز  مانند  مباحثی 
شناســـــی و اصول دعوت برای مربیان 
دعوت شـــــده است و در بخش مدرسه 
نماز، طرح درس های نماز، قصه، بازی 
و شـــــعر در موضوع نماز برای اســـــتفاده 

کاس تدوین شده است. مربیان در 
 قطع: وزیری 

 حجم اثر: 112 صفحه
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نماز باوِر نماز یاور

 نویسنده: حجت االسام هادی عجمی
 مخاطـــــب: مربیـــــان معـــــارف نماز و 

یاوران نماز
 موضوع: راهکارهای دعوت به نماز

 درباره اثر: 
کتاب بـــــه دو بعـــــد معرفتی و  در ایـــــن 
مهارتی درباره اقامه نماز پرداخته شده 
اســـــت. در بعد معرفتی آن به اهمیت 
نماز، فلســـــفه نماز، ضرورت دعوت به 
نماز و آثار ترک نماز در جامعه پرداخته 

شده است.
در بعد مهارتی، اصول دعوت به نماز و 
راهکارهای عمومی و خاص اقامه نماز 

گرفته است. مورد بررسی قرار 
یـــــاوراِن نماز  که نماز  توصیه می شـــــود 
باور، حتما این اثر ارزشـــــمند را مطالعه 

کنند.
 قطع: وزیری 

 حجم اثر: 84 صفحه
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نماز و مدیران

 نویسنده: مرکز تخصصی نماز
 مخاطب: مدیـــــران، مبلغان و عموم 

معارف جویان
کار  موضوع: آثار متقابل نماز و محیط 

 درباره اثر: 
یکی از نشـــــانه های یـــــک مدیر مؤمن و 
که در  موفـــــق از منظر قرآن، این اســـــت 
دروه مدیریتش به اقامه نماز در محیط 

اداری، اهتمام داشته باشد.
از این رو، این اثر در ســـــه فصل بررســـــی 
کار، موانع  آثـــــار متقابل نماز و محیـــــط 
کار و راهکارهای  اقامه نماز در محیط 
کار، به رشـــــته  اقامـــــه نمـــــاز در محیط 

تحریر درآمده است.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 123 صفحه
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مکنت یافتگان

موظـــــف  محمدعلـــــی  نویســـــنده:   
رستمی

 مخاطب: مدیـــــران و مربیان معارف 
نماز

 موضوع: وظایف مدیران و مســـــئوالن 
نظـــــام در اقامه نماز در دســـــتگاه های 

اجرایی
 درباره اثر: 

که به تبیین جایگاه مدیران  کتاب  این 
در امر اقامه نماز پرداخته است.

کـــــرده تا به  نویســـــنده محتـــــرم تـــــاش 
ســـــواالت عمومی در اذهـــــان برخی از 
مدیران نســـــبت به اهتمـــــام خاص به 
اقامه نماز در ســـــطح اداری، پاســـــخی 

منطقی، شرعی و قانونی بدهد.
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 112 صفحه
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روش های فرهنگ سازی 
کار نماز در محیط 

دکتر  حجت االســـــام  نویســـــنده:   
ابوالفضل ساجدی و حجت االسام 

کوشا غام حیدر 
ســـــازمان ها،  مدیران  مخاطـــــب:   
کز صنعتی و پژوهشگران ادارات، مرا

راهکارهای  و   موضـــــوع: روش هـــــا 
کار فرهنگ سازی نماز در محیط 

 درباره اثر: 
ادارات،  در  نمـــــاز  فرهنگ ســـــازی 
بـــــرد راهکارهای معقول  کار منوط به 
و منطقی اســـــت که از نظـــــر دین و از 
منظر مشاهدات میدانی تایید شده 

باشد.
راهکارهـــــای بررســـــی شـــــده در این 
نوشـــــتار، بـــــر شـــــالوده های مذهبی، 

تجربی و منطقی استوار است.
 قطع: رقعی

 حجم اثر: 239 صفحه
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روش های جذب نوجوانان 
و جوانان به مساجد و نماز 

جماعت

 نویسنده: محمدعلی موظف رستمی
 مخاطـــــب: مبلغـــــان، مربیان معارف 

نماز و عموم معارف جویان
 موضوع: روش هـــــای جذب جوانان و 

نوجوانان به مساجد و نماز جماعت
 درباره اثر: 

در  آن،  در  خوانـــــدن  نمـــــاز  و  مســـــجد 
فرهنـــــگ دینی اهمیـــــت بـــــاال و آثار و 
پیامدهـــــای فراوانـــــی به دنبـــــال دارد و 
رهبـــــران دینی ما بر این موضوع بســـــیار 

کرده اند. کید  تأ
این کتـــــاب که در چهار فصل به نگارش 
درآمده است به بررسی اهمیت مسجد و 
عوامل و موانع جذب نوجوانان و جوانان 

به مسجد و نمازخانه پرداخته است. 
 قطع: رقعی 

 حجم اثر: 328 صفحه
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حرف های خوب با خدا

  نویسنده:  محمدحسین حاجی علیان
کودکان )گروه ب و ج(  مخاطب: 
 موضوع: ترجمه شعری اذکار نماز

 درباره اثر: 
که با طراحی زیبا  کتاب شـــــعر  در این 
چاپ شده است، تک تک اذکار نماز، 
جذابیت  و  بیشـــــتر  تاثیرگـــــذاری  برای 
باالتر بـــــه صورت نثر و شـــــعری تدوین 

شده است.
 قطع: خشتی 

 حجم اثر: 16 صفحه
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جشن شکوفه ها

یار تهرانی  نویسنده: ماز
کودکان )گروه ســـــنی ب و   مخاطب: 

ج(
 موضوع: آموزش نماز

 درباره اثر: 
کودک، یک دوره آموزش  کتاب  در این 
نماز به زبانی ساده و  روان برای کودکان 

به نگارش در آمده است.
کتاب می توانند  کودکان با خواندن این 
با نماز و اذکار و اجزاء آن آشـــــنا شـــــوند 
و با عاقه و اشـــــتیاق بـــــه نماز خواندن 

مشغول شوند.
 قطع: خشتی

 حجم اثر: 24 صفحه
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کبوتر حرم

 نویسنده: امیر میرشاهی
کودکان )گروه سنی ب(  مخاطب: 

یارت و   موضوع: داســـــتانی دربـــــاره ز
نماز

کتاب می خوانید:   آنچه در این 
کبوتـــــر از شـــــوق دیـــــدار امام، اشـــــک 
یخت و خدا را شکر می کرد. مریم  می ر
کبوتر را در حرم رها کرد. کبوتر خوشحال 
یش  به پـــــرواز درآمـــــد. او حاال بـــــه آرزو
کرد و  رســـــیده بود. از مریم خداحافظی 

کرد.  گنبد طا پرواز  به سوی 
گل دسته ها  از  اذان  دلنشـــــین  صدای 
گفت: بهتر است وضو  بلند شـــــد. پدر 
بگیریم و نماز جماعت بخوانیم. مریم 
نماز اول وقت را هرگز فراموش نمی کند.

 قطع: رقعی 
 حجم اثر: 133 صفحه
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پنجره )کتاب شعر کودک(
 شاعر: مرتضی دانشمند

گروه سنی ب و ج  مخاطب: 
 موضوع: مباحث مرتبط با نماز

 درباره اثر: 
کتاب 8 شعر زیبا از یکی  در این 

کشورمان در  از شاعران توانمند 
موضوعاتی مانند اذان، نماز، 

جشن تکلیف، دعوت به نماز و 
... اشعاری روان و زیبا با تصاویری 

دلنشین و خاص به خوانندگان 
تقدیم شده است.

کتاب  این اشعار زیبا را در این 
دیدنی بخوانید لذت ببرید!

 قطع: وزیری
 حجم اثر: 18 صفحه
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نماز، یاد خدا

 نویسنده:  محمد میری
کودکان 2 تا 3 ساله   مخاطب:  

 موضوع: آموزش برخی مسایل نماز
 درباره اثر: 

کتاب  خردســـــاالن حتمًا از دیدن این 
که بـــــه صورتی خـــــاص طراحی و  زیبا 
چاپ شده اســـــت لذت خواهند برد؛ 
ضمن آنکه به کمک تصاویر و جمات 
بسیار ساده، با برخی از مسایل مرتبط 

با نماز آشنا می شوند. 
 قطع:  فانتزی

 حجم اثر:  24 صفحه
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سرودهای نماز

 نویسنده: جمعی از شاعران برتر کشور
کودکان )گروه ســـــنی الف   مخاطب: 

و ب(
 موضوع: اذان و نماز

 درباره اثر: 
این مجموعه در 3 جلد با عناویِن 

1. خونه قشنگ؛
2. دوست مهربون؛

3. می باره بارون، بـــــه نگارش در آمده 
است. 

در هر کتاب 5 ســـــرود زیبـــــای مرتبط با 
بـــــا تصویرگـــــری زیبا درج  نماز، همراه 

شده است.
 قطع: خشتی 

 حجم اثر: هر جلد 12 صفحه
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شکر خدای مهربان

کرم سادات میرتوانا  نویسنده: ا
کودکان )گروه سنی الف(  مخاطب: 

 موضوع: شکر نعمت های خداوند
 درباره اثر: 

که با طراحی  این مجموعه 8 جلـــــدی 
کودکانه همراه اســـــت، بر اساس کتاب 
توحید مفضل و از زبـــــان حیوانات، به 
کرده  از نعمتهای خداوند اشاره  برخی 

است. 
کتـــــاب از زبان یک حیـــــوان )مرغ،  هر 
االغ، روبـــــاه، میمون، ماهی، لک لک، 

سگ و فیل( است.
کوچگ   قطع: خشتی 

 حجم اثر: هر جلد 8 صفحه
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نماز خوندن چه لذتی داره!

ی  شاعر: آمنه مهدو
کودکان )گروه ســـــنی ب و   مخاطب: 

ج(
کودکان به   موضوع: آموزش و دعوت 

نماز
 درباره اثر: 

کتاب شـــــعر  که به صورت  در ایـــــن اثر 
منتشر شـــــده است، تاش شـــــده تا با 
ســـــروده ای جذاب و دلنشین، آموزش 
کـــــودکان یاد داده  نمـــــاز و قرائت آن به 
شود؛ تا  هر چه بیشـــــتر به اهمیت نماز 
پی ببرنـــــد و به نماز خوانـــــدن ترغیب 

شوند.
 قطع: خشتی

 حجم اثر: 17 صفحه
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مجموعه قصه های نماز

 نویسنده: محمود پوروهاب و دیگران
کودکان )گروه سنی ب(  مخاطب: 

 موضـــــوع: اهمیت، احـــــکام و آداب 
نماز

 درباره اثر: 
مجموعه ســـــه جلـــــدی قصه های نماز 
کوچـــــک عطر،  )بـــــه نام های شیشـــــه 
کوچولو(،  پهلوان  و  مادربزرگ  سوغاتی 
در قالب داســـــتان های زیبا و جذاب 
به تبیین عبادات و همچنین اهمیت 
نمـــــاز، احـــــکام نماز، آداب نمـــــاز و ... 
می پردازد و باعث می شـــــود تا عاقه و 
کودکان به این عمل عبادی مهم،  درک 

دو چندان شود.
خرید و مطالعه ایـــــن مجموعه اثرگذار 
و زیبا را، برای فرزندان خود از دســـــت 

ندهید.
 قطع: خشتی 

 حجم اثر: هر جلد 32 صفحه
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مجموعه قوقولی

کرم سادات میرتوانا  نویسنده: ا
کودکان )گروه ســـــنی الف   مخاطب: 

و ب(
 موضوع: دعوت به نماز

 درباره اثر: 
یکی از مهمترین موانع تربیت صحیح 
فرزندان، خودکم بینی، نداشـــــتن عزت 
نفس،  انتخاب دوســـــت نامناســـــب و 
تنبلی اســـــت. ایـــــن موارد مانـــــع انجام 
آینده  نمـــــاز در  تکالیف الهی همچون 

فرزندان می شوند. 
کـــــه در ســـــه جلد  مجموعـــــه قوقولـــــی 
مسابقه قوقولی، تنبلی تپلی و نقشه ای 
کلی به چاپ رســـــیده، با زبانی  کا برای 
کودکانـــــه، به درمـــــان این موانـــــع برای 

کودکان پرداخته است.
 قطع: خشتی 

 حجم اثر: هر جلد 20 صفحه
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مجموعه نماز کله گنجشکی

 نویسنده: مرکز تخصصی نماز
کودکان )گروه ســـــنی ب و   مخاطب: 

ج(
 موضوع: آداب و احکام نماز

 درباره اثر: 
ایـــــن مجموعـــــه در دو جلـــــد به چاپ 

رسیده است.
کتـــــاب، در قالب اشـــــعار و  جلـــــد اول 
داســـــتان هایی زیبا، به بیـــــان برخی از 

احکام نماز پرداخته است.
در جلد دوم نیز، برخی آداب نماز برای 
کودکان، بـــــا بیانی زیبا و دلنشـــــین به 

نگارش در آمده است.
 قطع: خشتی 

 حجم اثر: هر جلد 60 صفحه
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قشنگترین خاطره )کتاب شعر 
کودک(

 شاعر: مجید فیاضی
کودکان )گروه ســـــنی ب و   مخاطب: 

ج(
 موضوع: جشـــــن تکلیف و دعوت به 

مسجد
کتاب می خوانید:   آنچه در این 

همه مشـــــغول تزیین نمازخانـــــه بودند؛ 
انگار جشـــــن بزرگـــــی قرار اســـــت برگزار 
کـــــه از بچگی با  شـــــود. آزاده و فرشـــــته 
کمک  هم دوست هســـــتند هم به بقیه 
می کردند. اما روز جشن همه خوشحال 

بودند به جز آزاده... 
کتـــــاب بخوانید و از  بقیه ماجـــــرا را در 

نقاشی های قشنگ آن لذت ببرید! 
 قطع: خشتی

 حجم اثر: 12 صفحه
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نردبام آسمان)کتاب شعر کودک(

 شاعر: مجید فیاضی
 مخاطب: کودکان )گروه سنی ب و ج(

 موضوع: نماز، بهترین تشکر از خدا
کتاب می خوانید:  آنچه در این 

برفـــــی بچه های  یـــــک روز زیبـــــای  در 
دبســـــتان به همراه خانم معلم به پارک 
رفتنـــــد. در آنجا مشـــــغول بـــــرف بازی 
که از دیدن یـــــک خانم تعجب  بودنـــــد 

کردند...
کتـــــاب بخوانید و از  بقیه ماجـــــرا را در 

نقاشی های قشنگ آن لذت ببرید! 
 قطع: خشتی

 حجم اثر: 12 صفحه
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باغ نماز )کتاب شعر کودک(

 شاعر:  حسن جعفریان
کودکان )گروه ســـــنی ب و   مخاطب:  

ج(
 موضوع: آموزش اعمال نماز

 درباره اثر:
کتاب بـــــه باغی سرســـــبز وارد  در ایـــــن 
می شـــــوید و بـــــا خواندن اشـــــعار زیبای 
کتاب، خیلی ســـــاده نماز خواندن  این 
را یـــــاد می گیرید. پس بدون معطلی این 
کنیـــــد و از آن خواندن آن  کتاب را تهیه 

لذت ببرید!
 قطع:  خشتی

 حجم اثر:  12 صفحه
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قویتریِن مردا)کتاب شعر کودک(

 شاعر:  حامد انتظام
کودکان )گروه ســـــنی ب و   مخاطب: 

ج(
 موضوع: نماز و مسجد

کتاب می خوانید:   آنچه در این 
مرد بی ادب، آشـــــغال های مغازه اش را 
اما  انداخت.  ی سر رهگذر سربه زیر  رو
آن مرد بـــــدون عکس العملی به راهش 
گفت:  ادامه داد. همســـــایه مغـــــازه دار 
کردی؟ او را شـــــناختی؟  فهمیدی چه 

کردی!...  خودت را بیچاره 
کتـــــاب بخوانید و از  بقیه ماجـــــرا را در 
شـــــعر و نقاشی های قشـــــنگ آن لذت 

ببرید!
 قطع:  خشتی

 حجم اثر:  12 صفحه
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رضای ریزه میزه )کتاب شعر 
کودک(

 شاعر:  حامد انتظام
کودکان )گروه ســـــنی ب و   مخاطب: 

ج(
 موضوع: نماز و مسجد

 درباره اثر: 
یگوش  که خیلـــــی باز کوچولو  رضـــــای 
گربه ها هم از دســـــت او  اســـــت و حتی 
گرفته  در امان نیستند! حاال او تصمیم 
با برادر بزرگش به مســـــجد برود اما میثم 
یخته شدن مسجد بود... نگران به هم ر
کتـــــاب بخوانید و از  بقیه ماجـــــرا را در 
شـــــعر و نقاشی های قشـــــنگ آن لذت 

ببرید!
 قطع:  خشتی

 حجم اثر:  12 صفحه
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جمعه یکی یه دونه )کتاب شعر 
کودک(

 شاعر:  حامد انتظام
 مخاطب: کودکان )گروه سنی ب و ج(

 موضوع: نماز جمعه
 درباره اثر: 

با شـــــمردن روزهـــــای هفته بـــــه جمعه 
که مردم در این  کارهایی  می رســـــیم و 
روز انجـــــام می دهند، از ورزش و تفریح 

و میهمانی تا...
کتـــــاب بخوانید و از  بقیه ماجـــــرا را در 
شـــــعر و نقاشی های قشـــــنگ آن لذت 

ببرید!
 قطع:  خشتی

 حجم اثر:  12 صفحه
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بهترین جام )کتاب شعر کودک(

 شاعر: مجید فیاضی
 مخاطب: کودکان )گروه سنی ب و ج(

 موضوع: نماز اول وقت
کتاب می خوانید:  آنچه در این 

که برنده  بازی حساســـــی بود و هر تیمی 
می شـــــد، قهرمان این دوره مســـــابقات 
گرباد  فوتبال هم می شد. بچه های تیم 
کـــــرده بودند،  کـــــه حســـــابی تمرین  هم 
یکن مدرســـــه  بـــــا داشـــــتن بهتریـــــن باز
گهان وسط  خیالشـــــون راحت بود اما نا

بازی... 
کتـــــاب بخوانید و از  بقیـــــه ماجـــــرا را در 

نقاشی های قشنگ آن لذت ببرید!
 قطع: خشتی

 حجم اثر: 12 صفحه



134

بدن ما )دانستنی های جذاب1(

 نویسنده: مجید فیاضی
کودکان )گروه سنی الف(  مخاطب: 

 موضوع: آشنایی با برخی نعمت های 
خدا در دنیای ما 

 درباره اثر: 
که نـــــوع ورق  کتاب  در ایـــــن جلـــــد از 
خـــــوردن و تصاویـــــر آن مختـــــص این 
مطلب طراحی شـــــده است، خردسال 
به نوعی جذاب و نگاهی تازه، با برخی 
از نعمت های خدا آشنا شده و در آخر، 

غیر مستقیم به نماز دعوت می شود.
 قطع:  خشتی

 حجم اثر:  16 صفحه
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دنیای ما  )دانستنی های 
جذاب2(

 نویسنده: مجید فیاضی
کودکان )گروه سنی الف(  مخاطب: 

 موضوع: آشنایی با برخی نعمت های 
خدا در دنیای ما 

 درباره اثر: 
که نـــــوع ورق  کتاب  در ایـــــن جلـــــد از 
خـــــوردن و تصاویـــــر آن مختـــــص این 
مطلب طراحی شـــــده است، خردسال 
به نوعی جذاب و نگاهی تازه، با برخی 
از نعمت های خدا آشنا شده و در آخر، 

غیر مستقیم به نماز دعوت می شود.
 قطع:  خشتی

 حجم اثر:  16 صفحه
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خاطرات حیوانات )1(

کرم سادات میرتوانا  نویسنده:  ا
 مخاطب:  کودکان )گروه ســـــنی الف 

و ب(  
 موضوع: آشنایی با اتفاقات واقعی و 

الهی مربوط به حیوانات
 درباره اثر: 

کتـــــاب برجســـــته،  از  ایـــــن جلـــــد  در 
زبان  از  را  ایـــــن حیوانـــــات  خاطـــــرات 
خودشـــــان می خوانید: پشه، سوسمار، 
هدهـــــد، نهنگ و شـــــیر. ضمنًا مراقب 
باشـــــید؛ چـــــون در هر صفحـــــه از این 
کتاب بیرون  کتاب، حیـــــوان مربوطه از 

کنید! می آید! خودتان امتحان 
 قطع:  خشتی

 حجم اثر:  24 صفحه



137

خاطرات حیوانات )2(

کرم سادات میرتوانا  نویسنده:  ا
 مخاطب:  کودکان )گروه ســـــنی الف 

و ب(  
 موضوع: آشنایی با اتفاقات واقعی و 

الهی مربوط به حیوانات
 درباره اثر: 

کتـــــاب، خاطـــــرات  در ایـــــن جلـــــد از 
زبان خودشـــــان  از  را  ایـــــن حیوانـــــات 
یانه،  مور پرســـــتو،  آهـــــو،  می خوانیـــــد: 
خروس و ســـــگ. ضمنًا مراقب باشید؛ 
کتاب،  چـــــون در هر صفحـــــه از ایـــــن 
کتاب بیرون می آید!  از  حیوان مربوطه 

کنید! خودتان امتحان 
 قطع:  خشتی

 حجم اثر:  24 صفحه
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خاطرات برجسته

 نویسنده: مجید فیاضی 
کودکان )گروه سنی ب   مخاطب: 

و ج(
 موضوع: آشـــــنایی با برخی مسایل 

مربوط به نماز
کتاب می خوانید:  آنچه در این 

زنگ انشاء شد و همه منتظر موضوع 
انشـــــاء بودند که خانـــــم معلم همه را 
کـــــرد! خانم  متعجب و خوشـــــحال 
گفت: »امـــــروز به جای نوشـــــتن، هر 
کوتاه تعریف کنه«.  کسی یک خاطره 
بچه هـــــا هـــــم خاطره های قشـــــنگی 
که می توانید آنها را در  کردند  تعریف 
کتـــــاب بخوانید و از دیدن صفحات 

کتاب لذت ببرید! برجسته 
 قطع: وزیری

 حجم اثر: 16 صفحه



139

مجموعه پوستر مدیران

 مخاطب: مدیران
ی ده پیام از   نوع محتوا: 10 پوستر حاو

مقام معظم رهبری به مدیران
 موضوع: راهبردهای اقامه نماز

 درباره این اثر: 
این مجموعه شامل ده پوستر دیواری، 
با طرح های نمازی زیبا اســـــت. در هر 
پوســـــتر یکی از پیام هـــــای رهبر معظم 
انقاب به مدیران در جهت اقامه نماز 
کـــــز و موسســـــات و ... به تصویر  در مرا

کشیده شده است.
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قاب زندگی

 مخاطـــــب: نوجوان، جـــــوان و عموم 
معارف جویان

 نوع محتوا: 6 مجموعه پوستر  
 موضوع: آثار نماز

 درباره این اثر: 
این اثر شامل 6 عنوان است. هر عنوان، 
دربردارنـــــده ده پوســـــتر اســـــت. در این 
عناوین به آثار نمـــــاز در ابعاد مختلف 

زندگی اشاره شده است.
ایـــــن مجموعه به شـــــرح زیر  عناویـــــن 

است:
نماز و مدیریت آرامش در زندگی؛
نماز و اعتماد به نفس در زندگی؛

نماز و رضایت از زندگی؛
نماز و امنیت در زندگی؛

نماز و موفقیت در زندگی؛
نماز و مدیریت زمان در زندگی.
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راهی به آسمان

کودکان )گروه ســـــنی ه ( و    مخاطب: 
عمومی

 نوع محتوا: آیات و روایات 
 موضوع: آشـــــنایی با اهمیت و برخی 

آداب نماز
 درباره محصول:

این محصول شـــــامل دو مجموعه 17 
تابلویـــــی )به تعداد رکعـــــات نمازهای 
یومیـــــه( و بـــــا طراحی زیبـــــا و جذاب 
می باشـــــد. در هر تابلو یک آیه یا روایت 
برای  تابلوهـــــا  این  اســـــت.  ذکر شـــــده 
برگـــــزاری نمایشـــــگاه در موضـــــوع نماز 

بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.
همچنین مجموع تابلوهای دو دوره در 
ی میـــــز تحریر« یا »میز  مدل رومیزی »رو

کار« طراحی شده است.
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پوسترها و بروشورهای احکام 
 اصناف

 مخاطب: مبلغان، ائمه جماعات 
و اصناف مربوطه

 نوع محتوا: مجموعه پوستر  و 
بروشور آموزشی

 موضوع: احکام نماز برخی از 
اصناف

 درباره محصول: 
این مجموعه پوستر وبروشور، شامل 

احکام طهارت و نماز برای: 1. 
پزشکان و بیماران 2. رانندگان و 

کارگران 4. بانوان است  مسافران 3. 
گاهی  که به دلیل ندانستن احکام، 

نمازشان به تأخیر می افتد یا قضا 
می شود. در این مجموعه، سعی 

شده است احکام و مطالب با بیانی 
روان مطرح شود تا نیازی به توضیح 

دیگر نباشد. 
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کتیبه های نمازی

 مخاطب: عموم معارف جویان
کتیبه    نوع محتوا: 

 موضوع: اهمیت نماز در آیات نماز
 درباره این اثر: 

کتیبه، مناسب برای  این اثر در قالب 4 
ی پارچه و بنر برای فضاسازی  چاپ رو
در محیط های مذهبی طراحی شـــــده 
کتیبه یکی از آیات قرآن  اســـــت. در هر 
که بـــــه اهمیت نماز اشـــــاره می کند، با 
کشـــــیده شـــــده  طراحی زیبا به تصویر 

است. 
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تبلیغات شهری

 مخاطب: عموم معارف جویان
 نوع محتوا: پوستر و بنر 

 موضوع: اهمیت و آثار نماز
 درباره این اثر: 

در ایـــــن مجموعـــــه 29 پوســـــتر و بنـــــر، 
شـــــامل احادیثـــــی در اهمیت و برکات 
نمـــــاز، با طراحـــــی هنرمندانه جمعی از 
کشور به تصویر  برترین طراحان مذهبی 

کشیده شده است.
تصاویـــــر مفهومی، و روایات زیبای این 
مجموعه، باعث شده تا این مجموعه 
محیط هـــــای  در  فضاســـــازی  بـــــرای 
کار  یاد به  مختلـــــف و با تاثیرگـــــذاری ز

رود.
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راهی برای رهایی

 مخاطب: عموم معارف جویان
 نوع محتوا: تابلو مقاله

 موضوع: آثار نماز
 درباره این اثر: 

این اثر شامل 4 بخش با نام های:
1. رهایی؛

2. توبه؛
3. امید؛

4. موفقیت اســـــت. هر بخش شامل 5 
تابلومقاله می باشد. 

در هر بخش متناســـــب با نـــــام آن، آثار 
نمـــــازی مربـــــوط بـــــه آن موضـــــوع آمده 

است.
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پوستر نماز جماعت

  مخاطب: عموم معارف جویان
  نوع محتوا: آموزشی

  موضوع: آشـــــنایی با احکام و آداب 
نماز جماعت 

  درباره محصول: 
این محصول با توجه به اهمیت نماز و 
یادگیری آداب و احکام نماز جماعت 
در دو مدل پوستر 70*100 و بنر محیطی 
قابل ارائه و نصب در مســـــاجد و دیگر 

ارگان ها می باشد.
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پوستر مناسبتی

 مخاطب: عموم معارف جویان
 نوع محتوا: پوستر مناسبتی 

 موضوع: نماز در مناسبت ها
 درباره این اثر: 

این مجموعه شـــــامل 48 پوستر است. 
در هر پوســـــتر، یک مناســـــبت دینی یا 
مذهبی آمده است و برای هر مناسبت 
یـــــک بحث نمـــــازی، متناســـــب با آن 

مناسبت مطرح شده است. 
کیفیت  تصویر این پوسترها بســـــیار با 
و جذاب است و مناسب برای نصب 
در تابلوهای اعانات ادارات، مدارس 
و ... می باشـــــد. مثا در شهادت امام 
رضا یک روایـــــت از امام رضا با موضوع 

نماز آورده شده است.
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یک روز در بیمارستان

 مخاطب: کودکان )گروه سنی ب و ج(
 نـــــوع محتوا: پوســـــتر مصـــــور با متن 

داستانی
 موضوع: آشنایی با برخی نعمت های 

خدا در بدن انسان
 درباره محصول: 

در این محصول، مخاطب با شیوه ای 
جـــــذاب و نگاهـــــی تـــــازه، بـــــا برخی از 
نعمت های خدا در بدنش آشـــــنا شده 
و در انتهـــــا، به نماز دعوت می شـــــود. 
ایـــــن محصول برای نصـــــب در تابلوی 
اعانات مدارس و مساجد و امثال آن 

توصیه می شود.
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قد سنج کودک

  مخاطب: کودکان )گروه ســـــنی الف 
و ب(

کوتاه   نوع محتوا: متن 
  موضوع: آشنایی با نعمت های خدا

  درباره محصول:
متاســـــفانه غالبـــــا تصاویـــــر و محتوای 
کودکان، دارای مفاهیم  ســـــرگرمی های 
دینـــــی نمی باشـــــد. بـــــا نصـــــب ایـــــن 
کودک، ضمن  اتـــــاق  محصول زیبا در 
اطاع از میزان رشـــــد قـــــد او، تصاویر و 
تـــــی زیبا را در قالب یک پوســـــتر  جما
کودکانه به او هدیه می دهید؛  دیـــــواری 
کودکـــــی او را با  که از همان  پوســـــتری 
نعمت های خدا آشـــــنا و بدین ترتیب 

یاد خدا را در دلش زنده می کند.
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هدایای جشن تکلیف

 مخاطب: دختران 9 ساله
 نوع محتوا: پوســـــتر، قـــــاب عکس و 

برچسب
 موضـــــوع: هدایای مصـــــور و جذاب 

برای جشن تکلیف دختران
 درباره محصول: 

ایـــــن مجموعه شـــــامل ســـــه محصول 
برچســـــب  و  عکـــــس  قـــــاب  پوســـــتر، 
زیبـــــا،  و  رنگـــــی  تمـــــام  صـــــورت  بـــــه 
با  و مرتبط  برخـــــی مفاهیـــــم جـــــذاب 
دانستنی های مورد نیاز دختران 9ساله 
کشیده و خاطره ای خوش  را به تصویر 
از این جشـــــن مهـــــم در ذهن مخاطب 

کرد. ایجاد خواهد 
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برسد به دست تو

 مخاطب: عموم معارف جویان
 نوع محتوا: مجموعه بروشور

 موضوع: اهمیت نماز
 درباره این اثر: 

این مجموعه، شامل 2 بروشور است.
نام و محتوای آن به این شرح است: 

کن؛ بـــــا موضوع اهمیت نماز  کمکم   .1
صبح.

کولـــــه بـــــارت را ببیـــــن؛ بـــــا موضوع   .2
اهمیت نماز.

ایـــــن بروشـــــورها در قطعـــــی زیبـــــا و به 
کت نامه می باشد. صورت پا



152

بهترین همسفر

 مخاطب: عموم معارف جویان
 نوع محتوا: مجموعه بروشور

 موضوع: نماز در سفر
 درباره این اثر: 

این مجموعه، شـــــامل 5 بروشور است 
که در هر یک از آنهـــــا اهمیت، آداب و 
احکام نماز در سفر با استفاده از آیات، 
روایات، طنز، داستان و شعر به نگارش 

درآمده است.
ایـــــن  زیبـــــای  و  مفهومـــــی  طراحـــــی 
مجموعـــــه، بر تاثیرگـــــذاری و جذابیت 

این اثر افزوده است.
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هفت نشانه

 مخاطب: عموم معارف جویان
 نوع محتوا: بروشور به همراه مسابقه  

 موضوع: اهمیت نماز
 درباره این اثر: 

بـــــه فرموده پیامبر اســـــام »نمـــــاز، نماد 
اســـــام و عامت ایمان است« در این 
بایدها و  از زیبایی ها،  بروشـــــور، برخی 

شرایط نماز بیان شده است.
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بروشور بازاریان

یان  مخاطب: بازار
 نوع محتوا: 3 بروشور انگیزشی  

 موضوع: آثار و برکات نماز اول وقت
 درباره این اثر: 

که با  این اثر شـــــامل سه بروشـــــور است 
داســـــتان، تمثیـــــل و روایـــــت، اهمیت 
نماز، خصوصا نمـــــاز اول وقت را برای 
یان توضیح داده اســـــت. عناوین  بازار

این سه بروشور به این شرح است:
1. ایستگاه هفت؛ 

2. پنج آیینه؛ 
3. طای 24 عیار.
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سفیران صبح

 مخاطب: والدین و ائمه جماعات
 نوع محتوا: مجموعه 6 بروشور  

 موضوع: راهکارهای اقامه نماز صبح
 درباره این اثر: 

در این بروشـــــور، اهمیت و راهکارهای 
اقامه نماز صبح برای اقشار مختلف، 
تبییـــــن و توضیح داده شـــــده اســـــت. 
عناویـــــن و مخاطـــــب ایـــــن مجموعه 

برورشور به شرح ذیل می باشد:
1. چکچک بارون؛ نوجوان
کودکان 2. سام خورشید؛ 

3. خانـــــه تو، خانـــــه مـــــن؛ خادمین و 
هیئت امناء

4. بامداد پر برکت؛ ائمه جماعات
5. تـــــا صبـــــح چیـــــزی نمانـــــده؛ عموم 

معارف جویان
گام؛ والدین 6. سیب 
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نماز و خانواده

 مخاطب: والدین و مربیان
 نوع محتوا: مجموعه 5 بروشور  

 موضوع: شـــــیوه های دعوت فرزندان 
به نماز

 درباره این اثر: 
این مجموعه جذاب، شامل 5 بروشور 
که به شیوه های دعوت  نمازی اســـــت 
بـــــه نماز می پـــــردازد. عناوین  فرزندان 

بروشورها به این شرح است:
کـــــودکان به  1. میـــــوه نوبرانه )تشـــــویق 

نماز(؛ 
)دعـــــوت  گیـــــاس  شـــــکوفه های   .2

دختران نه ساله(؛
3. یک ســـــبد آلوچه )دعوت دختران 

نوجوان 11 تا 13 ساله(؛
4. بـــــاغ انـــــار )دعـــــوت پســـــران(، میوه 

رسیده )دعوت نوجوانان(.
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سالمت معنوی  

 مخاطب: پرستاران و پزشکان
 نوع محتوا: بروشور

 موضوع: آثار نماز
 درباره این اثر: 

این بروشور در 4 عنوان: 
1. برای زیباترین رابطه ها؛ 

2. دلم برای توست؛ 
کجاست؛  3. لباس مهمانی ام 

4. هر روز به افق آســـــمان، تهیه شـــــده 
است.

بـــــا تمثیـــــات و  ایـــــن مجموعـــــه،  در 
اصطاحـــــات تخصصـــــی پزشـــــکی، 
اهمیـــــت و آثار نماز در زندگی انســـــان 
در چهـــــار موضوِع الف: نمـــــاز و رابطه 
با خدا، ب: نمـــــاز و آرامش، ج: نماز و 
آراستگی د: نماز و مدیریت زمان، مورد 

گرفته است. بررسی قرار 
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احکام بیماران

 مخاطب: بیماران
 نوع محتوا: 3 بروشور انگیزشی  

 موضوع: آموزش احکام
 درباره این اثر: 

در این مجموعه بروشـــــور، احکام مورد 
نیاز بیماران در موضوع نماز با طراحی 

زیبایی به نگارش درآمده است.
احکام ارائه شـــــده در این مجموعه به 

این ترتیب است:
1. وضوی بیمار و وضوی نیابتی؛

2. وضوی جبیره؛
3. وضوی اعضای مجروح؛
4. تیمم جبیره ای و نیابتی؛

5. نماز بیمار.
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پنجره )مجموعه پوستر و 
کارت پستال(

  مخاطب:  کودکان )گروه سنی ب و ج(
 نوع محتوا: مجموعه شعر

 موضوع: مباحث مرتبط با نماز
 درباره محصول: 

در این مجموعـــــه، 8  محتوای جذاب 
کارت شـــــعر زیبا از  در قالب پوســـــتر و 
کشورمان در  توانمند  از شـــــاعران  یکی 
موضوعاتـــــی مانند اذان، نماز، جشـــــن 
تکلیف، دعـــــوت به نمـــــاز و ...وجود 

دارد.
محتوای مجموعه به صورت اشـــــعاری 
روان و زیبـــــا بـــــا تصاویری دلنشـــــین و 
کـــــت بســـــیار زیبـــــا به  خـــــاص در 8 پا

خوانندگان تقدیم شده است..
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کتاب من )کتاب سرگرمی ویژه 
جشن تکلیف دختران( 

 نویسنده:  محید فیاضی
 مخاطب:  دختران 9 ساله 

 موضوع: آشـــــنایی دختران با مسائل 
مهم اعتقادی و عملی مکلف

 درباره اثر: 
این کتاب شامل جدول، نقاشی، رنگ 
کردن  آمیزی، داستان، مصاحبه، پیدا 

اختاف تصویر و... می باشد. 
کـــــردن معماهـــــای این  حتمـــــًا از حل 
کتاب و خواندن داستان ها و شعرهای 

آن لذت می برید!
 قطع:  وزیری

 حجم اثر:  32 صفحه
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جورچین خردسال

گروه سنی الف( کودکان )    مخاطب: 
  نوع محتوا: سرگرمی نمازی

  موضـــــوع: آشـــــنایی با مفهـــــوم »نماز، 
تشکر از خداست«
 درباره محصول: 

جورچین هـــــا، یکـــــی از ســـــرگرمی های 
فکری و جذاب هســـــتند که مورد عاقه 
عموم مردم می باشند؛ اما غالبا تصاویر 
و محتـــــوای آنهـــــا دارای مفاهیـــــم دینی 

نمی باشد.   
ایـــــن جورچین،  با چیـــــدن و تکمیـــــل 
که  خردســـــال با تصویری روبرو می شود 
قطعه اصلی و کانونی آن، دختری است 
که در حال دعا و مناجات با خداست. 
برش هـــــای خاص  و  قطـــــع جورچیـــــن 
ضمـــــن  جورچیـــــن،  ایـــــن  قطعـــــات 
بـــــودن نماز در  ایجادجذابیـــــت، محور 

زندگی را تداعی می کند. 
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جورچین بزرگسال

 مخاطب: عمومی
 نوع محتوا: سرگرمی نمازی

با مفهـــــوم »نماز،  آشـــــنایی   موضوع: 
تشکر از خداست«
 درباره محصول:

جورچین هـــــا، یکـــــی از ســـــرگرمی های 
که مورد عاقه  فکری و جذاب هستند 
عموم مردم می باشند؛ اما غالبا تصاویر 
و محتـــــوای آنهـــــا دارای مفاهیم دینی 

نمی باشد.   
بـــــا چیـــــدن و تکمیـــــل ایـــــن جورچین 
500 تکـــــه، مخاطب بـــــا تصویری مملو 
از نعمت هـــــای زیبای خداونـــــد روبرو 
گاه وادار به  که او را ناخـــــودآ می شـــــود 
گوشـــــه  که در  قبول و تأیید عمل فردی 
تصویر به سجده افتاده است می کند. 
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پیچ در پیچ

الف   مخاطب:کودکان )گروه ســـــنی 
و ب(

 نوع محتوا: سرگرمی داستانی  
 موضوع: آشـــــنایی با برخی مســـــایل 

مربوط به نماز
 درباره این اثر: 

کتـــــاب که با جنســـــی خاص  در ایـــــن 
کودک در هر صفحه باید  چاپ شـــــده 
مسیر مورد نظر شخصیت داستان را با 
ک شدن  که قابل پا یک مخصوص  ماژ
کند. در ضمن  است پیدا و مشخص 
با خواندن داســـــتان، با مسائلی درباره 

گردد. نماز آشنا 
کتاب، هم داســـــتان  بـــــا مطالعه ایـــــن 

می خوانید و هم بازی می کنید!
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بسته »به من یاد بده!«

 مخاطب: کودکان )گروه سنی ب و ج(
کاغذی به همراه   نوع محتـــــوا: آدمک 

برگه زمینه
 موضـــــوع: آشنـــــــــایی بـــــا برخـــــــــــــــی 

نعمت های خدا در بدن ما 
 درباره محصول: 

که شامل برگه ای بزرگ و  در این بســـــته 
یک آدمک مقوایی قابل حرکت است، 
کوتاه با  کودک ابتدا طی یک داســـــتان 
نعمت هایی از خدا آشـــــنا می شـــــود و 
سپس تصمیم به خواندن نماز و تشکر 
از خـــــدا می گیـــــرد. در پشـــــت برگه نیز 
حرکات و اذکار اصلی نماز ذکر شـــــده 
که او باید با اســـــتفاده از آدمک مقوایی 
آنهـــــا را انجام دهـــــد. در این محصول 
سعی شده ابتدا با ایده و طراحی ویژه، 
کودک به نماز عاقمند شـــــود و سپس 

نماز به او آموزش داده شود.
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آداب نماز

کودکان )گروه ســـــنی ب   مخاطـــــب: 
وج(

کارت بازی  نوع محتوا: 
 موضوع: آداب نماز

 درباره این اثر: 
این بازی شـــــامل 28 کارت می باشـــــد 
کـــــه در هر یک از آنها بـــــه یکی از آداب 
نماز اشـــــاره شده اســـــت. متن ساده و 
روان و تصویرگـــــری کودکانـــــه و طنزآمیز 
این مجموعه، بـــــازی را برای مخاطب 
جذاب تر می کند. این اثر برای مربیان، 
جهـــــت آمـــــوزش آداب نماز نیـــــز قابل 

استفاده است.
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کارت بازی »محراب«

 مخاطب:  کودکان )گروه ســـــنی الف 
و ب(

 نوع محتوا: سرگرمی آموزشی نمازی
 موضوع: آشـــــنایی با برخی مســـــایل 

مربوط به نماز
 درباره محصول:

کارت زیبا،  در هر برگ از این مجموعه 
که با اســـــتفاده از  تصاویری وجود دارد 
کارت، باید آنهـــــا را به طور  نِخ همـــــراه 

کنید...  صحیح به هم وصل 
کارت ها لذت  حتمـــــًا از بازی با ایـــــن 

می برید!
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کارت بازی »بهترین حافظه«

 مخاطب:  کودکان )گروه ســـــنی الف 
و ب(

 نوع محتوا: سرگرمی آموزشی نمازی
 موضوع: آشنایی با اعمال وضو و نماز

 درباره محصول:
کارت های بازی، یکی از سرگرمی های 
که مورد عاقه  فکری و جذاب هستند 
عموم مردم می باشند؛ اما غالبا تصاویر 
و محتـــــوای آنهـــــا دارای مفاهیم دینی 

نمی باشد.    
کارت هـــــای قشـــــنگ، دو جور  بـــــا این 
که در برگه راهنما  کنید  می توانید بازی 

توضیح داده شده است... 
کارت ها خوشتان  حتمًا از بازی با این 

می آید!
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خداجون دوِست دارم )کتاب 
رنگ آمیزی(

 شاعر:  مجید فیاضی
کودکان )گروه سنی الف(   مخاطب: 
 موضوع: آشنایی با نعمت های خدا

 درباره اثر:
کتاب مهمترین و ملموس ترین  در این 
به  کـــــودکان  بـــــرای  نعمت هـــــای خدا 
کشیده و با عباراتی ساده و زیبا  تصویر 
بیان شـــــده اســـــت. ضمن آنکه کودک 
باید با برش زدن و چســـــباندن تصاویر 
رنگـــــی در صفحه مربوط بـــــه خود، به 

رنگ آمیزی نقاشی ها نیز بپردازد!
 قطع:  خشتی

 حجم اثر:  12 صفحه
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بازی اندرویدی »گنجینه«

 مخاطب:کودکان )گروه سنی  ج و ه(
 نوع محتوا: سرگرمی

 موضوع: آشـــــنایی بـــــا برخی معارف 
نمازی

 درباره بازی: 
این بازی در فضایی ایرانی و سنتی و با 
طراحی  ماجراجویی  و  معمایی  سبک 
شـــــده اســـــت. در طراحی این بازی از 
معماری دوره صفویه اســـــتفاده شـــــده 

است.
بازی کـــــن باید با اســـــتفاده از اشـــــیاء و 
که در طول مسیر وجود  راهنمایی هایی 
کرده و  دارد، معماهای ایـــــن بازی حل 

به مرحله بعد وارد شود.
معماهای این بازی بر اســـــاس معارف 

نماز است.
ید  سیستم عامل: اندرو
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نرم افزار »از محراب تا معراج«

 مخاطـــــب: مربیـــــان، والدین و عموم 
معارف جویان

کتاب الکترونیکی  نوع محتوا: 
 موضوع: فلسفه و آثار نماز

 درباره نرم افزار:
که با موضـــــوع نماز تولید  ایـــــن نرم افزار 
شده اســـــت، شـــــامل 200 فایل صوتی 
کوتـــــاه از رهبر معظـــــم انقاب و حجج 
عالـــــی،  پناهیـــــان،  قرائتـــــی،  اســـــام 

مجتهدی و غیره می باشد.
کلیپ  یدی 27  نرم افـــــزار اندرو در این 
»دیدنی های  آیکـــــن  در  هـــــم  تصویری 
کـــــه دارای قابلیت  نمـــــاز« وجـــــود دارد 

دانلود با لینک مستقیم می باشد.
این برنامـــــه در موضوعاتـــــی مانند نماز 
اهمیت نماز، فلســـــفه نماز و آثار نماز و 

غیره دسته بندی شده است.
ید  سیستم عامل: اندرو
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نرمافزار »چشمه پاکی«

 مخاطب:  کودکان )گروه سنی ج و د(
 نوع محتوا: بازی و سرگرمی نمازی

 موضوع: آشـــــنایی با مسائل مختلف 
نماز

 درباره نرم افزار: 
گرافیکی  بـــــا طراحـــــی  ایـــــن نرم افـــــزار 
جذاب، شـــــامل جـــــدول، ســـــرگرمی، 
ســـــرودهای  کتاب،  معرفی  نگارخانه، 
کودکانه و... می باشـــــد. تمام این  موارد 
با هدف آموزش جذاب و غیر مستقیم 
گروه  مباحث مربوط بـــــه نماز برای این 

سنی طراحی شده است.
یندوز  سیستم عامل: و
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نرم افزار »باغ نماز«

کودکان )گروه ســـــنی ب و   مخاطب: 
ج(

 نوع محتوا: بازی و سرگرمی نمازی
 موضوع: آشـــــنایی با مسائل مختلف 

نماز
 درباره نرم افزار: 

این نرم افزار با طراحی گرافیکی کودکانه 
و جذاب، شـــــامل جدول، ســـــرگرمی، 
کتاب،  نقاشـــــی، معرفی  آمیزی،  رنگ 
کودکانه و... می باشد. تمام  سرودهای 
این مـــــوارد با هدف آمـــــوزش جذاب و 
غیر مســـــتقیم مباحث مربـــــوط به نماز 

طراحی شده است.
یندوز  سیستم عامل: و



173

نرم افزار »سجاده های رنگی 1 و 2«

 مخاطب: کودکان )گروه سنی ب و ج(
کتـــــاب الکترونیکی و   نـــــوع محتـــــوا: 

سرگرمی نمازی
 موضوع: آشـــــنایی با برخی مســـــائل 

نمازی
 درباره نرم افزار:

گرافیکی  در ایـــــن نرم افزار که با طراحی 
شـــــده  آمـــــاده  جـــــذاب،  و  کودکانـــــه 
کتاب هـــــای تولیدی  اســـــت، برخی از 
مرکز تخصصـــــی نمـــــاز )بهترین جام، 
قشـــــنگترین خاطره و نردبام آســـــمان( 
گویـــــا با آهنگ و  به صـــــورت متحرک و 
صدایی زیبا در آمده است. جورچین، 
کودکانه و... از بخشـــــهای  ســـــرودهای 

دیگر این نرم افزار است.
یندوز  سیستم عامل: و
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نرم افزار »معراج خاکیان«

 مخاطب: مربیـــــان، والدین و عموم 
معارف جویان

 نوع محتوا: چند رسانه ای
 موضوع: معارف نمازی

 درباره نرم افزار:
در این نرم افـــــزار مجموعه ای از معارف 

نماز جمع آوری شده است.
احکام نماز، سخنرانی با موضوع نماز، 
کلیپ هـــــای تصویری نمازی، پوســـــتر  
و ... بخشـــــی از محتوای ایـــــن نرم افزار 

می باشد.
یندوز  سیستم عامل: و
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نرم افزار »جشن تکلیف«

 مخاطب: دختران 9 ساله 
 نوع محتوا: معما و ســـــرگرمی آموزشی 

دینی
 موضوع: آشـــــنایی دختران با مسائل 

مهم اعتقادی و عملی مکلف
 درباره نرم افزار:

داســـــتان،  آمیـــــزی،  رنـــــگ  نقاشـــــی، 
اختـــــاف  کـــــردن  پیـــــدا  مصاحبـــــه، 
تصویـــــر و... به صورت بـــــازی رایانه ای 
گرافیکی زیبا و شـــــاد، بخشـــــی از  بـــــا 
محتـــــوای این نرم افزار دیدنی اســـــت. 
کـــــردن معماهـــــای آن و  حتمـــــًا از حل 
دیدن انیمیشن ها و شنیدن سرودهای 

آن لذت می برید!
یندوز  سیستم عامل: و
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نرم افزار »درسنامه مفتاح«

 مخاطب: مربیـــــان، والدین و عموم 
معارف جویان

کتاب الکترونیکی  نوع محتوا: 
یـــــک دوره معارفی عمومی   موضوع: 

کاما تخصصی  نماز به صورت 
 درباره نرم افزار:

این اثر یک دوره معـــــارف عمومی نماز 
که به صورت تخصصی، توسط  است 
اســـــاتید متخصص هر موضوع نگارش 

شده است. 
مباحـــــث این درســـــنامه به شـــــرح زیر 

است:
آداب نماز، اسرار نماز، راه های تکمیل 
نماز، ســـــبک زندگی نمازگـــــزار، نماز در 

ادیان و راه های دعوت به نماز.
ید  سیستم عامل: اندرو
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نرم افزار »تا آسمان«

 مخاطب: مربیـــــان، والدین و عموم 
معارف جویان

کتاب الکترونیکی  نوع محتوا: 
 موضوع: آشـــــنایی با برخی مســـــائل 

نمازی
 درباره نرم افزار:

کودکان  این برنامه مهارت های دعوت 
و نوجوانان بـــــه نماز را آموزش می دهد. 
نرم افزار تا آســـــمان، شـــــامل 197 فایل 
بـــــه صورت   و  اســـــت  کوتـــــاه  صوتـــــی 
دسته بندی شده، قابل استفاده است.
دو  صـــــورت  بـــــه  آســـــمان  تـــــا  برنامـــــه 
نســـــخه آفایـــــن و آناین در دســـــترس 

عاقه مندان قرار دارد.
ید  سیستم عامل: اندرو
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نرم افزار »تصحیح قرائت نماز«

 مخاطب: عموم معارف جویان
کتاب الکترونیک  نوع محتوا: 
 موضوع: آموزش تجوید و نماز

 درباره نرم افزار:
ایـــــن برنامه شـــــامل یـــــک دوره آموزش 
تجویـــــد و تصحیح قرائت نماز اســـــت 
کارشناسی اســـــتاد موسوي بلده  که به 

تدوین شده است. 
ید  سیستم عامل: اندرو
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نرم افزار »پرسمان نماز«

 مخاطب: مربیـــــان، والدین و عموم 
معارف جویان

کتاب الکترونیکی  نوع محتوا: 
 موضوع: آشـــــنایی با برخی مســـــائل 

نمازی
 درباره نرم افزار:

محتـــــوای این نـــــرم افـــــزار دارای چهار 
بخش اصلی می باشد.

پرسش و پاسخ: )پاســـــخ به شبهات و 
سئواالت رایج و مهم(

و  آموزنده  زیبـــــا،  )حکایات  حکایات: 
تاثیرگذار در موضوع نماز(

داستانهای نماز: 
اشـــــعار نماز: )اشـــــعار زیبا و تاثیرگذار 

کودکان و نوجوانان( برای 
ید  سیستم عامل: اندرو
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نرم افزار »شیوه های دعوت به 
نماز«

 مخاطب: مربیـــــان، والدین و عموم 
معارف جویان

کتاب الکترونیکی  نوع محتوا: 
 موضوع: دعوت به نماز

 درباره نرم افزار:
ایـــــن نرم افزار در 7 فصل تدوین شـــــده 
اســـــت. در این اثر بـــــه مباحث مهمی 
همچـــــون: اهمیـــــت دعوت بـــــه نماز، 
کلی دعوت به نماز، ویژگی های  اصول 
دعوت کننده به نماز، روشهای دعوت 
به نمـــــاز، وظایف نهاد و مســـــئوالن در 
امر دعوت به نماز و آســـــیب ها و موانع 

دعوت به نماز پرداخته شده است.
ید  سیستم عامل: اندرو
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نرم افزار »آثار و برکات نماز«

 مخاطب: مربیـــــان، والدین و عموم 
معارف جویان

کتاب الکترونیکی  نوع محتوا: 
 موضوع: آثار نماز

 درباره نرم افزار:
در این نرم افزار به بررسی اهمیت نماز 

پرداخته شـــــده است. همچنین به آثار 
گرفته  و برکات نما ز مورد بررســـــی قرار 

است.
اســـــتفاده از این نرم افزار بـــــه مربیان و 

عموم معارف جویان توصیه می شود.
ید  سیستم عامل: اندرو
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نرم افزار »سرچشمه آرامش«

 مخاطب: مربیـــــان، والدین و عموم 
معارف جویان

کتاب الکترونیکی  نوع محتوا: 
یـــــک دوره معارفی عمومی   موضوع: 

نماز 
 درباره نرم افزار:

ایـــــن نرم افزار شـــــامل 123 فایل صوتی 
کتاب های  و خاصه شـــــش جلـــــد از 

حجت االسام قرائتی است. 
فایل هـــــای صوتـــــی بـــــه صـــــورت یک 
که  ســـــیر منظم از مباحث نماز اســـــت 
در شـــــش موضوع چرایـــــی و اهمیت، 
ســـــیمای نمـــــاز، قبولی نمـــــاز، معارف 
نماز، »جمعه و جماعت« و تفسیر نماز 

جمع آوری و انتخاب شده است.
کلیپ های  ضمنـــــا  در ایـــــن نرم افـــــزار 
تصویـــــری در موضـــــوع »تفســـــیر نماز«، 
آیات نماز«  و »تفسیر  »نکته های ناب« 

وجود دارد.
ید  سیستم عامل: اندرو
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نرم افزار »راه های تکمیل نماز«

و  حجت االســـــام  نویســـــنده:   
کفیل المسلمین محمدابراهیم 

کتاب الکترونیکی  نوع محتوا: 
دو  شناســـــی  آســـــیب  موضـــــوع:   
مشکل اساســـــــــــی نماز های ما و ارائه 

راهکارهایی برای تکمیل نماز
 درباره نرم افزار: 

نویســـــنده محترم در این اثر، با نگاهی 
آسیب شناســـــانه، دو مشـــــکل اساسی 
کامل«  »عدم اهتمام برای اقامـــــه نماز 
و »مهم نبودن نماز برای ما« را بررســـــی 
کرده و بـــــه ارائه راه حل مناســـــب برای 

این دو مشکل پرداخته است.
ید  سیستم عامل: اندرو
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نرم افزار »لذت بندگی«

 مخاطب: مربیـــــان، والدین و عموم 
معارف جویان

کتاب الکترونیکی  نوع محتوا: 
یـــــک دوره معارفی عمومی   موضوع: 

کاما تخصصی  نماز به صورت 
 درباره نرم افزار:

در این نرم افزار ســـــعی شـــــده محتوای 
نمازی مناسبی برای مربیان، والدین و 
گردد. برخی  عموم معارف جویان مهیا 
از موضوعـــــات اصلی نرم افـــــزار به این 

شرح است:
روایـــــات نماز، روح اهلل و نماز، شـــــهدا و 
نماز، بهجـــــت و نماز، پرســـــمان نماز، 
گلچین  کشـــــکول نماز، علما و نمـــــاز، 
کتاب از حجت االسام قرائتی و  شش 

کام والیت. نماز در 
ید  سیستم عامل: اندرو
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قا از نماز می گوید« نرم افزار »آ

 مخاطـــــب: مربیـــــان، والدیـــــن و عموم 
معارف جویان

 نوع محتوا: کتاب الکترونیکی
 موضوع: راهبردهای اقامه نماز

 درباره نرم افزار:
آنچه در ایـــــن اثر می خوانیـــــد، نمایه زنی 
پیام هـــــای مقـــــام معظـــــم رهبـــــری بـــــه 
اجاس های سراســـــری نماز بر اســـــاس 
موضوع و مخاطـــــب آن -البته در حیطه 
نویســـــنده  اســـــت.  راهبردی-  مباحث 
محترم با توجه بـــــه وضوع بیانات رهبری 
به نمایه زنی آنها بســـــنده کره و از توضیح 

و تطویل مطالب خودداری نموده است.
ید  سیستم عامل: اندرو
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بازی اندرویدی »باغ بهشت«

 مخاطب: کودکان )گروه سنی ب و ج(
 نوع محتوا: آموزش نماز

 موضوع: آشنایی با وضو و نماز
 درباره بازی:

باغ بهشـــــت، بازی آموزشـــــی و جذابی 
کـــــه وضـــــو و نمـــــاز را در قالبی  اســـــت 
کودکانـــــه و همـــــراه با بـــــازی و معما به 

کودکان آموزش می دهد.
ید  سیستم عامل: اندرو
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كلی نماز معارف 
۶۶ آیین پرواز 
73 احکام اصناف 
47 از من به من نزدیکتر 
۸4 اولین های نماز 
4۶ با من حرف بزن 
3۱ بررسی زمینه ها و عوامل سهل انگاری در نماز 
7۸ بیشتر دیده شو 
2۹ گاهانه  پرستش آ
37 پیام آوران خوشبختی 
4۸ پیوندهای نماز 
3۶ تنها یک خدا 
4۹ ثانیه های انس 
3۹ جور دیگر باید دید... »نماز« را! 
2۰ درسنامه تحلیلی روایات نماز 
۱4 درسنامه مفتاح 
۱۵۵ سفیران صبح 
۸۰ سی منبر 
74 صد پیامک از خدا 
۱۵ طهارت روح 

۵۰ عاشقانه هایی برای تو از طرف خدا 
۹۱ عالئم راهنمایی و زندگی 
۶2 فرهنگ اصطالحات و کنایات بی نمازی و بدنمازی 
34 قطره ای از دریای نماز 
۶۰ گروه نماز بازها 
۶۵ لبخند خدا 
7۰ لحظه دیدار نزدیک است 
44 مجموعه نگاهی نو 
7۹ منبر و محراب )۱۶ منبر در موضوع نماز( 
۱۸2 نرم افزار »سرچشمه آرامش« 
۱۸4 نرم افزار »لذت بندگی« 
۸۹ نسیه داده میشود 
۸3 نماز به افق تقویم 
۹ نماز در ادیان 
۱۱ نماز در ِفَرق 
2۸ نماز زیباترین الگوی پرستش 
۵7 نوبت عاشقی 
۸2 هشت گام تا حضور قلب 
۹2 همیشه ثروتمند بمان 
7۱ واجب همیشگی 
3۸ یک احتمال مهم 
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نماز در قرآن
۱۶ تفسیر آیات نماز )جلد اول( 
۱۹ نماز در قرآن 
۱۸ یکصدوچهارده نکته از قرآن کریم درباره نماز 

آثار نماز
۱۰ آثار نماز 
42 انتخاب کن! رنج یا گنج؟ 
۱44 تبلیغات شهری 
33 تسبیح در نماز 
۸۸ درس ها و پیامدهای نماز برای خانواده ها 
۱4۵ راهی برای رهایی 
۶7 سایه سار عشق 
۱4۰ قاب زندگی 
۶۸ مهمترین اثر نماز 
۱۸۱ نرم افزار »آثار و برکات نماز« 
3۵ نقش نماز در حل مشکالت 
24 نقش نماز در کاهش تخلفات اقتصادی 
22 نماز و آسیب های اجتماعی 
23 نماز و سازوکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

آداب و اسرار نماز
۱2 آداب نماز )کتاب( 
۱۶۵ آداب نماز )بروشور( 
43 ادب عاشقان 
۱3 اسرار نماز 
2۱ پرتوی از اسرار نماز 
3۰ راه های تکمیل نماز 
۱4۱ راهی به آسمان 
4۰ گوشه ای از رازهای نادیدنی 
۹۰ نامه نگاری با خدا 
۱۸3 نرم افزار »راه های تکمیل نماز« 
۸2 هشت گام تا حضور قلب 

احکام و آموزش نماز
۹7 آموزش نماز برای نوجوانان 
73 احکام اصناف 
۱۵۸ احکام بیماران 

 پوسترهای احکام اصناف
۱42 )مجموعه پوسترهای آموزشی( 
4۵ پیام آوا یا پرتو نماز 
72 سالمت معنوی )کتاب( 
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۱۵7 سالمت معنوی)بروشور( 
۱7۸ نرم افزار »تصحیح قرائت نماز« 

پرسمان نماز
2۶ ۱۱۰ پرسش درباره نماز 
27 اینگونه پاسخ دهید 
۵۹ بی نمازها خوشبخت ترند 
۶۰ گروه نماز بازها 
۶۱ ماجراهای کالس ُپر حاشیه 

مسجد و نماز جماعت
۸۶ اینگونه مساجد را آباد کنیم 
۱4۶ پوستر نماز جماعت 

روش های جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و نماز 
۱۱۵ جماعت 
۸۵ مسجد نمونه 
۸7 نماز و مسجد 
4۱ همراه دریا شو 

كتاب ادبی، داستان و شعر
4۶ با من حرف بزن 
۵۱ بهترین پناهگاه 
۵۹ بی نمازها خوشبخت ترند 

۵3 داستان های واقعی 
۵۸ راِز َسر به ُمهر 
۵2 شکفتن با نماز 
74 صد پیامک از خدا 
۶2 فرهنگ اصطالحات و کنایات بی نمازی و بدنمازی 
۵4 قصه عاشقان 
۶۰ گروه نماز بازها 
7۰ لحظه دیدار نزدیک است 
۶۱ ماجراهای کالس ُپر حاشیه 
۶3 مجموعه طنز و کاریکاتور 
44 مجموعه نگاهی نو 
۹۶ مسجد عجیب و غریب 
۵۵ میهمان منیر 
۹۰ نامه نگاری با خدا 
۵7 نوبت عاشقی 
۹3 یه َاِلف بچه 

طنز نمازی
۶2 فرهنگ اصطالحات و کنایات بی نمازی و بدنمازی 
۶۰ گروه نماز بازها 
۶۱ ماجراهای کالس ُپر حاشیه 



190

۶3 مجموعه طنز و کاریکاتور 

شیوه دعوت خردساالن به نماز
۱۰۶ شکوفه های باغ بندگی 
۱۰۸ مقدمه ای بر روش های تشویق خردساالن به نماز 

كودكان به نماز شیوه دعوت 
۱۰2 دعوت دانش آموزان به نماز 
۱۰۰ روش های ترغیب دختران سوم ابتدایی به نماز 
۱۱۰ گلهای بهشتی 
۱۰۱ مدیریت اقامه نماز در مدرسه 
۱77 نرم افزار »تا آسمان« 

شیوه دعوت نوجوانان به نماز
۱۰2 دعوت دانش آموزان به نماز 

روش های جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و نماز 
۱۱۵ جماعت 
۱۱۰ گلهای بهشتی 
۱۰۱ مدیریت اقامه نماز در مدرسه 
۱77 نرم افزار »تا آسمان« 
۱۰3 نماز و مدرسه 

شیوه دعوت جوانان به نماز
روش های جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و نماز 

۱۱۵ جماعت 
۱۰3 نماز و مدرسه 

شیوه دعوت عموم مردم به نماز
۹۸ شیوه های دعوت به نماز 
۹۹ شیوه های دعوت به نماز  )با نگاهی به ریشه فطری( 
۱۸۰ نرم افزار »شیوه های دعوت به نماز« 
۱۱۱ نماز باوِر نماز یاور 

شیوه دعوت فرزندان به نماز
۱۰۹ چه کار کنم فرزندم نمازخوان شود؟ 
۱۰۵ خانه بهشتی 
۱۰۶ شکوفه های باغ بندگی 
۱۰7 فرزند تو ادامه توست... 
۱۰4 نماز و خانواده 

كارمندان به نماز شیوه دعوت 
۱۱4 روش های فرهنگ سازی 
۱3۹ مجموعه پوستر مدیران 
۱۱3 مکنت یافتگان 
۱۱2 نماز و مدیران 
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محصوالت مناسب خردساالن
۱۶3 پیچ در پیچ 
۱۶۸ خداجون دوِست دارم )کتاب رنگ آمیزی( 
۱4۹ قد سنج کودک 
۱۶7 کارت بازی »بهترین حافظه« 

كودكان محصوالت مناسب 
کتاب های کودک                                    ۱۱۶ الی۱3۸
۱۶۵ آداب نماز 
۱۸۶ بازی اندرویدی »باغ بهشت« 
۱۶4 بسته »به من یاد بده!« 
۱۵۹ پنجره )مجموعه پوستر و کارت پستال( 
۱۶3 پیچ در پیچ 
۱۶۱ جورچین خردسال 
۱۶۸ خداجون دوِست دارم )کتاب رنگ آمیزی( 
۱4۹ قد سنج کودک 
۱۶7 کارت بازی »بهترین حافظه« 
۱۶۶ کارت بازی »محراب« 
۱۶۰ کتاب من )کتاب سرگرمی ویژه جشن تکلیف دختران( 
۱72 نرم افزار »باغ نماز« 
۱7۵ نرم افزار »جشن تکلیف« 

۱73 نرم افزار »سجاده های رنگی ۱ و 2« 
۱۵۰ هدایای جشن تکلیف 
۱4۸ یک روز در بیمارستان 

محصوالت مناسب نوجوانان
۵۶ آسمان در دست 
۹7 آموزش نماز برای نوجوانان 
۶۶ آیین پرواز 
43 ادب عاشقان 
47 از من به من نزدیکتر 
42 انتخاب کن! رنج یا گنج؟ 
۱۶۹ بازی اندرویدی »گنجینه« 
4۶ با من حرف بزن 
۱۵۱ برسد به دست تو 
۵۱ بهترین پناهگاه 
۵۹ بی نمازها خوشبخت ترند 
4۹ ثانیه های انس 
۱۶2 جورچین بزرگسال 
۵3 داستان های واقعی 
74 صد پیامک از خدا 
۵۰ عاشقانه هایی برای تو از طرف خدا 
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۹۱ عالئم راهنمایی و زندگی 
۶۹ فرمول رفاقت 
۶2 فرهنگ اصطالحات و کنایات بی نمازی و بدنمازی 
۵4 قصه عاشقان 
۶۰ گروه نماز بازها 
۶۱ ماجراهای کالس ُپر حاشیه 
۶3 مجموعه طنز و کاریکاتور 
44 مجموعه نگاهی نو 
۹۶ مسجد عجیب و غریب 
۹۰ نامه نگاری با خدا 
۱7۸ نرم افزار »تصحیح قرائت نماز« 
۱7۱ کی«  نرم افزار »چشمه پا
۵7 نوبت عاشقی 
۹2 همیشه ثروتمند بمان 
7۱ واجب همیشگی 
3۸ یک احتمال مهم 
۱4۸ یک روز در بیمارستان 
۹3 یه َاِلف بچه 

محصوالت مناسب جوانان
2۶ ۱۱۰ پرسش درباره نماز 

۱2 آداب نماز 
۵۶ آسمان در دست 
۶۶ آیین پرواز 
73 احکام اصناف 
43 ادب عاشقان 
47 از من به من نزدیکتر 
۱3 اسرار نماز 
42 انتخاب کن! رنج یا گنج؟ 
۸4 اولین های نماز 
27 اینگونه پاسخ دهید 
۸۶ اینگونه مساجد را آباد کنیم 
۱۶۹ بازی اندرویدی »گنجینه« 
4۶ با من حرف بزن 
3۱ بررسی زمینه ها و عوامل سهل انگاری در نماز 
۱۵۱ برسد به دست تو 
۵۱ بهترین پناهگاه 
۱۵2 بهترین همسفر 
7۸ بیشتر دیده شو 
2۱ پرتوی از اسرار نماز 
2۹ گاهانه  پرستش آ
۱47 پوستر مناسبتی 
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4۵ پیام آوا یا پرتو نماز 
37 پیام آوران خوشبختی 
4۸ پیوندهای نماز 
33 تسبیح در نماز 
۱۶ تفسیر آیات نماز )جلد اول( 
3۶ تنها یک خدا 
4۹ ثانیه های انس 
۱۶2 جورچین بزرگسال 
3۹ جور دیگر باید دید... »نماز« را! 
۵3 داستان های واقعی 
۵۸ راِز َسر به ُمهر 
3۰ راه های تکمیل نماز 
۱4۵ راهی برای رهایی 
۱4۱ راهی به آسمان 
۶7 سایه سار عشق 
۸۱ سفیران صبح )کتاب( 
۱۵۵ سفیران صبح )بروشور( 
۵2 شکفتن با نماز 
۹۹ شیوه های دعوت به نماز  )با نگاهی به ریشه فطری( 
74 صد پیامک از خدا 
۱۵ طهارت روح 

۵۰ عاشقانه هایی برای تو از طرف خدا 
۹۱ عالئم راهنمایی و زندگی 
۱۰7 فرزند تو ادامه توست... 
۶۹ فرمول رفاقت 
۶2 فرهنگ اصطالحات و کنایات بی نمازی و بدنمازی 
۱4۰ قاب زندگی 
۵4 قصه عاشقان 
۶۰ گروه نماز بازها 
4۰ گوشه ای از رازهای نادیدنی 
7۰ لحظه دیدار نزدیک است 
۶3 مجموعه طنز و کاریکاتور 
44 مجموعه نگاهی نو 
۹۶ مسجد عجیب و غریب 
۸۵ مسجد نمونه 
۶۸ مهمترین اثر نماز 
۵۵ میهمان منیر 
۹۰ نامه نگاری با خدا 
۱۸۱ نرم افزار »آثار و برکات نماز« 
۱7۰ نرم افزار »از محراب تا معراج« 
۱7۹ نرم افزار »پرسمان نماز« 
۱7۸ نرم افزار »تصحیح قرائت نماز« 
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۱7۶ نرم افزار »درسنامه مفتاح« 
۱۸3 نرم افزار »راه های تکمیل نماز« 
۱۸2 نرم افزار »سرچشمه آرامش« 
۱۸۰ نرم افزار »شیوه های دعوت به نماز« 
۱۸4 نرم افزار »لذت بندگی« 
۱74 کیان«  نرم افزار »معراج خا
3۵ نقش نماز در حل مشکالت 
۹ نماز در ادیان 
۱۱ نماز در ِفَرق 
۱۹ نماز در قرآن 
22 نماز و آسیب های اجتماعی 
23 نماز و سازوکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
۸7 نماز و مسجد 
۵7 نوبت عاشقی 
۸2 هشت گام تا حضور قلب 
۱۵3 هفت نشانه 
4۱ همراه دریا شو 
۹2 همیشه ثروتمند بمان 
7۱ واجب همیشگی 
3۸ یک احتمال مهم 
۱۸ یکصدوچهارده نکته از قرآن کریم درباره نماز 

۹3 یه َاِلف بچه 

محصوالت مناسب عموم مردم
7۸ بیشتر دیده شو 
2۱ پرتوی از اسرار نماز 
2۹ گاهانه  پرستش آ
4۸ پیوندهای نماز 
۱۰2 دعوت دانش آموزان به نماز 
3۰ راه های تکمیل نماز 

روش های جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و نماز 
۱۱۵ جماعت 
۸۱ سفیران صبح 
۹۸ شیوه های دعوت به نماز 
74 صد پیامک از خدا 
34 قطره ای از دریای نماز 
۱۱۰ گلهای بهشتی 
۶3 مجموعه طنز و کاریکاتور 
۱۰۱ مدیریت اقامه نماز در مدرسه 
۸۹ نسیه داده میشود 
3۵ نقش نماز در حل مشکالت 
2۸ نماز زیباترین الگوی پرستش 



195

۸2 هشت گام تا حضور قلب 
۱۸ یکصدوچهارده نکته از قرآن کریم درباره نماز 

محصوالت مناسب روحانیون، اساتید و 
فرهیختگان

2۶ ۱۱۰ پرسش درباره نماز 
۱۰ آثار نماز 
۱2 آداب نماز 
۱3 اسرار نماز 
27 اینگونه پاسخ دهید 
۱4۶ پوستر نماز جماعت 
۱۶ تفسیر آیات نماز )جلد اول( 
۱۰۵ خانه بهشتی 
2۰ درسنامه تحلیلی روایات نماز 
۱4 درسنامه مفتاح 
2۵ راهبردهای اقامه نماز 
۹۹ شیوه های دعوت به نماز  )با نگاهی به ریشه فطری( 
۱۵ طهارت روح 
۱۸۱ نرم افزار »آثار و برکات نماز« 
۱7۹ نرم افزار »پرسمان نماز« 
۱7۶ نرم افزار »درسنامه مفتاح« 

24 نقش نماز در کاهش تخلفات اقتصادی 
۹ نماز در ادیان 
۱۱ نماز در ِفَرق 
22 نماز و آسیب های اجتماعی 
23 نماز و سازوکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

محصوالت مناسب مبلغان و مربیان
2۶ ۱۱۰ پرسش درباره نماز 
۱۰ آثار نماز 
۱2 آداب نماز )کتاب( 
۱۶۵ آداب نماز )کارت بازی( 
۵۶ آسمان در دست 
۹7 آموزش نماز برای نوجوانان 
43 ادب عاشقان 
۱3 اسرار نماز 
42 انتخاب کن! رنج یا گنج؟ 
۸4 اولین های نماز 
27 اینگونه پاسخ دهید 
۸۶ اینگونه مساجد را آباد کنیم 
3۱ بررسی زمینه ها و عوامل سهل انگاری در نماز 
7۵ بوسه بر آسمان 
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7۸ بیشتر دیده شو 
۵۹ بی نمازها خوشبخت ترند 
2۱ پرتوی از اسرار نماز 
۱47 پوستر مناسبتی 
۱4۶ پوستر نماز جماعت 
4۵ پیام آوا یا پرتو نماز 
37 پیام آوران خوشبختی 
4۸ پیوندهای نماز 
33 تسبیح در نماز 
۱۶ تفسیر آیات نماز )جلد اول( 
3۶ تنها یک خدا 
3۹ جور دیگر باید دید... »نماز« را! 
۶4 چگونه کالسی جذاب داشته باشیم؟ 
۱۰۹ چه کار کنم فرزندم نمازخوان شود؟ 
۱۰۵ خانه بهشتی 
2۰ درسنامه تحلیلی روایات نماز 
۱4 درسنامه مفتاح 
۸۸ درس ها و پیامدهای نماز برای خانواده ها 
۱۰2 دعوت دانش آموزان به نماز 
3۰ راه های تکمیل نماز 
۱4۱ راهی به آسمان 

۱۰۰ روش های ترغیب دختران سوم ابتدایی به نماز 
روش های جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و نماز 

۱۱۵ جماعت 
۱۱4 روش های فرهنگسازی 
۸۱ سفیران صبح 
7۶ سکوی پرواز 
۸۰ سی منبر 
77 شکست تنهایی 
۵2 شکفتن با نماز 
۱۰۶ شکوفه های باغ بندگی 
۹۸ شیوه های دعوت به نماز 
۱۵ طهارت روح 
۵۰ عاشقانه هایی برای تو از طرف خدا 
۱۰7 فرزند تو ادامه توست... 
۹4 فصل شکوفایی۱  )درباره بلوغ دختران( 
۹۵ فصل شکوفایی2  )درباره تکلیف دختران( 
۱4۰ قاب زندگی 
۵4 قصه عاشقان 
34 قطرهای از دریای نماز 
۱43 کتیبه های نمازی 
۱۱۰ گلهای بهشتی 
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4۰ گوشه ای از رازهای نادیدنی 
۶۵ لبخند خدا 
۱3۹ مجموعه پوستر مدیران 
۱۰۱ مدیریت اقامه نماز در مدرسه 
۸۵ مسجد نمونه 
۱۰۸ مقدمه ای بر روش های تشویق خردساالن به نماز 
۱۱3 مکنت یافتگان 
7۹ منبر و محراب )۱۶ منبر در موضوع نماز( 
۶۸ مهمترین اثر نماز 
۱۸۵ نرم افزار »آقا از نماز میگوید« 
۱7۹ نرم افزار »پرسمان نماز« 
۱77 نرم افزار »تا آسمان« 
۱7۶ نرم افزار »درسنامه مفتاح« 
۱۸3 نرم افزار »راه های تکمیل نماز« 
۱۸2 نرم افزار »سرچشمه آرامش« 
۱۸۰ نرم افزار »شیوه های دعوت به نماز« 
۱۸4 نرم افزار »لذت بندگی« 
3۵ نقش نماز در حل مشکالت 
۱۱۱ نماز باوِر نماز یاور 
۸3 نماز به افق تقویم 
۱۹ نماز در قرآن 
22 نماز و آسیب های اجتماعی 

۱۰4 نماز و خانواده 
23 نماز و سازوکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
۱۰3 نماز و مدرسه 
۱۱2 نماز و مدیران 
۸7 نماز و مسجد 
۸2 هشت گام تا حضور قلب 
4۱ همراه دریا شو 
3۸ یک احتمال مهم 
۱۸ یکصدوچهارده نکته از قرآن کریم درباره نماز 

محصوالت مناسب خانواده
۱۰۹ چه کار کنم فرزندم نمازخوان شود؟ 
۱۰۵ خانه بهشتی 
۸۸ درس ها و پیامدهای نماز برای خانواده ها 
۱۰۶ شکوفه های باغ بندگی 
۹4 فصل شکوفایی۱  )درباره بلوغ دختران( 
۹۵ فصل شکوفایی2  )درباره تکلیف دختران( 
۱۰۸ مقدمه ای بر روش های تشویق خردساالن به نماز 
۱77 نرم افزار »تا آسمان« 
۱۰4 نماز و خانواده )کتاب( 
۱۵۶ نماز و خانواده )بروشور( 
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محصوالت مناسب مدیران و متولیان اجرایی
۱47 پوستر مناسبتی 
۱44 تبلیغات شهری 
2۵ راهبردهای اقامه نماز 
۱۱4 روش های فرهنگسازی 
۱43 کتیبه های نمازی 
۱3۹ مجموعه پوستر مدیران 
۱۱3 مکنت یافتگان 
۱۸۵ نرم افزار »آقا از نماز میگوید« 
24 نقش نماز در کاهش تخلفات اقتصادی 
۸3 نماز به افق تقویم 
۱۱2 نماز و مدیران 

محصوالت مناسب پزشکان، پرستاران و بیماران
73 کتاب احکام اصناف 
پوسترها و بروشورهای احکام اصناف                ۱42
۱۵۸ احکام بیماران 
72 سالمت معنوی )کتاب( 
۱۵7 سالمت معنوی )بروشور( 
۶۵ لبخند خدا 

محصوالت مناسب بازاریان
۱۵4 بروشور بازاریان 
۸۹ نسیه داده میشود 

محصوالت مناسب رانندگان و مسافران
73 کتاب احکام اصناف 
پوسترها و بروشورهای احکام اصناف                ۱42
۱۵2 بهترین همسفر 

بسته جشن تکلیف
۹4 فصل شکوفایی۱  )درباره بلوغ دختران( 
۹۵ فصل شکوفایی2  )درباره تکلیف دختران( 
۱27 قشنگترین خاطره )کتاب شعر کودک( 
۱۶۰ کتاب من )کتاب سرگرمی ویژه جشن تکلیف دختران( 
۱2۶ مجموعه نماز کله گنجشکی 
۱7۵ نرم افزار »جشن تکلیف« 
۱۵۰ هدایای جشن تکلیف 

بسته مدرسه
7۵ بوسه بر آسمان 
۵۹ بی نمازها خوشبخت ترند 
۱۰2 دعوت دانش آموزان به نماز 
۱۰۰ روش های ترغیب دختران سوم ابتدایی به نماز 
7۶ سکوی پرواز 
77 شکست تنهایی 
۱۱۰ گلهای بهشتی 
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۶۱ ماجراهای کالس ُپر حاشیه 
۱۰۱ مدیریت اقامه نماز در مدرسه 
۱۰3 نماز و مدرسه 

بسته مدیران
۱47 پوستر مناسبتی 
۱44 تبلیغات شهری 
2۵ راهبردهای اقامه نماز 
۱۱4 روش های فرهنگسازی 
۱۱3 مکنت یافتگان 
24 نقش نماز در کاهش تخلفات اقتصادی 
۱۱2 نماز و مدیران 
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