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توضیحات
رابطه دختر وپسر از منظر دینی وغیر دینی
شامل متن  479جلد کتاب و 191مقاله پیرامون ائمه (ع)
متن 42کتاب و 35حکایت و9ساعت سخنرانی در مورد حضرت
صوت 144جلسه از مباحث فسیری مرجع عالیقر آیت هللا العظمی مظاهری
متن  330کتاب ومقاله-جستجو در متن کتابها-البوم تصاویر
سخرانی مراجع و اساتید پیرامون مهدویت
دانشنامه جامع امام عصر (ع)و کاملترین نرم افزار عرضه شده پیرامون مهدویت
مجموعه اثار در موضوع جهاد ودفاع
اطالعاتی در مورد عملیات به انظمام گزارش ها ،نقشه ،تصاویر  ،فیلم و صوت
اطالعاتی در مورد عملیات خیبر و بدر به انظمام گزارش ها ،نقشه ،تصاویر  ،فیلم و صوت
بانک اطالعاتی  14عملیات واسامی شهدا واثار متنی و.............
سخرانی مراجع و اساتید پیرامون مهدویت
رابطه دختر وپسر از منظر دینی وغیر دینی
شامل2000صفحه متن  166صفحه تصویر و42000دقیقه صوت و133دقیقه فیلم در مورد استاد مطهری
شامل2000صفحه متن  166صفحه تصویر و42000دقیقه صوت و133دقیقه فیلم در مورد استاد مطهری
پخش اذان با صدای بیش از 60موذنو احکام شرعی و مستحبات اذان و......
متن کامل قرآن وصحیفه و نهج البالغه به همراه ترجمه به صورت گویا
درسهای اخالق مرجع عالیقدر حضرت ایت هللا مظاهری
سلسله مباحث قرآن پژوهی استاد علی انصاری
آموزش نماز و حکایت در مورد نماز
پرسش و پاسخ در موردعلوم قرآنیو تربیتی و احادیث
بیست وپنجمین دوره ی مسابقات قرآن کریم
مصرف مواد مخدر،عالئم و عوارض
حاوی سخنرانی سید حسن نصرهللا و تاریخچه لبنان وجنگ  33روزه
حاوی سخنرانی سید حسن نصرهللا و تاریخچه لبنان وجنگ  33روزه
ویژه خواهران
ویژه خواهران
ویژه خواهران
طلیعه زندگی زوج های دانشجویی در ساحت قدس رضوی
طلیعه زندگی زوج های دانشجویی در ساحت قدس رضوی
گفتگوی ویژه خبری
گفتگوی ویژه خبری

موضوع
رابطه دختر و پسر
پیرامون ائمه بقیع (ع)
دانشنامه حضرت اباالفضل العباس(ع)
تفسیر اخالقی قرآن کریم
پیرامون پیامبر اعظم صلی هللا علیه وآله
مهدویت
مهدویت
مجموعه اثار در موضوع جهاد ودفاع
گزارشی از عملیات بیت المقدس
گزارشی از عملیات خیبر وبدر
دفاع مقدس
مهدویت
رابطه دختر و پسر
اطالعات شهید بزگوار
اطالعات شهید بزگوار
در مورد اذان
نهج الباغه وقرآن وصحیفه سجادیه
درس اخالق
اخالقی
نماز
پرسش و پاسخ
قرآن
مواد مخدر
بررسی تحوالت لبنان و پیامدهای آن
بررسی تحوالت لبنان و پیامدهای آن
هفتمین اردوی آموزش سیاسی دانشجویان
هفتمین اردوی آموزش سیاسی دانشجویان
هشتمین اردوی آموزش سیاسی دانشجویان
ازدواج دانشجویی
ازدواج دانشجویی
انتخابات دهم
انتخابات دهم
گفتگوی خبری محمد رضا تاجیک
هفتمین اردوی آموزش سیاسی دانشجویان
سیاسی
هفتمین اردوی آموزش سیاسی دانشجویان
جریان شناسی سیاسی
سیاسی
سیاسی

ناگفته های حسین فردوست درباره ی رژیم پهلوی

بهاییت و وهابیت
جوانان
دیدگاههای مقام معظم رهبری
سیاسی
تربیتی

شامل  313کتاب و مقاله در رابطه با بهاییت
مستند سازی فعالیتهای تشکلهای برتر در حوزه ی جوانان
در رابطه با آزاد اندیشی وتولید علم
دهه  4انقالب از زبان رهبر معظم انقالب
نرم افزار جامع تربیت فرزندان...به همراه سخنرانی ومقاله ومتن بیش از 80کتاب

ویژه برادران
تحلیلی بر رسانه های بیگانه
ویژه برادران
ویژه برادران
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فمنیسم جنگ علیه خانواده
صحیفه امام
حماسه کربال
بیانات مقام معظم رهبری
بیانات مقام معظم رهبری
بیانات مقام معظم رهبری
مجموعه برنامه تلوزیونی راز
مجموعه برنامه تلوزیونی راز
الرحمن
نور االحکام
فطرس
سروش ایمان
عاشورا معلم اخالق
سفینة النجاة
جشنواره نماز ونیایش
کالم علی(ع)
اجالس بصیرت 2
اجالس حکمت 2
اخالق از دیدگاه قرآن و عترت
قدر3
روایت حماسه
المائدة
هنر خاکی
روبه فردا
ریحانه رسول
خطبه غدیر
کریمانه
رساله توضیح المسائل
اشک مهتاب
مهدویت
آیه های انقالب
ساقی مهر
نشست مشترک علمای شیعه و اهل سنت
مجموعه آثار آیت هللا العظمی مکارم
چهل منزل
امین
پایداری فلسطین از نگاه تاریخ
رستاک
نگاه معنوی 4
مبین
صحیفه سجادیه
طنین وحی
روشهای تغییر رفتار (دکتر فتحی)
دانش و اندیشه در سایه سار احادیث و بیانات
امثال
عطش

فمنیسم
صحیفه امام
عملیات کربال 10-1
بیانات مقام معظم رهبری
بیانات مقام معظم رهبری
بیانات مقام معظم رهبری
نقد فیلم های اجتماعی
نقد فیلم های اجتماعی
ترتیل کامل قرآن کریم
توضیح المسائل
مداحی حاج محمود کریمی
آموزش قرآن
عاشورا
امام حسین(ع)
نمازو نیایش
سخنان امام علی(ع)
جریان شناسی دینی
جریان شناسی دینی
اخالق
ادعیه
دفاع مقدس
قرآن
دفاع مقدس
سیاسی
حضرت فاطمه(س)
غدیر
امام حسن (ع)
توضیح المسائل آیت هللا مظاهری
حضرت فاطمه(س)
هشتمین اردوی آموزش سیاسی دانشجویان
دانشنامه جامع امام و رهبری
امام خامنه ای

مجموعه  22جلدی صحیفه امام
تصاویر واطالعات ونقشه ها مربوط به عملیات کربال 10-1
بیانات مقام معظم رهبری در مشهد مقدس در مورد اصالح الگوی مصرف
بیانات مقام معظم رهبری در جمع علمای سمنان
بیانات مقام معظم رهبری در جمع علمای سمنان

ترتیل کامل قرآن کریم با امکان تکرار آیات تا  10بار همراه با آموزش حفظ
آموزش چند رسانه ای توضیح المسائل و امکان اجرا توسط رایانه و پخش vcd
آموزش قرائت قرآن به همراه نسخه ویژه تلفن همراه
بیانات اخالقی مرجع عالیقدر حضرت آیت هللا العظمی مظاهری در مورد عاشورا
شامل 300جلد کتاب و 450مقاله پیرامون امام حسین(ع)
پنجمین جشنواره دو ساالنه ی نهج البالغه دانشگاهیان سراسر کشور
لوح فشرده سخنرانی اساتید استاد مرادی ،فعالی و کاشانی
لوح فشرده سخنرانی اساتید استاد مرادی ،فعالی و کاشانی،محرابی و حاج علی اکبری
جلسات درس اخالق مرجع عالیقدر مظاهری
ادعیه مربوط به ماه رمضان وامام علی (ع)
کارنامه 8ساله دفاع مقدس به همراه فیلم وعکس
ترتیل قرآن کریم به همراه ترجمه و تفسیر و زیباترین تالوت ها
نسخه دوم نرم افزار معبری از نور (سید مرتضی اوینی)
سخرانی مراجع و اساتید پیرامون حضرت فاطمه(س)،ترتیل قرآن کریم،مداحی و ادعیه
اسالید آموزشی خطبه غدیر
متن 150جلد کتاب و مقاله به همراه جستجوی پیشرفته
سخرانی مراجع و اساتید پیرامون حضرت فاطمه(س)،ترتیل قرآن کریم،مداحی و ادعیه
متن کامل بیانات امام خامنه ای و امام خمینی
متن کامل بیانات امام خامنه ای و بیش از  300قطعه عکس از ایشان
با قابلیت جستجو و امکانات نرم افزاری کامل

نرم افزار تخصصی هیئات های مذهبی
کتابخانه الکترونیک شعر و ادب پارسی
فلسطین
ویژه نامه ی شهادت عماد مغنیه
امام زمان (ع)
کارگاه آموزشی سبک زندگی
صحیفه سجادیه
قرآن
رفتار
گزیدهای از احادیث و بیانات امام و رهبری
قرآن
کربال

بیش از 178اثر منظوم و منثور ،تاریخ ادبیات ایران و.....

متن کامل صحیفه به همراه تالوت و شرح کامل
آیات قرآن کریم به همراه امالی التین و تحقیق قرآن کریم با صدای مرحوم عبدالباسط

اولین ترجمه تصویری قرآن کریم
سخنرانی،مداحی و زیرت عاشورا

592
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603
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605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
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634
635

آموزش عالی از نگاه امام
مجموعه کتابهای اختصاصی معصومین
ریحانه
گامی در مسیر
خطبه غدیر
شمس الشموس
مجموعه فیلمهای بلند سینمایی
کتابخانه حضرت علی(ع)
نجوای وصال
سلسله مباحث نسیم حکمت
همسفر
سرود آسمانی
به رنگ آسمان
بررسی کتاب آن تابستان
بررسی کتاب در خلوت مصدق
بررسی موسیقی پاپ در ایران
پرسمان
صحیفه سجادیه
اصالح الگوی مصرف
یادها و خاطره ها
نبرد نرم و رسالت ما
قدر1
ماه آسمانی
بررسی وبالگ های زنجیره ای داراویش
تخلیه فشارهای روحی و روانی
اطلس مولود کعبه
اسناد تاریخی مربوط به عالیجناب پاپ
ما وتولید ملی
سماع یاران
سرداران عشق
ویژه نامه وال استریت
سخنرانی شهید مطهری
همایش لبیک گویان
اتوبوس شب
یادداشت
طرحی برای فردا
سررسید حدیثی نماز
نگاه قدسی به آب
زنان و انقالب
یزدان تفنگ ندارد
نگاه معنوی 3
االمام المهدی
شانزدهمین کنگره صنایع غذایی
روایت عاشوراییان

آموزش عالی
معصومین
فاطمه زهرا(س)
نقد روابط دختر وپسر
امام رضا
امام علی(ع)
والیت فقیه
مهارت زندگی
صحیفه سجادیه
بنیان خانواده

پرسش و پاسخ
اصالح الگوی مصرف
انقالب
نبرد نرم
قدر
ماه رمضان
بررسی وبالگ های زنجیره ای داراویش
خانواده
امام علی(ع)
پاپ
تولید داخلی و حمایت از آن
دفاع مقدس
دفاع مقدس
وال استریت
شهید مطهری
دینی
فیلم سینمایی دفاع مقدس
گروهک تروریستی جندالشیطان
امام علی(ع)
نماز
همایش ملی نگاه قدسی به آب
نقش زنان در انقالب
حوادث پس از انتخابات
درد دین
حضرت مهدی(عج)
صنایع غذایی
عاشورا تا دفاع مقدس

شامل 150جلد کتاب،روایات واحادیث و...
سخنرانی دکتر وحیدی
متن 301جلد کتاب و مقاله،امکان ستجو معرفی بیش از 900کتاب
مجموعه فیلمهای بلند سینمایی به همراه نقد
متن بیش از 880جلد کتاب و امکان جستجو
بیش از  1400دقیقه فیلم با موضوعات متنوع از رهبر معظم انقالب
لوح آموزشی آموزشهای پیش از ازدواج
گزیده ای از نیایش ی صحیفه ی سجادیه
شامل  3لوح فشرده
تهیه شده توسط دفتر هنر وادبیات
تهیه شده توسط دفتر هنر وادبیات
تهیه شده توسط دفتر هنر وادبیات
نرم افزار مخصوص موبایل طراحی شده،بالغ بر  3800پرسش وپاسخ
در نگاه مقام معظم رهبری و معصومین
سروده های انقالب
سخنان حجت االسالم و المسلمین محمدیان
نرم افزار چند رسانه ای مشتمل بر دورهی کامل قرآن کریم ،گزیده احکام وکتابخانه و....
نرم افزار شامل آداب ماه رمضان و مناسبتهای این ماه وادعیه و نگارستان

نگاهی به جغرافیای تاریخ زندگانی امام علی (ع)

تصاویر  8سال دفاع مقدس به همراه آواهای ساخته شده ازدر این ارتباط و....
بانک اطالعاتی شمل آثار موجود با شهیدان همت و باکری و کالهدوزو...
بررسی جنبش وال استریت
129سخنرانی شهید مطهری در موضوعات مختلف
قرآن،زندگانی امام حسن (ع)،مفاتیح و....
ریگی
استاد حسن رحیم پور

سخنرانی استاد پناهیان
ششصد موضوع و  800حدیث در باب حضرت مهدی(عج) با ذکر منابع و....

