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 دٍرُ آهَزش عقایذ

 جَاى یؾِتْزاى، کاًَى اًذ یغ،تؾ یذػوا یلی،، هحوذ فلز جثزئ19چلچزاؽ حکوت .1

 1395، هن، هزکش هذیزیت حَسُ ػلویِ هن،  6ٍ 5ٍ 4ٍ  3هحوذ توی عثحاًی ٍ رضا تزًجکار، هؼارف ٍ ػوایذ  .2

 ػوایذ، چاج ٍ ًؾز تیي الولل آهَسػ ی،شدیهقثاح  یهحوذ تو .3

  هْز، هن، طِ یذیهحوذ عؼ ،یکالم اعاله آهَسػ .4

 ػلی افـز رضَاًی، افَل ػوایذ اس دیذگاُ اّل تیت، جوکزاى .5

 ػثذالحغیي خغزٍپٌاُ، کالم ًَیي اعالهی .6

 هعرفت شٌاسی

، هؤعغِ آهَسؽی ٍ (طزح ٍالیت -)اس هجوَػِ هثاًی اًذیؾِ اعالهیهؼزكت ؽٌاعی، هجتثی هقثاح ٍ ػثذاهلل هحوذی،  .7

 پضٍّؾی اهام خویٌی )رُ(

 خذاشٌاسی 

 ، هْذی ػثذاللْی، خذاؽٌاعی، تْزاى، کاًَى اًذیؾِ جَاى3چلچزاؽ حکوت .8

 اًذیؾِ جَاى، عیذ هقطلی حغیٌی ًغة، ػذل الْی، تْزاى، کاًَى 4چلچزاؽ حکوت .9

 ، دارالحذیثهحوذی ریؾْزی، هثاًی خذاؽٌاعی .11

 ، هن، هؤعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهام خویٌی )رُ(1هحوذ توی هقثاح یشدی، هؼارف هزآى، خذاؽٌاعی، ج .11

 یٌی)رُ(اهام خو یٍ پضٍّؾ یهقثاح، هن، هَعغِ آهَسؽ یٍ هجتث یتػثذالزعَل ػثَد ی،خذاؽٌاع .12

 َد خذا، هَعغِ داًؼ ٍ اًذیؾِ هؼافزحویذ رضا ؽاکزیي، تزاّیي اثثات ٍج .13

  اًساى شٌاسی

 ، حغي اعواػیل پَر ًیاسی، اًغاى ؽٌاعی، تْزاى، کاًَى اًذیؾِ جَاى2چلچزاؽ حکوت .14

 ْی راد، اًغاى ؽٌاعی، هؤعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهام خویٌی )رُ(فلذر ال .15

 ، هن، اعزاء15ػثذاهلل جَادی آهلی،  حیات حویوی اًغاى، تلغیز هَضَػی ج  .16

 ، هن، اعزاء14ػثذاهلل جَادی آهلی، فَرت ٍ عیزت اًغاى در هزآى، تلغیز هَضَػی ج  .17
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 راٌّواشٌاسی )اهاهت، ًبَت(

 ، اهیي ػاتذی ًضاد، ًثَت، تْزاى، کاًَى اًذیؾِ جَاى5چلچزاؽ حکوت .18

 جَاى یؾِاعالم)ؿ(، کاًَى اًذ یاهثزپ یٌی،، هحوذتاهزپَر اه11چلچزاؽ حکوت .19

 هیزسایی، اهاهت ٍ رّثزی، تْزاى، کاًَى اًذیؾِ جَاى، رضا 6چلچزاؽ حکوت .21

 جَاى یؾِ)ع(، کاًَى اًذیهؤهٌاى ػل یزاه ی،، ػثذاهلل هحوذ12چلچزاؽ حکوت .21

 جَاى یؾِ)ع(، کاًَى اًذ یتاّل ت یزٍی،، اکثز پ13چلچزاؽ حکوت .22

 ، هحوذ تاهز پَر اهیٌی، حواعِ ػاؽَرا، کاًَى اًذیؾِ جَاى33چلچزاؽ حکوت .23

 ، هن، هؤعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهام خویٌی )رُ(4ٍ5ح یشدی، هؼارف هزآى، راُ ٍ راٌّواؽٌاعی، ج هحوذ توی هقثا .24

 ػثذاهلل جَادی آهلی، ٍحی ٍ ًثَت در هزآى، اعزا .25

 آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهام خویٌی )رُ(هَعغِ اهام ، هقطلی کزیوی ،ٍحی ؽٌاعی .26

 پضٍّؾگاُ كزٌّگ ٍ اًذیؾِ اعالهیاحوذ حغیي ؽزیلی ٍ حغي یَعلیاى، پضٍّؾی در ػقوت هؼقَهیي،  .27

 1388هحوذ ػلی رضایی افلْاًی، پضٍّؾی در اػجاس ػلوی هزآى، رؽت، کتاب هثیي،  .28

 ػایؾِ تٌت الؾاطی، اػجاس تیاًی هزآى، تزجوِ حغیي فاتزی، ؽزکت اًتؾارات ػلوی ٍ كزٌّگی .29

 هَعغِ اهام فادم ،اهلل عثحاًی آیت ،خاتویت اس هٌظز هزآى ، حذیث ٍ ػوالًیت .31

 هحوذ حغیي هذرداى هزاهلکی، آییي خاتن، پضٍّؾگاُ كزٌّگ ٍ اًذیؾِ اعالهی .31

 هحوذ توی هقثاح یشدی، در پزتَ ٍالیت، هن، هؤعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهام خویٌی )رُ( .32

 اعالهی تیٌؼػلی رتاًی گلپایگاًی، اهاهت در  .33

 ػلی رتاًی گلپایگاًی، تزاّیي ٍ ًقَؿ اهاهت، رائذ .34

 اهاهت، پضٍّؾگاُ كزٌّگ ٍ اًذیؾِ اعالهییحیی یثزتی، كلغلِ  .35

ػثذالحغیي ؽزف الذیي هَعَی، حن جَ ٍ حن ؽٌاط، تزجوِ ٍ تلخیـ الوزاجؼات، هتزجن: هحوذجؼلز اهاهی، هن،  .36

 1393تٌیاد هؼارف اعالهی، 

  هْذٍیت

 ، تْزٍس هحوذی، هْذٍیت، تْزاى، کاًَى اًذیؾِ جَاى11چلچزاؽ حکوت .37

 خویٌی)رُ( آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهام تزجوِ: هْذی ػلیشادُ، هَعغِ هوٌَط، ثاهز ّاؽن، دراًتظار .38

 تْؾت حغیٌی، یاط داٍٍد تزجوِ الظَْر، الی الوْذ هي االهام الوْذی هشٍیٌی، کاظن هحوذ عیذ .39
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  1388هْذی اکثزًضاد، تزرعی تطثیوی هْذٍیت در رٍایات ؽیؼِ ٍ اّل عٌت، هن، تَعتاى کتاب،  .41

 ٍالیت فقیِ

تزیي حکَهت، کاٍؽی در ًظزیِ ٍالیت كویِ، هن، هؤعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهام  یشدی، حکیواًِهحوذتوی هقثاح  .41

 خویٌی )رُ(

 ، اعزاء، ٍالیت كواّت ٍ ػذالتٍالیت كویِػثذاهلل جَادی آهلی،  .42

 هعاد شٌاسی

 ، حویذ رضا ؽاکزیي، هؼاد، تْزاى، کاًَى اًذیؾِ جَاى17چلچزاؽ حکوت .43

 تَعتاى کتاب ،رضا اکثزی، جاٍداًگی .44

 1375سیي الؼاتذیي هزتاًی الّیجی، تِ عَی جْاى اتذی، تْزاى، عایِ،  .45

 دیي شٌاسی

 ، ػثذالحغیي خغزٍپٌاُ، دیي ؽٌاعی، تْزاى، کاًَى اًذیؾِ جَاى7چلچزاؽ حکوت .46

 اهیز خَاؿ، هٌؾاء دیي، کاًَى اًذیؾِ جَاى .47

 اسالم شٌاسی

 جَاى یؾِکاًَى اًذ ی،اعالم ؽٌاع یلی،، هحوذ فلز جثزئ21چلچزاؽ حکوت .48

 جَاى یؾِکاًَى اًذ یغ،تؾ یخچِتار یٌی،پَر اه یي، هحوذ حغ18چلچزاؽ حکوت .49

 ، هحوذجَاد رٍدگز،ػزكاى، کاًَى اًذیؾِ جَاى16چلچزاؽ حکوت .51

 ، عیذ هحوذ ػلی داػی ًضاد، ایواى، کاًَى اًذیؾِ جَاى21چلچزاؽ حکوت .51

 تْزاى، کاًَى اًذیؾِ جَاى، عیذ هحوذ ػلی داػی ًضاد، ػوالًیت، 24چلچزاؽ حکوت .52

 ، ؽزیق لک سایی، آسادی، کاًَى اًذیؾِ جَاى26چلچزاؽ حکوت .53

 ، هحوذ حغي هذرداى هزاهلکی، عیاعت ٍ حکَهت، کاًَى اًذیؾِ جَاى29چلچزاؽ حکوت .54

 جَاى یؾِحکوت احکام، کاًَى اًذ یذرضاؽاکزیي،، حو31چلچزاؽ حکوت .55

 عَسًچی، تْزاى، کاًَى اًذیؾِ جَاى، اعالم ٍ دًیای هتجذد، حغیي 36چلچزاؽ حکوت .56

 ، پَؽؼ ٍ حجاب، ػلی هحوذی، تْزاى، کاًَى اًذیؾِ جَاى37چلچزاؽ حکوت .57

 ، هٌشلت ٍ حوَم سى، اتزّین حغیٌی، کاًَى اًذیؾِ جَاى38چلچزاؽ حکوت .58
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 1391 کتاب، تَعتاى هن، هؼافز، دیٌی رٍؽٌلکزاى هٌظز اس دیي ٍ ػول ،هحوذ جؼلزی .59

 فرق ٍ ادیاى

 1377 اعالهی، ػلَم جْاًی هزکش هن، کالهی، هذاّة ٍ كزم ػلی، گلپایگاًی،رتاًی  .61

 ، تْزاى، هؾؼز ػلی افـز رضَاًی، ؽیؼِ ؽٌاعی ٍ ؽثِْ ؽٌاعی .61

 غالماهام فادم ػلیِ ال جؼلز عثحاًی، آییي ٍّاتیت، هؤعغِ .62

ػثذالَّاب، هتزجن یَعق حغي تي كزحاى هالکی، هثلؾ ًِ پیاهثز، هزائتی اًتوادی تز هغلک تکلیزی ؽیخ هحوذ تي  .63

 هزتضَی، هن، ًؾز ادیاى

 هحوذ تي ػلَی الوالکی، ٍّاتیت ٍ تاسًگزی اس درٍى، هتزجن: اًغیِ خشػلی  .64

ّای ًَظَْر، چاج چْارم، هن، پضٍّؾگاُ ػلَم ٍ كزٌّگ  هظاّزی عیق، حویذ رضا، جزیاى ؽٌاعی اًتوادی ػزكاى .65

 .1389اعالهی، 

 .1388جلذ، چاج اٍل، عاسهاى هلی جَاًاى،  8هؼٌَی، ّای ًَظَْر  جٌثؼكؼالی، هحوذ توی،  .66

 ، عوتحغیي تَكیوی، آؽٌایی تا ادیاى تشرگ .67

 ؛ هن1377ٍ هذاّة؛  اىیاد واتیهزکش هطالؼات ٍ تحو ی،ویتَك يیتزجوِ حغ ی،حیکالم هغ ،ؾلیتَهاط ه .68

 )رُ( یٌیاهام خو یٍ پضٍّؾ یهَعغِ آهَسؽ ت،یحیؽٌاخت هغ ،یػثاط رعَل سادُ ٍ جَاد تاؿثاً .69

 1394ػثذالحغیي خغزٍپٌاُ، جزیاى ؽٌاعی كکزی ایزاى هؼافز، ًؾزهؼارف ٍ هؤعغِ كزٌّگی حکوت ًَیي اعالهی،  .71

 فلسفِ دیي هقذهاتی 

 .هن ،1381 دٍم، چاج دیٌی، كزٌّگ ٍ اًذیؾِ هَعغِ ٍ دیگزاى، تیات ػثذالزعَل ،ّا ٍاصُ كزٌّگ .71

 هؤعغِ اهام فادم ػلیِ الغالمجؼلز عثحاًی، هذخل هغائل جذیذ در ػلن کالم، هن،  .72

 کالم جذیذ، حغي یَعلیاى، تْزاى ٍ هن، عوت ٍ هَعغِ .73

 1391ؽیزٍاًی، ػلی ٍ ّوکاراى، هثاحثی در کالم جذیذ، هن، پضٍّؾگاُ حَسُ ٍ داًؾگاُ، چاج اٍل،  .74

 1382فادهی، ّادی، درآهذی تز کالم جذیذ، هن، طِ،  .75

 فلسفِ دیي تخصصی

 هعرفت دیٌی

 1389هؼزكت دیٌی؛ ػوالًیت ٍ هٌاتغ، هن، هؤعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهام خویٌی )رُ(، چاج اٍل، حغیي سادُ، هحوذ،  .76
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 ػثذاهلل جَادی آهلی، دیي ؽٌاعی، اعزاء .77

 هزکش هذیزیت حَسُ ،ػلی رتاًی گلپایگاًی، ًوذ ًظزیِ هثض ٍ تغط تجزتِ ًثَیػلی رتاًی، گلپایگاًی،  .78

 .1372گز. چاج اٍل: ]تْزاى[، هزکش تزجوِ ٍ ًؾز کتاب، فادم الریجاًی. هثض ٍ تغط در هثض ٍ تغطی دی .79

 ػثذاهلل جَادی آهلی، ؽزیؼت در آییٌِ هؼزكت، هن، اعزاء .81

 قلورٍ دیي

 ، فذرااعالم ٍ هوتضیات سهاى ، هزتضی هطْزی، تْزاى .81

 ػثذاهلل جَادی آهلی، اًتظار تؾز اس دیي، اعزاء .82

  اًتظار تؾز اس دیي ، ػثذ الحغیي خغزٍ پٌاُ .83

 دیيعلن ٍ 

 درآهذی تز هثاًی ٍ كزایٌذ ؽکل گیزی هذرًیتِ، هْذی هؾکی، هن، هؤعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهام خویٌی )رُ( .84

 گزٍُ هؤللاى، ػلن دیٌی، دیذگاُ ّا ٍ هالحظات، ٍیزاعت دٍم، پضٍّؾگاُ حَسُ ٍ داًؾگاُ .85

 عقل ٍ دیي

 تَعتاى کتاب، هحوذ جؼلزی ،سهٌظز رٍؽٌلکزاى دیٌیاػول ٍدیي  .86

 كزٌّگ ٍ اًذیؾغپضٍّؾگاُ ، احوذ حغیي ؽزیلی ٍ حغي یَعلیاى ،ػول ٍ ٍحی .87

 زباى دیي

 1381ػلی سهاًی، اهیز ػثاط، خذا، ستاى، هؼٌا، هن، آیت ػؾن،  .88

 1387ػلی سهاًی، اهیز ػثاط،  عخي گلتي اس خذا، تْزاى، پضٍّؾگاُ كزٌّگ ٍ اًذیؾِ اعالهی،  .89

 1385ٍ پضٍّؾی اهام خویٌی)رُ(، چاج دٍم،  عاجذی، اتَاللضل، ستاى دیي ٍ هزآى، هن، هؤعغِ آهَسؽی .91

 ایواى

 هؤعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهام خویٌی)رُ(رعالِ دکتزی، حویوت ایواى، حاهذ حغیٌیاى،  .91

 کثرت گرایی

 هحوذ لگٌْاٍعي، اعالم ٍ کثزت گزایی دیٌی، تزجوِ: ًزجظ جَاًذل، هن، طِ .92

 تجربِ دیٌی

 1381هن، تَعتاى کتاب، چاج اٍل، هائوی ًیا، ػلیزضا، تجزتِ دیٌی ٍ گَّز دیي،  .93
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 اًشلی، ػطاء، عاخت گزایی عٌت ٍ ػزكاى، هن، آیت ػؾن، .94

 ّرهٌَتیک

 فلذر الْی راد، آؽٌایی تا ّزهٌَتیک، عوت ٍ هؤعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهام خویٌی )رُ( .95


