جدول شرح منابع بخش معارف قرآنی و سیره معصومین (ع) بیست و دومین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور قابل عرضه توسط
واحد قرآن و عترت مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه
نام کتاب

قیمت کتاب با احتساب 30

قیمت کتاب با احتساب حدود

درصد تخفیف ویژه کارکنان و

 50درصد تخفیف ویژه

اساتید (ریال)

دانشجویان (ریال)

کتاب موجود نیست

کتاب موجود نیست

90/000

65/000

کتاب موجود نیست

کتاب موجود نیست

70/000

50/000
کتاب موجود نیست

ردیف

رشته آزمون

1

آشنایی بااحادیث اهل بیت (ع)

2

مفاهیم نهج البالغه

3

مفاهیم صحیفه سجادیه

4

حفظ موضوعی قرآن کریم

کتاب درسنامه حفظ موضوعی – محمد حاج ابوالقاسم – (از ابتدای کتاب تا صفحه  – )160نشر سازمان اوقاف

5

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

کتاب آشنایی با قرآن جلد  – 6استاد شهید مطهری – (از صفحه  1تا  - )149نشر صدرا

کتاب موجود نیست

6

آشنایی با سیره معصومین (ع)

کتاب امیر گلها (زندگینامه امیرمؤمنان  – )7حسین سیدی – (از ابتدا تا صفحه  – )170نشر معارف

55/000

40/000

7

احکام

کتاب رساله دانشجویی – (از ابتدای کتاب تا احکام نذر) – نشر معارف

70/000

50/000

8

پرسمان قرآنی

کتاب پیامبر اعظم سیره و تاریخ – (جلد  24از مجموعه پرسش ها و پاسخ های دانشجویی) – نشر معارف

45/000

30/000

کتاب حکمت نامه جوان  -محمد محمدی ری شهری  -بخش اول و دوم – (از ابتدای
کتاب تا پایان صفحه  ،143تا ابتدای فصل ششم) – نشر دارالحدیث
کتاب سیری در نهج البالغه – استاد شهید مطهری ( -فصول  5 ،4 ،3 ،1و  - ) 6نشر صدرا
کتاب دیار عاشقان (ترجمه و شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه) – حسین انصاریان – (جلد
 5از صفحه  320تا پایان کتاب و جلد  6از صفحه  1تا  86تا تعصب بیجا) – نشر پیام آزادی

مالحظات:
نللا کتبلل سللا تا للوک جلل کتلل
 )1فایلل  pdfتمللا
 http://quran.behdasht.gov.irآا شاهد و دسترس است.
 )2هر تتاض فتط د یک شت از شت ها ف ق الوکر ت ا د ثبت ام و شرکت ماید و کا کناق ع ی ک فق کس مر آب ل د یز ق کتب ر ط ( % 60و االتر) ش د،
ضم خد ت کا کناق ویژ سال  96خ اهند شد.
حائ 10ا تهاز ی زش عم
 )3الک ،صفحا  pdfاست ،لوا هنگام طالع کتاب ر ط  ،صفحا یق ا ا صفحا فای  pdfا گوا شد د پایگا اینتر ت ف ق الوکر تطبهق دههد.
شللت هللا «پرسللماق آری لل » و «یشللنای

للا سللهر عصلل ه (ع)» د پایگللا اینتر تلل

لل شللا

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه
واحد قرآن و عترت

