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مخاطبدرس ناشر مترجم نویسنده    نام کتاب  
محمدتقى مصباح 1ـ آموزش عقاىد

ىزدى
سازمان تبلىغات 

اسالمى
بخش 

اّول
معلم/ دانش آموز

2ـ آن که به خدا اىمان داشت 
و آن که به خدا اىمان نداشت

ژان گىتون ـ 
ژاک النزمن

دفتر نشر فرهنگ عباس آگاهى
اسالمى

معلم1

معلم1و2انتشارات روزبهمحمود عابدىسىدمحمدباقر صدر3ـ اثبات خدا
4ـ اسالم و تنگناهاى انسان 

متجدد
انشاء الّله سىدحسىن نصر

رحمتى
11،10نشر سهروردى

و 12
معلم

معلم/ دانش آموز10و11انتشارات صدرامرتضى مطهرى5 ـ اسالم و مقتضىات زمان
مرکز فرهنگى محسن قرائتى6 ـ اصول عقاىد

درس هاىى از قرآن
بخش 

اّول
معلم/ دانش آموز

عبدالرحىم مارى مىجلى7ـ افسانه نجات بخشى علم 
گواهى

مؤسسه فرهنگى
انتشارات تبىان

معلم/ دانش آموز12

سىدمحمدحسىن 8 ـ الّله شناسى
حسىنى طهرانى

معلم1، 2و3انتشارات حکمت

دانش آموز1، 2و3بوستان کتاب قمجواد محدثى9ـ الهى نامه
10ـ امام و حىات باطنى  

انسان
معلم/ دانش آموز10مؤسسه رواىت فتحسىدمرتضى آوىنى

11ـ امام خمىنى و گفتمان 
غرب

انجمن معارف على خالقى افکند
اسالمى اىران

معلم/ دانش آموز12

12ـ امام صادق  مغز 
متفکر جهان شىعه

ذبىح الّله جمعى از دانشمندان
منصورى

معلم/ دانش آموز11انتشارات جاوىدان

معلم/ دانش آموز5انتشارات صدرامرتضى مطهرى13ـ انسان و سرنوشت
مرکز انتشارات جالل الدىن فارسى14ـ انقالب تکاملى اسالم

علمى و فرهنگى
معلم/ دانش آموز10و11

15ـ باورهاى کهن و 
خرافه هاى نوىن

معلم/ دانش آموز12انتشارات حکمتکامبىز گوتنمارتىن لىنگز

سىدضىاء الدىن رنه  گنون16ـ بحران دنىاى متجدد
دهشىرى

معلم12انتشارات امىرکبىر

17ـ پوىاىى فرهنگ و تمدن 
اسالم و اىران

مرکز چاپ و على اکبر والىتى
انتشارات وزارت 

امور خارجه

معلم/ دانش آموز10و11

18ـ تأثىر اسالم بر اروپاى 
قرون وسطى

حسىن مونتگمرى وات
عبدالمحمدى

مؤسسه آموزشى و 
پژوهشى امام خمىنى

 

معلم/ دانش آموز11و12

محمدحسىن احمد شبلى19ـ تارىخ آموزش در اسالم
ساکت

دفتر نشر فرهنگ 
اسالمى

معلم10و11

انتشارات علمى و ابوالقاسم پاىندهوىل دورانت20ـ تارىخ تمّدن
فرهنگى

معلم11و12

معلم11انتشارات امىرکبىرعلى جواهر کالمُجرجى زىدان21ـ تارىخ تمدن اسالم

کتاب نامه 
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22ـ تارىخ تمدن ىا داستان 

زندگى انسان
شرکت سهامى محمود حکىمى

انتشار
دانش آموز11و12

معلم1و2مرکز نشر اسراءعبدالّله جوادى آملى23ـ تبىىن براهىن اثبات خدا
سىدهاشم گوستاولوبون24ـ تمدن اسالم و عرب

حسىنى
کتاب فروشى 

اسالمىه
معلم10و11

25ـ تمدن اسالمى از زبان 
بىگانگان

دانش آموز11دفتر نشر برگزىدهمحمدتقى صرفى

26ـ تمدن اسالمى در قرن 
چهارم

معلم11انتشارات امىرکبىرعلىرضا ذکاوتىآدام متز

معلم12نشر ساقىرضا داورى اردکانى27ـ تمدن و تفکر غربى
معلم/ دانش آموز8دارالعرفانحسىن انصارىان28ـ توبه آغوش رحمت
دانش آموز8نشر مفىدمحمدرضا اکبرى29ـ توبه انقالب درونى

30ـ توبه، شرحى از دعاى 
سى و ىکم صحىفه سجادىه

سىدمحمد  
ضىاء آبادى

معلم/ دانش آموز8مؤسسه نبأ

معلم/ دانش آموز1، 2و3انتشارات صدرامرتضى مطهرى31ـ توحىد
معلم/ دانش آموز1، 2و3مرکز نشر اسراءعبدالّله جوادى آملى32ـ توحىد در قرآن

معلم/ دانش آموز10انتشارات امىرکبىرعلى محمد نقوى33ـ جامعه شناسى غربگراىى
34ـ جوان مسلمان و دنىاى 

متجدد
معلم/ دانش آموز12و13طرح نومرتضى اسعدىسىدحسىن نصر

معلم/ دانش آموز1، 2و3انتشارات صدرامرتضى مطهرى35ـ جهان بىنى توحىدى
36ـ چپاول  دانش  و  

طبىعت
معلم/ دانش آموز12کتاب صبححسىن داورىواندا  ناشىوا

معلم/ دانش آموز3مرکز نشر اسراءعبدالّله جوادى آملى37ـ حکمت عبادات
معلم/ دانش آموز1، 2و3انتشارات مدرسهحسىن سوزنچى38ـ خدا

 سىدمحمد حسىن 39ـ خدا از دىدگاه قرآن
حسىنى بهشتى

معلم/ دانش آموز1، 2و3نشر بقعه  

40ـ خدمات متقابل اسالم 
و اىران

معلم/ دانش آموز10و11انتشارات صدرامرتضى مطهرى

41ـ  خودباختگى  و  
خودباورى از دىدگاه امام 

خمىنی 
مؤسسه تنظىم و نشر امام خمىنى  

آثار  امام   خمىنى  
معلم/ دانش آموز10و13

دفتر نشر فرهنگ محمدرضا حکىمى42ـ دانش مسلمىن
اسالمى

دانش آموز10و11

43ـ در سراشىبى به سوى 
گومورا

الهه رابرت.اچ.بورگ
هاشمى حائرى

معلم12انتشارات حکمت

دانش آموز10و11کىهانناصر نادرى44ـ راز عصر طالىى
عالمه سىدمحمد 45ـ رسائل توحىدى

حسىن طباطباىى
معلم1، 2و3انتشارات الزهراء

46ـ رىا و ُعجب از دىدگاه  
امام  خمىنى 

مؤسسه انتشاراتى سىد احمد فهرى
تحقىقاتى فىض 

کاشانى

معلم/ دانش آموز4

47ـ زندگى درعىش، مردن 
در خوشى

سىدصادق نىل ُپستمن
طباطباىى

معلم12انتشارات اطالعات
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معلم/ دانش آموز13بوستان کتاب قممىراحمدرضا حاجتى48ـ عصر امام خمىنى

49 ـ عظمت مسلمىن در 
اسپانىا

معلم/ دانش آموز11و12چاپ تأىىدابوالقاسم فىضىژوزف ماک کاپ

50  ـ علل پىشرفت اسالم و 
انحطاط مسلمىن

دفتر نشر فرهنگ زىن العابدىن قربانى
اسالمى

معلم/ دانش آموز10و11

گروه فرهنگى اصغر طاهرزاده51 ـ علل تزلزل تمدن غرب
المىزان

معلم/ دانش آموز12

52  ـ علم پىشىن الهى و 
اختىار انسان

پژوهشگاه فرهنگ و محمد سعىدى مهر
اندىشه اسالمى

معلم5

معلم10و11انتشارات خوارزمىاحمد آرامسىدحسىن نصر53  ـ علم و تمدن در اسالم
دانش آموز12نشر رواقجالل آل احمد54 ـ غربزدگى

معلم/ دانش آموز13نشر ساقىسىدمرتضى آوىنى55 ـ فرداىى دىگر
دفتر نشر فرهنگ مرتضى رهبانىزىگرىد هونکه56 ـ فرهنگ اسالم در اروپا

اسالمى
معلم/ دانش آموز11و12

57 ـ فرهنگ برهنگى و 
برهنگى فرهنگى

معلم/ دانش آموز12سروشغالمعلى حداد عادل

عبدالحسىن 58 ـ کارنامه اسالم
زرىن کوب

        معلم/ 10و11انتشارات امىرکبىر
دانش آموز

59 ـ گزىنش تکنولوژى از 
درىچٔه بىنش توحىدى

معلم/ دانش آموز10و11انتشارات ُگلبناصغر طاهرزاده

معلم/ دانش آموز8انتشارات صدرامرتضى مطهرى60 ـ گفتارهاى معنوى
61 ـ مبانى توسعه و تمدن 

غرب
معلم/ دانش آموز12نشر ساقىسىدمرتضى آوىنى

دفتر نشر فرهنگ احمد آرامبارون کارادووو62 ـ متفکران اسالم
اسالمى

معلم/ دانش آموز12

63 ـ محمد پىامبرى براى 
همىشه

حسن رحىم پور 
ازغدى

دفتر نشر فرهنگ 
اسالمى

معلم/ دانش آموز10

دفتر نشر فرهنگ ىعقوب جعفرى64 ـ مسلمانان در بستر تارىخ 
اسالمى

معلم/ دانش آموز10و11

جمعى از 65 ـ مىراث اسالم
خاورشناسان

معلم/ دانش آموز10و11

66 ـ نگرشى تارىخى بر  
روىاروىى غرب با اسالم

مرکز انتشارات دفتر جهانبخش ثواقب
تبلىغات اسالمى 
حوزه علمىه قم

معلم11و12

67 ـ نىت: راه هداىت )شرح 
حدىث اخالص از چهل 

حدىث امام خمىنى(

محمدحسن احمدى 
فقىه

مؤسسه نشر و 
تحقىقات ذکر

معلم/ دانش آموز4

68 ـ وامدارى غرب نسبت 
به شرق

پژوهشگاه فرهنگ و محمد آراسته خو
اندىشه اسالمى

معلم/ دانش آموز11و12

69 ـ وىژگى هاى قرون جدىد 
)مجموعه آثار ج 31(

معلم/ دانش آموز10نشر چاپخشعلى شرىعتى



نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

غالمرضا عارفیان ـ فارس٥٣هاجر ذبیحی ـ اصفهان٢٧زهرا آرایی ـ البرز1

سیدرحیم علیانسب شربیانی ـ البرز٥٤عبدالرضا دریانورد ـ خراسان رضوی٢٨محمدعلی ابراهیمی ـ قم٢

صفر غریبی ـ بوشهر٥٥فرهاد رحیم پورـ  چهارمحال و بختیاری٢٩عباس احمدی ـ مازندران٣

محمود فخوری ـ گلستان٥٦طاهره رحیمی ـ سمنان٣٠آمنه امامی ـ لرستان٤

زهره فرخ پور ـ تهران٥٧مجتبی رضایی ـ خوزستان٣1عذرا افخمی ـ یزد٥

سعیده سادات قریشی ـ قزوین٥٨پروین رفیعی ـ اصفهان٣٢علی الهیار ـ یزد٦

محمدرضا قیصری ـ بوشهر٥٩زهرا رنجبر تیلکی ـ قم٣٣زهره ایرانلو ـ خراسان شمالی٧

زهرا کاظم پور ـ تهران٦٠فاطمه روبیانی ـ خراسان جنوبی٣٤عصمت بسطامی ـ خراسان شمالی٨

سکینه کافی ـ خراسان رضوی٦1احمد زارع ـ یزد٣٥محسن بیاتی ـ تهران٩

طاهره کریم زاده ـ کرمان٦٢رضا سرمدی فر ـ تهران٣٦آیت اهلل بیرامی ـ آذربایجان غربی1٠

گالب کتابی ـ البرز٦٣سیما سعادت ـ تهران٣٧اقدس پورمند11

زهرا کندری ـ سیستان و بلوچستان٦٤رضا سعیدی ـ کرمان٣٨گیتی پیرزاد ـ هرمزگان1٢

معصومه گل هاشم ـ سمنان٦٥مریم سلیمانی ـ تهران٣٩محمدباقر تقی زاده مشک باف1٣

منیر لک ـ مرکزی٦٦سید محبوبه سیدجوادی ـ تهران٤٠فروغ جزایری ـ چهارمحال و بختیاری1٤

حسن مریدی ـ هرمزگان٦٧فردین سماقی ـ لرستان٤1ژاله جعفری پاسکیابی ـ تهران1٥

حمزه مزاری ـ سیستان و بلوچستان٦٨مرضیه سیستانی ـ سمنان٤٢فرزانه جمشیدیان ـ لرستان1٦

قاسم مندوانی ـ خوزستان٦٩فریده شادان ـ کرمانشاه٤٣علی اصغر جواز ـ فارس1٧

جعفر مؤذنی ـ قم٧٠زهرا شرفی ـ تهران٤٤ابراهیم حسین زاده ـ گیالن1٨

فخرالسادات موسوی ـ تهران٧1زهرا شرفی ـ مرکزی٤٥منصور حسین زاده ـ کردستان1٩

محبوبه موسوی ـ تهران٧٢معصومه شفیعی پور ـ کرمان٤٦فاطمه حکیمی راد ـ گیالن٢٠

نرگس میرزاده ـ هرمزگان٧٣ام لیال شهری پورـ آذربایجان شرقی٤٧شمسی خرمی ـ کرمانشاه٢1

فیروز نژادنجف ـ آذربایجان شرقی٧٤گلی آقاشیریـ  کهگیلویه و بویراحمد٤٨مینا خسرویـ  سیستان و بلوچستان٢٢

کلثوم نصیری ـ تهران٧٥مرتضی صفرپور ـ اصفهان٤٩شهربانو خویشوند ـ تهران٢٣

مرضیه نوبهار ـ قم٧٦طیبه ضرابیان ـ تهران٥٠سیدعباس خیراللهی رکن آبادیـ  یزد٢٤

ابوالفضل نوروزی ـ مرکزی٧٧مژگان عاشوری ـ گیالن٥1محرم دادگر ـ آذربایجان غربی٢٥

سید احسان هندی ـ تهران٧٨محمدرضا عباسی ـ تهران٥٢بهمن دیناروند ـ لرستان٢٦

اسامی همکاران، اساتید نقاد و نظرسنج کتاب دین و زندگی )٣( پایۀ دوازدهم

همکاران  دلسوزی  و  اندیشه  توأمان  تجلی  و  نقش آفرینی  رهین  دوازدهم،  پایۀ  زندگی  و  دین  کتاب  اعتالی  و  بالندگی 
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