
• مبانی سبک زندگی اسالمی
محّمدتقی فّعالی، چاپ چهارم 1398، 328 ص.

• آفتاب و سایه ها
محّمدتقی فّعالی، چاپ سی ویکم 1398، 472 ص.

• با قرآن علی8 را بشناسیم
محّمدتقی فّعالی و حمید فالحتی، چاپ دوم 1397، 

168 ص.
• نگاه نو؛ نشست های علمی سبک زندگی اسالمی 

جلدهای 1 و 2و 3
حبیب حمیدی نور، چاپ دوم 1397، 128 ص.

• راه ها و نگاه ها؛ ضرورت ها و راهبردهای سبک زندگی 
اسالمی از دیدگاه اساتید و صاحبنظران

حبیب حمیدی نور، چاپ دوم 1397، 118 ص.
• سبک زندگی؛ شاخص ها و زمینه ها

حمید فالحتی، چاپ دوم 1397، 24 ص.
• سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ آرامش )1(
محّمدتقی فّعالی، چاپ چهارم 1396، 308 ص.
• سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ خودباوری )2(
محّمدتقی فّعالی، چاپ چهارم 1396، 256 ص.

• سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ بخشش )3(
محّمدتقی فّعالی، چاپ چهارم 1396، 472 ص.

• همسفر با یک عابر؛ رازهای زندگی یوسف پیامبر8 )دفتر نخست(
محّمدتقی فّعالی، چاپ دوم 1398، 196ص.

• همسفر با یک عابر؛ رازهای زندگی یوسف پیامبر8 )دفتر سوم(
محّمدتقی فّعالی

• دین و سالمت جامعه
گری آر. گاندرسون و جیمز آر. کوکران / سیده عفت حسینی

• روح، علم و سالمت: چگونه ذهن سالم سالمت جسمانی 
به بار می آورد؟

گودرزی کارل ای. تورسن /حسام  توماس جی. پالنت و 
• نگاه نو؛ نشست های علمی سبک زندگی اسالمی، ج 6

سید محّمد رفعتی پور
• معنویت و ذهن سالم

گاالنتر / سیده عفت حسینی مارک 
• سبک زندگی مادرانه

مهدی فدایی
• خدا، ایمان و سالمت: بررسی ارتباط بین معنویت و درمان

جف لوین و همکاران / امیر قربانی
• راه ها و نگاه ها؛ ضرورت ها و راهبردهای سبک زندگی اسالمی از 

دیدگاه اساتید و صاحبنظران، ج 2

سید محّمد رفعتی پور
گشت( • زندگی معنوی؛ شرح منازل السائرین )دفتر دوم؛ باز

محّمدتقی فّعالی
• زندگی معنوی؛ شرح منازل السائرین )دفتر سوم؛ محاسبه(

محّمدتقی فّعالی

آماده انتشارچاپ مجــدد
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که درکم می کنی خوشحالم 
 محمدرضا آتشین صدف

1395 

کودک و تلفن همراه
کاظم مطلبی  

1396 

ک زندگی پا
 علی فرهنگی

1396 

عبادت و بندگی
 سید محمد امام

1396 

همسایه داری در اسالم
 مهدی بهشتی

1396 

سالمت معنوی
 محمد رضا آتشین صدف

1396 

اهمیت یافتن بدن
 مهدی فدایی

1396 

بهداشت جنسی
 سیدعلی آقایی

1395 

bهمسرداری به سبک اهل بیت
 سیدعلی آقایی

1395 

اخالق شهروندی
 مهدی فدایی

1395 

تو هم می توانی خالق تر باشی
 محمدرضا آتشین صدف

1395 

رفاقت با زندگی
 محمدرضا آتشین صدف

1395 

ارتباط مؤثر
 عباس آزاد

1395 

ارتباط مؤثر والدین با فرزندان
 محمد صیامی

1396 

جاده سبز  زندگی
 حسن روشن 

1395 

چگونه مشکل گشا شویم
 محمدرضا آتشین صدف

1395 

سبک زندگی )شاخص ها و زمینه ها(
 حمید فالحتی

1395 

زبان من، شخصیت من
 عباس آزاد

1396 



حقوق شهروندی
 مهدی فدائی 

1395 

اوقات فراغت
 مهدی فدایی

1395 

خیانت
  سید علی آقایی

1395 

شادکامی
 سلمان قاسمی

1396 

آپارتمان نشینی
گریوانی  مسلم 

1395 

دزدی به شیوه جدید )اختالس(
 سید محمد رفعتی پور

1396 

شادی
 سید یحیی مرتضوی

1396 

اعتیاد اینترنتی
کاظم مطلبی  

1396 

سواد رسانه ای؛ مهارت حیاتی قرن21
 محمد مرادی حسین آباد

1397 

تغذیه به زبان دین
 حسن روشن

1396 

دوست من  استرس
 محمدرضا آتشین صدف

1395 

طالق
 سید علی آقایی

1395

تلفن همراه
 حمید فالحتی

1395 

رابطه خویشاوندی )صله رحم( 
مهدی بهشتی

1396 

فرزندپروری
 سلمان قاسمی

1396 

فرهنگ رانندگی
 سید امیر سخاوتیان

1395 

محیط زیست
 مهدی فدایی

1395 

مدیریت مصرف
 سید محمد امام

1396 

وندالیسم شهری
 مهدی فدایی

1395 

کنترل خشم(  جوش نیاورید)مهارت 
ً
لطفا

 مهدی جعفر زاده
1396 

کاهش ارتباط در خانواده و راهکارها
 مجید استادی

1396 

مهارت حل تعارض در خانه
 سید علی آقایی

1395 

هنر خوب  بودن
کاظم مطلبی  

1396 

ورزش و سالمت
 سید امیر سخاوتیان

1395 

گاهی مهارت خودآ
کاظم مطلبی و مجید استادی  

1395 

کتاب و مطالعه
 مهدی فدایی

1395 

مقابله با احساس تنهایی
 محمدرضا آتشین صدف

1395 

و  شــادی  از  سرشــار  زندگــی  داشــتن  بــرای  الزم  تکنیک هــای  ارائــه 

کوتــاه و خواندنــی اســت.  گی هــای بــارز  ایــن مجموعــۀ  آرامــش از ویژ

کــه  کتاب هایــی اســــت  »ماهــی فیــروزه ای« عنــوان مجموعــه 
کاربــردی،  و  مهارتــی  موضوعــات  بــه  پرداختــن  رهگــذر  از 
کوتـــاه بیــان می کنــد. مباحـــث جـــذاب روز را بـــا بیانـــی رســـا و 

قلــــم ســــاده و روان، اســــتفاده از مثال هـــا و تصاویـــر مناســـب، طـــراحی 

ایــن مجموعــه  گی هــای  ویژ از  نیــز چـــاپ مطلــوب  و  می آیــد.و قطــع جـــذاب  ایـن مجموعـه بـه همـت پژوهشکده سـبک زندگـی اسالمی، به شــمار 
در راســـتای نهادینه ســـازی سـبک زندگـی ایرانی اسـالمی بـه 

زیـور طبـع آراسـته شـده اسـت.


