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انتشــارات »راه یــار« وابســته بــه دفتــر مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــاب 
اســامی، از ســال 1397 فعالیــت خــود را بــه صــورت رســمی آغاز کــرده و به 
عنوان »ناشــر فرهنگ، اندیشــه و تجربۀ انقاب اســامی« تاکنون آثاری 
در زمینه فرهنگ و رسانه، تاریخ شفاهی پیشرفت، تاریخ شفاهی جبهۀ 
فرهنگــی و هنــری انقــاب، تاریــخ شــفاهی زنان، تاریخ شــفاهی معلمان 
و مربیــان و مدارس انقــاب، جهادســازندگی و... منتشــر کــرده  اســت.

تهران؛ خیابان 16 آذر، روبروی خیابان پورسینا،
نبش خیابان نصرت، پالک 60، حسینیۀ هنر

02142795454 

قم؛ چهارراه شهدا، خیابان معلم، نبش میدان روح اهلل، 
جنب مرکز مطالعات راهبردی جامعه مدرسین، پالک 131، حسینیۀ هنر

 02537746490 / 09338679554  

مهر 1401

مشهد؛ خیابان امام خمینی؟هر؟، بلوار مدرس، انتهای مدرس 4، 
حسینیۀ هنر

09338679572

@ R a h e Y a r P u b  |  R a h e y a r p u b . i r  |  V a k e t a b . i r

ناشر فرهنگ، اندیشه و تجربۀ انقالب اسالمی
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یخ شفاهی پیشرفت 	 تار

عمولف/ مترجم/ تدوینگرنام کتابردیف سال رستهموضو
انتشار

نوبت 
چاپ

تعداد 
صفحه

قیمت
)تومان(

حسین مرّوتی | محمدحسین شهید علم )دفتراول( 1
حسینی| محمدعلی صائب

خاطرات دانشمند شهید؛ دکتر مجید 
140069420.000هسته ایشهریاری

خاطرات دانشمند شهید؛ دکتر داریوش گروهی از نویسندگانشهید علم )دفتردوم( 2
1400614815.000هسته  ایرضایی نژاد

ماجرای شکل گیری یک شرکت میالد حبیبیآرزوهای دست ساز 3
14011118450.000دانش بنیاندانش بنیان

ول های بنیادی به روایت بهنام باقریسلول های بهاری 4
ّ
تاریخ شفاهی سل

1401640875.000دانش بنیاندکتر حسین بهاروند

گردآوری:پژمان عرب، میالد امواج اراده ها 5
حبیبی/ نگارش: راضیه عزیزی

خاطراتی از اراده و توان ایرانی به سمت 
1400628065.000ایران پیشرفتهخودکفایی و پیشرفت

تاریخ شفاهی دکتر سعید کاظمی محمدعلی زمانیانداستان رویان 6
14011120050.000جهاد دانشگاهیآشتیانی در پژوهشگاه رویان

هنر انقالب 	

1398517620.000مطالعات فرهنگیخاطرات شهید آوینییاسر عسگریشهید فرهنگ 7

تاریخ شفاهی گروه سرود امورتربیتی سامان سپهوندجنگ جنگ تا پیروزی 8
خرم آباد

سرودها و ترانه های 
1398237038.000انقالب

تحقیق ومصاحبه: محمدمهدی رحیمیمادر برام قصه بگو 9
تدوین: بهنام باقری

سرودها و ترانه های خاطرات شفاهی گروه سرود آباده
1400139280.000انقالب

سرودها و ترانه های خاطرات شفاهی اسفندیار قره باغیروح اهلل رشیدیمتولد بهمن 10
1395124010.000انقالب

خاطرات شفاهی محسن صفایی فردبانگ آزادی 11
احمدعلی راغب

سرودها و ترانه های 
1400339250.000انقالب

سامان سپهوند| محمدتقی تا نفس دارم می جنگم 12
عزیزیان

سرودها و ترانه های خاطرات شفاهی محمد میرزاوندی
139411365.500انقالب

خاطرات شفاهیروح اهلل رشیدیبرخیزید 13
سیدحمید شاهنگیان

سرودها و ترانه های 
1401320845.000انقالب

خاطرات شفاهیمحمد اصغرزادههشت میلی متر از انقالب 14
علی میرقطبی

مستند و سینمای مردمی 
139741335.500انقالب

مستند و سینمای مردمی خاطرات شفاهی جلیل طائفی اسدیروح اهلل رشیدیآپاراتچی 15
1398214415.000دفاع مقدس
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مستند و سینمای مردمی خاطرات شفاهی حسن کمالیانرضا پاکسیماآقای کاف میم 16
1398126430.000انقالب

1398235240.000هنرهای تجسمی انقالبخاطرات شفاهی علیرضا خالقیحسن سلطانیانقالب رنگ ها 17

1399219635.000هنرهای نمایشی انقالبخاطرات شفاهی محمد ملتجیمرتضی انصاری زادهانقالب نقش ها 18

1399235240.000هنرهای تجسمی انقالبخاطرات شفاهی مجید دلدوزیغالمرضا قلی زادهساده رنگ 19

یادنامه میرزاعلی زیرک،روح اهلل رشیدیهم سایه انقالب 20
1399120022.000شاعران انقالبشاعر مردمی انقالب

زنان انقالب 	

عمولف/ مترجم/ تدوینگرنام کتابردیف سال رستهموضو
انتشار

نوبت 
چاپ

تعداد 
صفحه

قیمت
)تومان(

1400418535.000تاریخ انقالب اسالمیتاریخ شفاهی قیام 17 دی زنان مشهدسمیه ذوقیروز آزادی زن 21

روایتی از زندگی صغیری بستاک  امدادگر سمانه نیکدلِنعمت جان 22
1400420830.000پشتیبانی جنگ | زنان انقالبدفاع مقدس 

روایت زنان اندیمشک از رخت شویی در فاطمه سادات میرعالیحوض خون 23
140129504120.000پشتیبانی جنگ | زنان انقالبدفاع مقدس

روایتی از زندگی کبری حسین زاده حالج؛ فاطمه جعفریعزیز خانوم 24
1400511222.000زنان انقالبمادر چهار شهید

تحقیق: زهرا عاشوریمرضیه 25
تدوین: لطیفه نجاتی

روایت زندگی بی بی مرضیه میررضایی 
1400126440.000مدارس انقالبمادر شهید مدافع حرم محمود تقی پور

مادر ایران 26
تحقیق: سیدمحمد آل عمران، 

نرگس اسکندری
تدوین: نورالهدی ماه پری

خاطرات شفاهی عصمت احمدیان، 
مادر شهیدان اسماعیل و ابراهیم 

فرجوانی
1401332057.000زنان انقالب

خاطرات زنان روستای صدَخرو سبزوار محمود شم آبادینان سال های جنگ 27
1401319245.000زنان انقالبدر پشتیبانی جنگ

ما هم جنگیدیم 28
پژوهش ومصاحبه: محمدمهدی 

رحیمی
نگارش: نرجس توکلی لشکاجانی

روایت زنان مالرد از پشتیبانی دفاع 
1401121645.000پشتیبانی جنگ | زنان انقالبمقدس

خانه دار مبارز 29
تحقیق: مرضیه ذاکری، زهرا احسن 

مقدم
تدوین: مرضیه ذاکری

خاطرات شفاهی سیده اقدس 
1401124860.000زنان انقالبحسینیان
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نهضت سواد آموزی و مربیان پرورشی دهۀ 60 	

خاطرات شفاهی مربیان پرورشی دهه روح اهلل رشیدیمربای گل محمدی 30
شصت

مربی پرورشی / مدارس 
1399322023.000انقالب

مربی پرورشی / مدارس خاطرات شفاهی سعیده صدیق زادهمرضیه ذاکریخانم مربی 31
1400527248.000انقالب

 من به این آرم اعتماد دارم 32

تحقیق : مرتضی نعیم، قربان ترخان، 
احسان مینایی راد، حسین ضیاء،

محسن فاطمی نژاد، سیدسجاد جلینی
تدوین: اسماعیل شرفی، فاطمه 

کنعانی، زهره مومنی

خاطرات شفاهی فعاالن نهضت 
1400114424.000نهضت سوادآموزیسوادآموزی مشهد

خاطرات شفاهی صدیقه جعفری نیک تحقیق و تدوین: مریم استادیمعلم حسابی 33
1400131250.000نهضت سوادآموزی)معلم و آموزشیار نهضت سوادآموزی(

آش پشت جبهه 34
تحقیق: سیدمحمد آ ل عمران، زینب 

بابایی، زهرا قراچه
تدوین:آسیه طافی

1400120045.000مربی پرورشیخاطرات معلمان پرورشی اهواز

خاطرات شفاهی صدیقه صارمی مربی هدا مهدی زاددختر تبریز 35
1400620850.000زنان انقالبپرورشی

روایت زندگی و خاطرات اصغر بمانی، معلم، سیدمرتضی میر عزآبادیبرپا 36
1401327255.000مدارس انقالبهنرمند و مربی پرورشی دهه شصت

خاطرات آموزشیاران نهضت سوادآموزی فاطمه باباییبه عشق بچه های تو ِده 37
1401132080.000مدارس انقالبکاشان

جهاد سازندگی 	

عمولف/ مترجم/ تدوینگرنام کتابردیف سال رستهموضو
انتشار

نوبت 
چاپ

تعداد 
صفحه

قیمت
)تومان(

علی مشایخی، محسن جعفری، رسم جهاد 38
محمدرضا حسینی

تجربه های کار جمعی در جهاد سازندگی 
1399719850.000جهادسازندگیبه روایت حسینعلی عظیمی

خاطرات داستانی جهادگرمحمد اصغرزادهدلهره های آخرین خاکریز 39
1401224065.000جهاد سازندگیشهید محمدرضا شمس آبادی

روایتی از زندگی جهادگر شهید محمدرضا حسینیآقا صادق 40
1399118420.000جهاد سازندگیسیدمحمدصادق دشتی

یخ شفاهی فرهنݡگݡی و سیاسݡی 	 تار

1399354450.000مساجدانقالبتاریخ شفاهی مسجد کرامت مشهدمرتضی انصاری زادهمسجد رهبر 41

پرده دوم 42
تحقیق:نوید ظریف کریمی، محمد

باقری
تدوین:نوید ظریف کریمی

خاطرات محمدرضا شرکت
1400129640.000پیشگامان مردمی انقالبتوتونچی

مسجد میانچال کاشان و آیت اهلل گروهی از محققانمناره 43
1396115815.000فعالیت های فرهنگیمدنی کاشانی
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1398219220.000کتابفروشان انقالبخاطرات شفاهی علی یزدانخواهمحمدحسین بارونقیآقای کتاب 44

یادداشت های روزانه از انقالب اسالمی موسی کیخا | تدوین: هادی لطفیپایان مجسمه45
1398244020.000پیشگامان مردمی انقالبدر کاشان

1400232050.000پیشگامان مردمی انقالبخاطرات شفاهی آیت اهلل صادقی قهارهسامان سپهوندمیان لشکر هجران46

ننگ سالی47

تحقیق: هاجر صفائیه، نرگس 
لقمانیان، فائزه دره گزنی، رسول 

احمدی، مهدی تاجیانی
نگارش: فائزه دره گزنی

خاطرات مردمی محله علیقلی آقای 
اصفهان از دوران کشف حجاب، 

ممنوعیت روضه و قحطی
1401218440.000مقاومت فرهنگی| محله نگاری

مطالعات فرهنݡگݡی تربیتݡی	

نادر طالب زادهراز رسانه )دفتر اول(48
تدوین: یاسر عسگری

گفتارها و گفت و گوها
1401534285.000رسانه)فرهنگ، هنر و رسانه(

نادر طالب زادهراز رسانه )دفتر دوم(49
تدوین: یاسر عسگری

گفتارها و گفت و گوها
1401231280.000رسانه)فرهنگ، هنر و رسانه(

1393126010.000شعریادداشت هایی دربارۀ شعرنعمت اهلل سعیدیعفریته و افالطون50

1396220020.000مطالعات فرهنگیتحلیلی بر جعبه آینه مزارهای شهدامحمدجواد مدرسیراز جعبه آینه 51

مدیریت فرهنگی)10اصل اساسی برای روح اهلل رشیدیبه اضافه مردم52
14001114435.000مطالعات فرهنگیکار فرهنگی(

الگوی تربیت نیروی انسانی)شهید جمال یزدانی در مکتب مصطفی53
14011412020.000مطالعات تربیتیمصطفی صدرزاده(

مدیریت شهری|مطالعات عملیات فرهنگی در مترومحمد نیکدلمترو، مخاطب، حرکت54
1401116035.000فرهنگی

تاریخ شفاهی شکل گیری و گسترش تحقیق وتدوین: مهدی خوجه گیسالم بچه ها55
1401131270.000مراکز و مجالت فرهنگیمجلۀ سالم بچه ها

مدافعان حرم	

عمولف/ مترجم/ تدوینگرنام کتابردیف سال ردهموضو
انتشار

نوبت 
چاپ

تعداد 
صفحه

قیمت
)تومان(

خاطراتی از شهید مدافع حرم احمدرضا بیضاییتو شهید نمی شوی56
14002615230.000شهدای مدافع حرممحمودرضا بیضائی

خاطرات خودگفتۀ شهید مدافع حرم  نوید نوروزی | محمدمهدی رحیمی ابوعلی کجاست؟57
14001914428.000شهدای مدافع حرممرتضی عطایی

تحقیق: امید اسحاقی، معصومه بائیکشکول میرزاجواد آقا58
تدوین: زهره علوی راد

روایت مردانگی های شهید مدافع حرم 
1400224440.000شهدای مدافع حرمسیدهادی سلطان زاده

پاتک علیه پیتوک59
تحقیق: محمدمهدی احمدیان، 

زهرا احسن مقدم
تدوین: محمدمهدی احمدیان

روایتی از زندگی شهید مدافع حرم جواد 
1400221638.000شهدای مدافع حرمکوهساری
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سرباز روز نهم 60

پژوهش ومصاحبه: محمدمهدی 
رحیمی، پریسا وزیرلو، فرزانه مردی

تحقیق وتدوین: نوید نوروزی، 
پریسا وزیرلو

بازنویسی:نعیمه منتظری

زندگی و زمانه بسیجی مدافع حرم شهید 
14012632120.000شهدای مدافع حرممصطفی صدرزاده

تحقیق: گروهی از محققانفراری ها 61
تدوین: محمدمهدی احمدیان

فرازهایی از مبارزه برای حضور در جنگ 
1401118440.000شهدای مدافع حرمسوریه

نگاهی به نشاط و شوخ طبعی در زندگی ناصر جوادیَچخ َچخی ها
140119630.000شهدای مدافع حرمو جهاد شهدای مدافع حرم مشهدی

دفاع مقدس 	

روایتی از زندگی سردار شهید محمد محمود شم آبادیهمیشه فرمانده 62
13982605.000فرماندهان دفاع مقدسفرومندی

روایت هایی از زندگی شهید سیدمهدی محمد حکم آبادیاز دامن مادر 63
1400418440.000فرماندهان دفاع مقدساسالمی خواه

سرت را به خدا بسپار 64
تحقیق ومصاحبه: علیرضا 

اشرفی نسب و اکرم یعقوبی 
تدوین: علیرضا اشرفی نسب

1400220030.000فرماندهان دفاع مقدسخاطراتی از شهید محمودرضا داورزنی

تحقیق وتدوین:زیر سایۀ نخل 65
1400118045.000فرماندهان دفاع مقدسروایت هایی کوتاه از شهدای روستای ایزیمحمدحسین ایزی

موسای عزیز 66
تحقیق وتدوین: محمد کازرانی، 

محمدعلی نظیری
نگارش: علیرضا اشرفی نسب

شهید موسی عزیز آبادی در آیینۀ خاطرات 

همسر و نزدیکان
1401119245.000فرماندهان دفاع مقدس

برگ هایی از زندگی و زمانه شهید محمدمهدی همتی، بهنام باقریآقا سعید 67
14012662130.000پیشگامان مردمی انقالبسیدمحمد جعفری

مطالعات و پژوهش های آرشیوی- اسنادی 	

)چمران( احمدیشاه چمدان دا گئتدی 68 شعارها، سرودها و ترانه های انقالبی عمار
13991728.000شعارها و سرودهای انقالبمردم آذربایجان

مجموعه متن های عاشقانۀ شهدای پژمان عربعاشقانه ها)دفتر اول( 69
1401222455.000دفاع مقدسانقالب و دفاع مقدس

برش هایی از وصیت نامه های شهدای پژمان عربعاشقانه ها)دفتر دوم( 70
1400316830.000مدافعان حرممداقع حرم

مجموعه برگزیده نامه های مردمی به پژمان عربروحی جان سالم 71
1400120030.000تاریخی_سیاسیامام خمینی؟هر؟

گردآوری و تدوین: پژمان عرب، امام فراتر از مرزها 72
نرگس سادات مظلومی

امام خمینی؟هر؟ در نگاه شخصیت ها، 
1400122435.000مطالعات تاریخی- سیاسیتحلیل گران و رسانه های بین المللی
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آیین های انقالب اسالمݡی 	

عمولف/ مترجم/ تدوینگرنام کتابردیف سال ردهموضو
انتشار

نوبت 
چاپ

تعداد 
صفحه

قیمت
)تومان(

خاطرات مردم سبزوار از ایام شهادت سیدسعید آریانژادسردار سربدارها 73
1399318435.000آیین های انقالب اسالمیحاج قاسم

خاطرات مردم شیراز از ایام شهادت جمعی از نویسندگانحافظ دل ها 74
1400316035.000آیین های انقالب اسالمیحاج قاسم

خاطرات مردم اهواز از ایام شهادت جمعی از نویسندگان بر شانه های کارون 75
1400315235.000آیین های انقالب اسالمیحاج قاسم

خاطرات مردم عراق از ایام شهادت حاج نرگس لقمانیان، فاطمه ملکییزله بر دجله 76
1399219240.000آیین های انقالب اسالمیقاسم و ابومهدی المهندس

فریده الیاسی فرد، سمیرا چوبداری، سلیمانی ها 77
مرضیه ذاکری و لطیفه نجاتی

روایتهایی از بازتاب شهادت حاج قاسم 
سلیمانی و  ابومهدی المهندس در 

زندگی مردم
1400220045.000آیین های انقالب اسالمی

خاطرات مردم همدان از ایام شهادت تحقیق وتدوین: مجید یوسفیابرقدرت خداست 78
1400124042.000آیین های انقالب اسالمیحاج قاسم

تحقیق : هاجر عابدینی نژادشروه ای برای حبیب 79
تدوین: فریده الیاسی فرد

خاطرات مردم بوشهر از ایام شهادت 
1401314440.000آیین های انقالب اسالمیحاج قاسم

تحقیق : فاطمه آقائی، زینب کریمیسردار گیله مردان 80
تدوین: نرجس توکلی لشکاجانی

خاطرات مردم گیالن از ایام شهادت 
1401163230.000آیین های انقالب اسالمیحاج قاسم

هیرمان 81
تحقیق: مژگان بیرانوند، ستایش 

، فریبا مرادی نسب لطیف پور
تدوین: رعنا مرادی نسب

خاطرات مردم لرستان از ایام شهادت 
1401113640.000آیین های انقالب اسالمیحاج قاسم

مجموعه تصاویر تشییع و مراسمات گروهی از محققانشهید آوردند 82
1397230035.000عکس های ایام انقالبشهدای دفاع مقدس در سبزوار

83 ) روایت های مردمی از دهه اولگروهی از نویسندگانایام)سبزوار
13991384200.000وقایع انقالبانقالب در سبزوار

روایت ݡکرونا 	

به چند خیاط ماهر نیازمندیم 84
تحقیق: سمانه سنایی/تدوین: 

، اسما  ملیحه جهان آرا، زینب کشاورز
مرتضایی راد

خاطرات بانوان خیاط یزدی در مبارزه 
1400310417.000روایت کرونابا کرونا

خاطرات افراد و گروه های جهادی یزد در سجاد اسماعیلی، سمانه سنایینوبت شماست 85
1400219225.000روایت کرونامبارزه با کرونا

هفت خان شستن 86
تحقیق: محمدحسین 

عظیمی،زهراسادات هاشمی/ تدوین: 
محمدجواد رحیمی

خاطرات طالب و گروه های جهادی در 
1400220030.000روایت کروناتغسیل و تدوین اموات کرونایی
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نذر نفس 87

تحقیق: محمدحسین عظیمی،
زهراسادات هاشمی،
سیدمحمد هاشمی

تدوین:  اسماء میرشکاری فرد

خاطرات گروه های جهادی
1400219830.000روایت کروناشیراز در مبارزه با کرونا

تحقیق: معصومه بائیجهاد در قرنطینه 88
تدوین: فروغ زال

روایتی از فعالیت های کارگاه
جهادی شهید ابراهیم زاده در

مقابله با کرونا
1400114420.000روایت کرونا

جبهۀ بین الملل انقالب اسالمݡی 	

عمولف/ مترجم/ تدوینگرنام کتابردیف سال ردهموضو
انتشار

نوبت 
چاپ

تعداد 
صفحه

قیمت
)تومان(

اشعار و خاطرات مردم افغانستان از امام محمد سرور رجاییدر آغوش قلب ها 89
خمینی؟هر؟ 

جبهه بین الملل
1398228827.000انقالب اسالمی

خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع محمدسرور رجاییاز دشت لیلی تا جزیره مجنون 90
مقدس

جبهه بین الملل 
1400352895.000انقالب اسالمی

جنبش الحوثی یمن و دیدگاههای شهید حمیدرضا غریب رضا اویس خمینی 91
حسین الحوثی

جبهه بین الملل 
139221346.000انقالب اسالمی

هفت روایت از احمدرضا سعیدی، شهید محمدسرور رجاییمأموریت خدا 92
ایرانی جهاد اسالمی افغانستان

جبهه بین الملل 
1400124835.000انقالب اسالمی

اینجا سوریه است؛ 93
صدای زنان راوی جنگ

14002776130.000جبهه بین الملل انقالب اسالمیفتنه شام؛ زنان مقاومتزهره یزدان پناه

سفیر قدس 94
مصاحبه: حسین چارداولی، محمد رحمانی
تدوین: راضیه حقیقت، محمدحسن 

روزی طلب
جبهه بین الملل انقالب برش هایی از خاطرات حسین شیخ االسالم

1400132865.000اسالمی، انقالب دوم

یادداشت های مطبوعاتی مرحوم گردآوری و تدوین: پژمان عربخون شریکی 95
محمدسرور رجایی

جبهه بین الملل انقالب 
1400231260.000اسالمی

خاطرات سفر دانشجویان عدالتخواه احسان دهقانیدر میان سرخپوست ها 96
1399119227.000جنبش دانشجوییبه بولیوی

تحقیق : علی ناصری باغبادرانیمحمدسرور 97
تدوین: فروغ زال

زندگینامه خودگفته مرحوم محمدسرور 
رجایی؛ نویسنده، شاعر و پژوهشگر 

افغانستانی
1401111230.000جبهه بین الملل انقالب

داستان 	

مصطفی جمشیدیگمشدگی 98
بر اساس زندگی علی اصغر حکمت وزیر 

معارف دوره پهلوی اول و از بانیان کشف 
حجاب رضاخانی

1399116620.000قیام گوهرشاد

داستانی براساس قیام خونین مصطفی جمشیدیهمه چیز درباره نهال دختر طرخان 99
1399138423.000قیام گوهرشادگوهرشاد

نویسنده: کمال السید / مترجم: اسطوره های عشق 100
اسماء خواجه زاده

داستانی براساس زندگی شهیده 
1399138445.000بین المللمیسون غازی)حزب الدعوه عراق(
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یخݡی	 مطالعات سیاسݡی- تار

عمولف/ مترجم/ تدوینگرنام کتابردیف سال رستهموضو
انتشار

نوبت 
چاپ

تعداد 
صفحه

قیمت
)تومان(

139213289.700تاریخ انقالب اسالمینامه های سیاسی تحلیلیمسعود رضایی شریف آبادیسیاست نامه101

1392152914.400تاریخ انقالب اسالمیگفتارها و گفتگوهای تاریخیمسعود رض ایی شریف آبادیسیاست و تاریخ معاصر ایران102

کار من بود؛103
1400123235.000روزگار ایراناز سقوط قاجار تا کودتای 1299 رضاخانمحمد رحمانیچگونه مشروطه به کودتا ختم شد

یون	 سینما و تلویز

1396120010.000مطالعات فرهنگیمبانی نظری سینمانعمت اهلل سعیدیفیلم، فیگور ، فلسفه104

تحلیلی بر سریال تلویزیونی »روزی نعمت اهلل سعیدیسّکه تقدیر105
1398218440.000مطالعات فرهنگیروزگاری«

تحلیلی بر سریال تلویزیونی »وضعیت نعمت اهلل سعیدیدکوپاژهای برزخی106
1400139285.000مطالعات فرهنگیسفید«

جشنواره مردمݡی فیلم عمار	

تحلیل جشنواره مردمی فیلم عمار در نگاه معین عارفیسینمامردم107
1398112715.000جشنواره مردمی فیلم عماراهالی فرهنگ و سینما

تحلیلی اجتماعی بر جشنواره مردمی مجتبی نامخواهتولد یک جنبش واره108
1398112815.000جشنواره مردمی فیلم عمارفیلم عمار

نعمت اهلل سعیدی/ مجید مالکیده قاب، ده قهرمان109
مروری بر مستندهای برگزیده بخش 

»ملت قهرمان« جشنواره مردمی 
فیلم عمار

1398119220.000جشنواره مردمی فیلم عمار

بهرام سلیمان زاد، رسول احمدی و لذت سادگی110
علی عربی

خاطرات اکران کنندگان جشنواره مردمی 
1399123227.000جشنواره مردمی فیلم عمارفیلم عمار

ݡکودک و نوجوان	

الگوی تربیت حسینی فریده الیاسی فردپرچمدار کوچک من 111
قانه مادران(

ّ
1400712424.000مطالعات تربیتیکودکان)تجربه های خال

: منیزه هاشمی یک دونه نون صد دونه نون112 شاعر
: حکیمه شریفی تصویرگر

139931615.000مطالعات تربیتیروایتی کودکانه از دفاع مقدس

: منیزه هاشمیفر و فرو فر صدا میاد113 شاعر
: سمیه سادت شفیعی تصویرگر

جهاد تولید ماسک در روزهای کرونایی 
139931615.000مطالعات تربیتیو نقش کودکان
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کشتی نجات114
نویسندگان: ناهید کریمی،

نرگس کاهانی
طراحی بازی: زینب السادات حسینی

1400312035.000مطالعات تربیتیبسته  داستان بازی های محرمی

تولدت مبارک115
نویسندگان: راضیه جمالی نژاد، 

نازنین صابری بهداد
: منیره منصوری تصویرگر

داستان ها و ایده هایی برای جشن تولد 
1401216050.000مطالعات تربیتیکودکان براساس خاطرات واقعی

نویسنده: محمد خسروی رادبه جای موشک کاغذی116
: سیدرسول آمالی  تصویرگر

مجموعه داستان های کودکانه و 
140121630.000مطالعات تربیتیرنگ امیزی »فردا رو ما می سازیم«

نویسنده: گل بیگم ابراهیمیموشک من117
: مهشید رجایی تصویرگر

مجموعه داستان های کودکانه و 
140121630.000مطالعات تربیتیرنگ امیزی »فردا رو ما می سازیم«

نویسنده: زهرا ابراهیمیمن هم ربات می سازم118
: مهشید رجایی تصویرگر

مجموعه داستان های کودکانه و 
140121630.000مطالعات تربیتیرنگ امیزی »فردا رو ما می سازیم«

نویسنده: راضیه جمالی نژادالو مامان من این باالم119
: سیدرسول آمالی تصویرگر

مجموعه داستان های کودکانه و 
140121630.000مطالعات تربیتیرنگ امیزی »فردا رو ما می سازیم«

انقالب ما120

نگارش: ناهید کریمی، 
زینب السادات حسینی، حمیده 

حسینا، نرگس کاهانی
طراحی بازی: سمیه محمدی مقدم 

و زینب السادات حسینی

مجموعه داستان بازی های 
1401216050.000مطالعات تربیتیکودک ونوجوان

فتنه88	

عمولف/ مترجم/ تدوینگرنام کتابردیف سال رستهموضو
انتشار

نوبت 
چاپ

تعداد 
صفحه

قیمت
)تومان(

139322216.000تاریخ شفاهیفتنه 88گروهی از محققانفتنه 88 به روایت وبالگ نویسان ارزشی121

139211854.300هنرطنز سیاسی فتنه 88گروهی از محققانتقلب سبز122

گروهی از محققاناعتراف سبز123
گزیده ای از نوشتارهای وبالگ نویسان 

شورش سبز و منتقدان محمود 
احمدی نژاد در رفع شبهه تقلب

139212506.000تاریخ شفاهی

گفتارها و گفتگوهای تحلیلی اساتید تدوین یاسرعسگریسنا برق )دفتر اول(124
1393131812.000تحلیلدرباره فتنه 88

گفتارها و گفتگوهای تحلیلی اساتید تدوین یاسر عسگریسنا برق )دفتر دوم(125
1393131212.000تحلیلدرباره فتنه 88

نگاه روزنامه نگاران خاورمیانه به ترجمه حمیدرضا غریب رضانگاه از بیرون )دفتر اول(126
139222406.000بین المللیفتنه 88

نگاه روزنامه نگاران آمریکایی به ترجمه علی فتحعلی آشتیانینگاه از بیرون )دفتر دوم(127
139228020.000بین المللیفتنه 88

نگاهی تاریخی تحلیلی به فتنه از صدر مهدی همازاده ابیانهتیغ دو َدم128
139241374.800تاریخ اسالماسالم تا روزگار معاصر

مسأله بیست و دوم خرداد نبود129
مسأله بیست و دوم بهمن بود

علی محمد مودب و
کاظم رستمی

138923364.500هنرگزیدۀ شعر 
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ناشر فرهنگ، اندیشه و تجربۀ انقالب اسالمی

@ R a h e Y a r P u b 
R a h e y a r p u b . i r
A m m a r a y a r . i r

مشترک با دیگر ناشران	

عمولف/ مترجم/ تدوینگرنام کتابردیف سال رستهموضو
انتشار

نوبت 
چاپ

تعداد 
صفحه

قیمت
)تومان(

شهدا برای چه افقی جنگیدند؟130
140058025.000دفتر نشر معارفدفاع مقدسوحید جلیلیجنگی که بود، جنگی که هست

1399211914.000دفتر نشر معارفانقالب اسالمیوحید جلیلیدر فرانسه تک درختی هست131

1400221240.000شهید کاظمیتأمالتی در فیلم سازی غیرطبیعی ایرانوحید جلیلیعبور از سینمای سانسور132

در دست انتشار	

عمولف/ مترجم/ تدوینگرنام کتابردیف موضو

محقق: محمدمهدی رحیمی،  محمدعلی زمانیانجوالن جوانمرد 1
تاریخ شفاهی زندگی مرحوم دکتر احمد خالدینویسنده: محمدعلی زمانیان

تجربه پایگاه بسیج مسجد بالل مشهد در سرگذشت پژوهی شهدای مسجد و محلهپژوهشگر و نویسنده: نوید ظریف کریمیبچه های مسجد بالل 2

گردآوری و تحقیق: پژمان عرب ، علی اصغر مرتضایی راد،خون شریکی )دفتر دوم( 3
یادداشت های مطبوعاتی محمدسرور رجاییعلی ناصر ی باغبادرانی

مصاحبه و تحقیق: فریبا کرمیچمری برای پهلوان 4
خاطرات مردم کرمانشاه از ایام شهادت حاج قاسم سلیمانیتدوین: مریم فخریان، فاطمه مومنی

مصاحبه و تحقیق: فرزانه گنجیپیا یل 5
خاطرات مردم چهارمحال و بختیاری از ایام شهادت حاج قاسم سلیمانیتدوین: فاطمه ابوالقاسمی دهنوی

مصاحبه و تحقیق: فاطمه نیکبخترستم ایران شهر 6
خاطرات مردم سیستان و بلوچستان از ایام شهادت حاج قاسم سلیمانیتدوین: فریده الیاسی فرد

سردار شهید غالمرضا پروانه از تولد تا شهادت به روایت خانواده و همرزمانتحقیق و تدوین: هادی برادران فیروزآبادیدر آغوش هور 7


