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فهرست محصوالت موسسه فرهنگی اندیشه مبنا قم 72477753577 – 77350053500

شرح

قیمت (ریال)

ردیف

کاملترین نرم افزار لغتنامه عربی شامل
78جلد کتاب دارای امکانات زیاد ویژه
دانشجویان ،محققین حوزوی ،مترجمین،
روزنامه نگاران ،پژوهشگران قرآنی و غیره
مشتمل بر فرهنگهای :عربی ،فارسی،
انگلیسی و فرانسه.

180/000

2

دخترانه

این نرم افزار دایره المعارفی از اطالعات
مورد عالقه دختران با رویکرد حجاب و
عفاف می باشد.
زنان موفق 03 ،داستان جذاب بصورت
چندرسانه ای با عنوان سیمرغ خاطرات،
بهداشت و تغذیه مناسب و رژیم غذایی،
روانشناسی مدیریت ذهن و آموزش کامل
خیاطی و خودآراستن قسمتهای آن را
تشکیل می دهد

100/000

3

شکوفه باران

آموزش قرآن با شعر برای کودکان
قابل استفاده در کامپیوتر و دستگاههای
پخش خانگی
از جمله بخشهای آن :ترتیل جزء  03قرآن،
حفظ سوره های کوچک قرآن ،آموزش
وضو و نماز بصورت انیمیشن ،بازی و
سرگرمی و فیلم

100/000

4

کشتی نجات

آشنایی کودکان با امام حسین علیه السالم
و واقعه عاشورا به صورت انیمیشنی
زندگی نامه امام ،احادیث ،از نگاه معصومین،
الفبای عاشورا ،یاران امام ،مراثی ،کتابخانه و
اشعار قسمتهای مختلف این نرم افزار را
تشکیل می دهند

120/000

5

فریادرس

آشنایی خانواده ها با امام زمان(عج)
زندگینامه امام و نائبان امام در غیبت
صغری ،روزگار طالیی ظهور ،داستانهای
مالتی مدیا در مورد امام زمان ،گنجینه
آیات و احادیث ،نوا و نماهای دلنشین ،
ادعیه و زیارات ،مناجات ،مداحی
مطالبی جذاب و متنوع در خصوص امام
زمان برای کودکان شامل داستان ،سرود،
سرگرمی ،زندگینامه و ...

100/000

1

عنوان نرم افزار

فرهنگ لغت
عربی

تصویر

جوایز

6

7

8

9

10

11

مسافر کوچولو

بازی نیسان
شگفت انگیز

کودکستان 2

ترتیل تصویری
قرآن کریم

ترتیل تصویری
قرآن کریم

خواب شیرین
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نرم افزار گردشگری مجازی قم
شامل :زندگی نامه امام زمان (عج) و
حضرت معصومه (س)
 87قصه جذاب بصورت انیمیشن
 87سرود با آهنگ دلنشین و کودکانه
بازی و سرگرمی متعدد و جذاب
آموزش وضو و نماز ،تاریخ و نقشه قم.

ماشین بازی ویژه کودکان با هدف یاداوری
بازسازی مرقد ائمه بقیه علیهم السالم
دارای نمادهای ایرانی و محلی

80/000

مجموعه ای آموزنده ،متنوع و شاد برای
پیش دبستانی ها
آموزش الفبا همراه با شعر ،جزء  03قرآن،
هفت قصه جذاب و انیمیشنی به همراه
شعرهای شاد کودکانه

ترتیل تصویری قرآن کریم با صدای استاد
منشاوی با خط عثمان طه
با ترجمه روان آیت اهلل مکارم شیرازی
به صورت DVD

200/000

ترتیل تصویری قرآن کریم با صدای استاد
منشاوی با خط عثمان طه
با ترجمه روان آیت اهلل مکارم شیرازی
به صورت VCD

250/000

مجموعه قصه و سرود انیمیشنی )(VCDدر
مورد امام زمان (عج) مخصوص کودکان

50/000
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12

کودک آسمانی

مجموعه قصه و سرود انیمیشنی )(VCDدر
مورد امام زمان (عج) مخصوص کودکان

50/000

11

هجرت

مجموعه قصه و سرود انیمیشنی )(VCDدر
مورد حضرت معصومه (س) مخصوص
کودکان

50/000

14

نور هدایت

مجموعه قصه و سرود انیمیشنی )(VCDدر
مورد حضرت معصومه (س) مخصوص
کودکان

50/000

15

شهروند نوین

دانستنیهای آپارتمان نشینی و مسائل
مربوط به مدیریت آپارتمان و قوانین
مربوطه

50/000

16

نیایش

نرم افزار چندرسانه ای ادعیه و زیارات
همراه با ترجمه گویای فارسی
سوره هایی از قرآن با ترجمه گویا ،ادعیه و
زیارات چندرسانه ای با ترجمه گویا.
اعمال ماه های رجب ،شعبان و رمضان
آداب تشرف به اماکن مقدسه
اذان های مختلف و مطالبی پیرامون دعا و
توسل و استغفار

100/000

17

گناهان کبیره

کتاب صوتی گناهان کبیره چند رسانه ای
(متن به همراه صوت)
معرفی آثار منتشره استاد ،زندگی نامه و راه
سعادت شامل راه های توبه و حکایت های
پندآموز می باشد

15/000
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18

19

20

قرآن و عرفان

کتابخانه
دیجیتال

آموزش قرآن
کوثر

ترتیل قرآن کریم با صدای دلنشین استاد
سعدالغامدی همراه با تفسیر ادبی و عرفانی
خواجه عبدا ..انصاری و ترجمه های مختلف
متن قرآن با خط عثمان طه

این مجموعه شامل  553کتاب و مقاله با
دسترسی بسیار آسان در موضوعات مختلف
و طبقه بندی شده می باشد.
دسته بندی موضوعی کتابها که شامل:
کامپیوتر ،روانشناسی ،تاریخی ،اقتصاد،
ادبیات فارسی ،کتب مرجع عربی ،حقوقی،
بهداشت ،جوانان ،شعر ،فلسفه و عرفان و ...

این نرم افزار سریعترین روانترین آسانترین
جامعترین روش روخوانی قرآن کریم می
باشد که دارای ویژگیهای خاصی می باشد

40/000

50/000

20/000

