عقاید (پرسش و پاسخ ها ،فرقه ها ،نقد شبهات ،آخرالزمان)
عنوان نرم افزارCD ، DVD ،

ردیف

پدید آور
مجمع جهانی تقریب مذاهب

1

الوحدة و التقریب بین المذاهب السالمیه (محمدعلی التسخیری)

2

اصول عقاید اسالمی (محسن قرائتی)

3

گلپایگان)
عقاید استداللی ( 1ربانی
ِ

دفتر فناوری اطالعات مرکز مدیریت خواهران

4

اثبات والیت

گنجینه معرفت

5

المحاظرات الدینیه

مجمع جهانی اهل بیت

6

آیا از یاد برده اید (فرازهایی نهم از خطبه غدیر به سه زبان فارسی ،عربی،
انگلیسی)

مجمع جهانی اهل بیت

7

نرم افزار جامع الغدیر

موسسه نرم افزاری صافات

8

مرزبانی از مکتب اهل بیت (بررسی و نقد عقاید وهابیت)

آیت الله سبحانی

9

مرزبانی از مکتب اهل بیت (بررسی و نقد سلفی گری و وهابیت)

دکتر سید مهدی علیزاده موسوی

11

مجموعه کامل نقد و هابیت

موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر

11

شاخ شیطان (جامعترین نرم افزار درباره ي فرقه ضاله وهابیت)

امرار اندیشه

12

بی راهه (نقد عملکرد عقاید وهابیت)

رادیو معارف

13

نرم افزار وهابیت شناسی

مرکز مطالعات و پژوهش های امامت

14

بهاء بی بها (جامع ترین نرم افزار درباره ي فرقه ي ضاله بهائیت)

احرار اندیشه

15

قبیله تزویر (نقد بهائیت از درون)

رادیو معارف

16

بهائیت

17

به سوی حقیقت (رد فرقه ضاله بهائیت)

حوزه علمیه اصفهان

18

سراب (بانک اطالعات و نرم افزار فرقه شناسی)

سروش فرهنگ والیت

19

شیطان مامور گمراهی

موسسه نرم افزاری کوثر

21

پیروان شیطان (جامع ترین نرم افزار درباره شیطان پرستی)

احرار اندیشه

21

صهیونیسم مسیحی

گنجینه معرفت

22

پرسش و پاسخ (مرکز اسالمی تورنتو)

محمدعلی انصاری

23

پاسخ 2

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

24

پرس و جو (نرم افزار تخصصی پرسش و پاسخ)

احرار اندیشه

25

نرم افزار پاسخگو

26

به سوی حقیقت (کتابخانه شیعه شناسی و پاسخ به شبهات وهابیت)

مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه ي اصفهان

27

سفر به عالم برزخ

علیرضا اسداللهی فرد

28

مردی که فردا را دید (پیشگویی های نوسترا داموس)

دکتر محمد صابر جعفری

29

نقشه ي راه ظهور

31

مثلث مقدس

31

این است آخر الزمان

32

قوم نشان شده (نقش ایران و ایرانیان در واقعه ي شریف ظهور)

33

نشانه های پایان و غرب

34

پایان تاری خ و آخر الزمان

35

آرمگدون

36

مسند ظهور رجال

37

فراماسونری ،دجال آخرالزمان

38

غرب ،اسالم و آخر الزمان

39

یمن (سرزمین های درگیر در واقعه ي شریف ظهور)

41

فرقه سازی استعمار در جهان امروز

موسسه فرهنگی موعود عصر

41

شیطان پرستی و شیطان پرستان مدرن

موسسه فرهنگی موعود عصر

42

تصوف و صوفی گری

موسسه فرهنگی موعود عصر

موسسه فرهنگی موعود عصر

