Smart Audio Bank
Model: RM938

به نام یکتای بی همتا
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بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

ردیف

فصل اول:

مناسبتهای هجری شمسی
از صفحه  3الی صفحـه 7

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

مناسبت

تاریخ

فایلهای صوتی پیشنهادی
240 ، 239 ، 147 ، 140 ، 137

 12فروردین

روز جمهوری اسالمی ایران

 20فروردین

روز فناوری هسته ای (سالروز شهادت مرتضی آوینی)

 21فروردین

شهادت علی صیاد شیرازی

260 ، 156

 29فروردین

روز ارتش و نیروی زمینی

370 ، 342

 1اردیبهشت

روز بزرگداشت سعدی

 2اردیبهشت

سالروز اعالم انقالب فرهنگی (تاسیس سپاه پاسداران)

 3اردیبهشت

روز بزرگداشت شیخ بهایی

 5اردیبهشت

شکست حمله نظامی امریکا به ایران در طبس

 10اردیبهشت

روز ملی خلیج فارس

 11اردیبهشت

روز کار وکارگر

 12اردیبهشت

روز معلم ( سالروز شهادت استاد مطهری )

 15اردیبهشت

روز بزرگداشت شیخ صدوق

 19اردیبهشت

روز بزرگداشت شیخ کلینی

 24اردیبهشت

سالروز لغو امتیاز تنباکو به فرمان آیت اهلل میرزا حسن شیرازی

 25اردیبهشت

روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی

 28اردیبهشت

روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

 1خرداد

روز بهره وری وبهینه سازی مصرف (روز بزرگداشت مالصدرا )

 3خرداد

روز مقاومت،ایثار و پیروزی(سالروز فتح خرمشهر)

 4خرداد

روز مقاومت و پایداری ( روز دزفول)

 14خرداد

رحلت حضرت امام(ره)

 15خرداد

سالروز قیام خونین  15خرداد 1342

 26خرداد

سالروزشهادت سربازان دلیراسالم بخارایی/امانی/صفارهرندی/نیک نژاد

 27خرداد

روز جهاد کشاورزی (سالروز تاسیس جهاد سازندگی )

 29خرداد

سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی

 31خرداد

سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران ( روز بسیج اساتید)

161 ، 151 ، 150 ، 149 ، 135 ، 132

370 ، 267
393 ، 382 ، 381 ، 341 ، 189 ، 159

454 ، 453 ، 452 ، 311 ، 190

191
366 ، 364
376 ، 136 ، 133
445 ، 409 ، 320 ، 306 ، 146 ، 87
354 ، 110
380 ، 373 ، 354 ، 144

255، 254
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بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank

Model: RM938

ردیف

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
4

مناسبت

تاریخ
 1تیر

سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی (روز اصناف)

 7تیر

سالروزشهادت دکتر بهشتی و 72تن از یاران امام خمینی(ره)(روز قوه قضائیه)

 8تیر

روز مبارزه با سالحهای شیمیایی و میکروبی

 10تیر

روز صنعت و معدن

 11تیر

سالروز شهادت آیت اهلل صدوقی (چهارمین شهید محراب)

 12تیر

حمله به هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران توسط ناوگان امریکا

 14تیر

روز قلم

 18تیر

روز ادبیات کودک و نوجوان

 21تیر

روز عفاف و حجاب

 25تیر

روز بهزیستی و تامین اجتماعی

 26تیر

سالروز تاسیس شورای نگهبان

 5مرداد

سالروز عملیات مرصاد

 9مرداد

روز اهدای خون

 14مرداد

روز صدور فرمان مشروطیت (روز حقوق بشر اسالمی)

 16مرداد

سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی

 17مرداد

روز خبر نگار

 23مرداد

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

 26مرداد

آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی

 28مرداد

سالروز کودتای  28مرداد 1332

 30مرداد

روز بزرگداشت عالمه مجلسی

 1شهریور

سالروز بزرگداشت ابو علی سینا ( روز پزشک)

 2شهریور

آغاز هفته دولت (سالروز شهادت سید علی اندرزگو)

 4شهریور

روز کارمند

 5شهریور

سالروز بزرگداشت زکریای رازی (روز دارو سازی)

 8شهریور

سالروز شهادت رجایی و باهنر (روز مبارزه با تروریسم)

Model: RM938

فایلهای صوتی پیشنهادی
231 ، 221 ، 211 ، 152

380 ، 373 ، 354 ، 144
341 ، 382 ، 381 ، 126 ، 114
175 ، 138 ، 119 ، 117
129 ، 127

135 ، 132 ، 131 ، 104
385

106

380 ، 373 ، 354 ، 144

ردیف

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

مناسبت

تاریخ
 10شهریور

روز تجلیل از امام زادگان و بقعه های متبرکه

 11شهریور

روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی (شاه چراغ)

 12شهریور

روز مبارزه با استعمار انگلیس  /سالروز شهادت رئیس علی دلواری

 13شهریور

بزرگداشت ابوریحان بیرونی  /روز تعاون

 14شهریور

سالروز شهادت آیت اهلل قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی

 17شهریور

قیام  17شهریور سال 1357

 19شهریور

وفات آیت اهلل سید محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران

 20شهریور

شهادت آیت اهلل مدنی (دومین شهید محراب)

 27شهریور

سالروز بزرگداشت استاد شهریار /روز شعر و ادب فارسی

 31شهریور

آغاز هفته دفاع مقدس

 5مهر

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن االئمه (ع)

 7مهر

روز آتشنشانی و ایمنی  /شهادت سرداران اسالم فالحی/فکوری/

فایلهای صوتی پیشنهادی

380 ، 373 ، 354 ، 144
122
380 ، 373 ، 354 ، 144
138
370،369،365،363،156،151،148،109
387 ، 376 ، 373
380 ، 373 ، 354 ، 144

نامجو/کالهدوز/جهان آرا
 8مهر

روز بزرگداشت موالنا

 13مهر

روز نیروی انتظامی  /هجرت امام خمینی از عراق به پاریس

 14مهر

روز دامپزشکی

 15مهر

روز روستا

 20مهر

روز بزرگداشت حافظ

مجموعه اشعار لسان الغیب
از شماره  872الی 982

 26مهر

روز تربیت بدنی و ورزش

شماره های  496، 385 :و مجموعه موزیک
های ورزشی از شماره  468الی 486

512

 28مهر

روز خانواده و تکریم از بازنشستگان

 3آبان

روز تجلیل از اسراء و مفقودان

 4آبان

اعتراض و افشا گری امام خمینی (ره) علیه پذیرش کاپیتوالسیون

112

 8آبان

شهادت محمد حسین فهمیده روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

458 ، 457 ، 349 ، 145 ، 130 ، 124 ، 118

شماره های 373 ، 372:
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بانک صوتی هوشمند
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Model: RM938

ردیف

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
6

مناسبت

تاریخ

Model: RM938

فایلهای صوتی پیشنهادی

 10آبان

شهادت آیت اهلل قاضی طباطبائی ( اولین شهید محراب )

 13آبان

تسخیر النه جاسوسی امریکا  /روز دانش آموز

 24آبان

روز کتاب و کتابخوانی

242 ، 135 ، 132

 5آذر

روز بسیج مستضعفان

464 ، 457 ، 130

 7آذر

روز نیروی دریایی

 10آذر

شهادت آیت اهلل مدرس  /روز مجلس

 12آذر

روز قانون اساسی

 16آذر

روز دانشجو

 19آذر

روز تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی

 20آذر

شهادت آیت اهلل دستغیب (سومین شهید محراب)

 25آذر

روز پژوهش

 27آذر

شهادت آیت اهلل دکتر محمد مفتح (روز وحدت حوزه و دانشگاه)

 29آذر

روز وقف

 7دی

سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی

 8دی

روز صنعت پتروشیمی

 9دی

روز بصیرت و میثاق امت با والیت

 19دی

قیام خونین مردم قم

 20دی

شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

 22دی

تشکیل شورای انقالب اسالمی به فرمان امام خمینی (ره)

 26دی

فرار شاه معدوم

 27دی

شهادت نواب صفوی

 29دی

روز غزه

 6بهمن

سالروز حماسه مردم آمل

 12بهمن

بازگشت حضرت امام خمینی (ره) به وطن  /شروع دهه فجر

457 ، 456 ، 455 ، 382 ، 381 ، 341

154 ، 104
380 ، 373 ، 354 ، 144
135
380 ، 373 ، 354 ، 144 ، 104

ردیف

97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108

مناسبت

تاریخ

فایلهای صوتی پیشنهادی

 14بهمن

روز فناوری فضایی

134 ، 132 ، 131

 19بهمن

روز نیروی هوایی

262

 22بهمن

پیروزی انقالب اسالمی و سقوط نظام شاهنشاهی

، 351 ، 350 ، 347 ، 345 ، 343 ، 98
361 ، 357 ، 356 ، 355 ، 353

 29بهمن

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای قم

 5اسفند

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندسی

 14اسفند

روز احسان و نیکوکاری

 15اسفند

روز درخت کاری

 18اسفند

روز بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی

 20اسفند

روز راهیان نور

 22اسفند

روز بزرگداشت شهداء  /سالروز تاسیس بنیاد شهید انقالب اسالمی

 25اسفند

روز بزرگداشت پروین اعتصامی

 29اسفند

روز ملی شدن صنعت نفت

467 ، 466 ، 465 ، 464 ، 463 ، 462

380 ، 373 ، 354 ، 144

164 ، 163 ، 162 ، 155 ، 99

380 ، 373 ، 354 ، 144
459 ، 128
، 348 ، 344 ، 340 ، 261 ، 188 ، 88
363 ، 360 ، 358 ، 352
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بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

ردیف

مناسبت

تاریخ

فایلهای صوتی پیشنهادی

1

 9محرم

تاسوعای حسینی

2

 10محرم

عاشورای حسینی

3
4
5
6

 12محرم

شهادت امام زین العابدین(ع) (روایت اول)

720 ، 599 ، 598 ، 595 ، 594 ، 593

 25محرم

شهادت امام زین العابدین(ع) (روایت دوم)

720 ، 599 ، 598 ، 595 ، 594 ، 593

، 233 ، 213 ، 210 ، 186 ، 178 ، 101
، 407 ، 406 ، 404 ، 330 ، 326 ، 318
، 435 ، 434 ، 433 ، 432 ، 410 ، 408

فصل دوم:

منـاسبتهای هجری قمـری
از صفحه  9الی صفحه 11

8

، 695 ، 595 ، 594 ، 593 ، 525 ، 436
، 701 ، 700 ، 699 ، 698 ، 697 ، 696
، 707 ، 706 ، 705 ، 704 ، 703 ، 702
، 713 ، 712 ، 711 ، 710 ، 709 ، 708
719 ، 718 ، 717 ، 716 ، 715 ، 714

 7صفر

والدت امام موسی کاظم(ع)

 20صفر

اربعین حسینی

 28صفر

رحلت حضرت رسول اکرم (ص)  /شهادت امام حسن مجتبی(ع)

 30صفر

شهادت امام رضا (ع)

292
، 435 ، 433 ، 318 ، 205 ، 204 ، 101
706 ، 705 ، 599 ، 598 ، 584 ، 525

7
8
9
10
11

 1ربیع االول

هجرت رسول اکرم (ص) از مکه به مدینه

 8ربیع االول

شهادت امام حسن عسکری (ع)

 12ربیع االول

والدت حضرت رسول اکرم (ص) به روایت اهل سنت

12

 17ربیع االول

13
14
15

 8ربیع الثانی

والدت امام حسن عسکری (ع)

 10ربیع الثانی

وفات حضرت معصومه (س)

 5جمادی االول

والدت حضرت زینب (س)  /روز پرستار

(آغاز هفته وحدت)
والدت حضرت رسول اکرم (ص) به روایت اهل تشیع/روز اخالق
و مهر ورزی/والدت امام جعفر صادق (ع)

694 ، 686 ، 439
725 ، 724 ، 430 ، 429 ، 428 ، 427
728
، 603 ، 602 ، 440 ، 328 ، 96 ، 90
639 ، 638 ، 637 ، 636
، 603 ، 602 ، 440 ، 328 ، 291 ، 96
639 ، 638 ، 637 ، 636
679 ، 297
729
671 ، 322 ، 157 ، 106
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بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank

Model: RM938

ردیف

مناسبت

تاریخ

Model: RM938

فایلهای صوتی پیشنهادی

16

 13جمادی االول شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) به روایتی

17

 3جمادی الثانی

شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) به روایتی

18
19

 13جمادی الثانی سالروز وفات ام البنین (ع)(روز تکریم مادران وهمسران شهید)

717

 20جمادی الثانی والدت حضرت فاطمه الزهرا (س)  /والدت امام خمینی(ره)/

286 ، 248 ، 247 ، 241 ، 227 ، 122

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

، 405 ، 331 ، 312 ، 309 ، 223 ، 200

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

693 ، 692 ، 691 ، 690 ، 689 ، 441
، 405 ، 331 ، 312 ، 309 ، 223 ، 200
693 ، 692 ، 691 ، 690 ، 689 ، 441

روز زن

ردیف

650 ، 649 ، 648 ، 647 ، 306 ،

 1رجب

والدت امام محمد باقر (ع)

290

 3رجب

شهادت امام علی نقی (ع)

727

 10رجب

والدت امام محمد تقی (ع)

678 ، 677 ، 295

 13رجب

والدت حضرت علی (ع)  /روز پدر

 15رجب

وفاتحضرتزینب(س)/تغییرقبلهمسلمینازبیتالمقدسبهمکهمعظمه

 25رجب

شهادت امام موسی کاظم (ع)

 27رجب

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

638 ، 319 ، 304 ، 249 ، 185 ، 94

 3شعبان

والدت امام حسین (ع)  /روز پاسدار

، 660 ، 659 ، 658، 325 ، 288 ، 208

 4شعبان

والدت حضرت ابوالفضل (ع)  /روز جانباز

 5شعبان

والدت امام زین العابدین (ع)  /آغاز دهه مهدویت

 11شعبان

والدت حضرت علی اکبر (ع)  /روز جوان

 15شعبان

والدت حضرت مهدی (عج)  /روز جهانی مستضعفان

335 ، 317 ، 313 ، 300 ، 285 ، 184
642 ، 641 ، 640 ، 412 ، 411 ، 336 ،
646 ، 645 ، 644 ، 643،
719 ، 718
723

663 ، 662 ، 661
666 ، 665 ، 664 ، 662 ، 236
673 ، 289
669 ، 668 ، 667
، 316 ، 314 ، 307 ، 298 ، 218 ، 105
416 ، 415 ، 414، 413 ، 338 ، 337 ، 333

44
45
46
47
48
49
50

مناسبت

تاریخ
 10رمضان

وفات حضرت خدیجه کبری (س)

 15رمضان

والدت امام حسن مجتبی (ع)  /روز اکرام

 18رمضان

شب قدر

 19رمضان

ضربت خوردن حضرت علی (ع)

فایلهای صوتی پیشنهادی
657 ، 656، 655 ، 321 ، 287
762 ، 20
597 ، 596 ، 579 ، 405 ، 232 ، 184
687 ،

 20رمضان

شب قدر

 21رمضان

شهادت حضرت علی (ع)

 22رمضان

شب قدر

762 ، 20
688 ، 687 ، 597 ، 596 ، 579
762 ، 20
459 ، 128 ، 102

رمضان

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان  /روز جهانی قدس

 1شوال

عید سعید فطر

798 ، 174

 25شوال

شهادت امام جعفر صادق(ع)

722 ، 96

1ذی القعده
 11ذی القعده

والدت حضرت معصومه (س)  /روز دختر
والدت امام رضا (ع)

685
، 339 ، 315 ، 303 ، 294 ، 293 ، 237
، 581 ، 431 ، 430 ، 426 ، 425 ، 424
676 ، 675 ، 674

 30ذی القعده

شهادت امام محمد تقی (ع)

 1ذی الحجه

سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه الزهرا (س) /روز ازدواج

 7ذی الحجه

شهادت امام محمد باقر (ع)

 9ذی الحجه

روز عرفه (روز نیایش)

 10ذی الحجه

عید سعید قربان

 15ذی الحجه

والدت امام علی نقی (ع)

 18ذی الحجه

عید سعید غدیر خم

726
652 ، 651 ، 442
721
327 ، 174
654 ، 653 ، 250 ، 183 ، 174

، 422 ، 421 ، 420 ، 419 ، 418 ، 417 ،
684 ، 683 ، 682 ، 681 ، 680 ، 423
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بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

حافظه داخلی دستگاه با توانایی پخش
ردیف

فصل سوم:
لیست پخش فایلهای صوتی
حافظه داخلی
از صفحه  13الی صفحه 92

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

عنوان

جزء سی ام کالم اهلل مجید
اذان با گلبانگ های ماندگار
سرود ملی
برگزیده ای از کالم ماندگار امام خمینی (قدس سره الشریف)
برگزیده ای از کالم ماندگار مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
منتخبی از سخنان علمای ملی و مذهبی
آوای فرماندهان شهید
تواشیح و صلوات های خاصه
مجموعه سرودهای انقالبی
مجموعه سرودهای دفاع مقدس
مجموعه سرودهای ملی حماسی
مجموعه نوا های مذهبی
مجموعه سرودهای دانش آموزی
مجموعه سرودهای جشن عاطفه ها و نیکوکاری
مجموعه موزیک های ورزشی
مجموعه ترانه های ماندگار
مجموعه موزیک های بی کالم
مولودی خوانی چهارده معصوم (ع)
مداحی و سینه زنی چهارده معصوم (ع)
مجموعه ادعیه  ،مناجات و زیارت ها
مجموعه اشعار لسان الغیب

شماره صفحه

14
19
21
23
26
29
38
41
45
47
49
51
54
56
58
60
65
69
74
79
87

شماره فایل

 1الی 74
 75الی 85
86
 87الی 113
 114الی 161
 162الی 250
 251الی 278
 279الی 339
 340الی 363
 364الی 380
 381الی 402
 403الی 445
 446الی 461
 462الی 467
 468الی 486
 487الی 580
 581الی 635
 636الی 685
 686الی 729
 730الی 871
 872الی 982

13

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

جزء سی ام کالم اهلل مجید(ترتیل بدون تکرار)
ردیف

جــزء سی ام
کالم اهلل مجید
از شماره  1الی 74
از صفحه  15الی 18

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

نام سوره مبارکه

الفـات َِحة
سوره مبارکه َ
النـ َبأ
سوره مبارکه ّ
سوره مبارکه ال ّن َـا ِز َعات
س
ـب َ
سوره مبارکه َع َ
کویـر
سوره مبارکه ال ّت ْ
سوره مبارکه االنفِطـار
المطفـفِـین
سوره مبارکه
ّ
سوره مبارکه االنشقاق
سوره مبارکه ُالب ُروج
الطـارق
سوره مبارکه ّ
األعـلی
سوره مبارکه ْ
ـیة
سوره مبارکه الغَاشِ َ
َجـر
سوره مبارکه الف ْ
سوره مبارکه َالبـلَد
سوره مبارکه الشَ ـ ْمس
اللیــل
سوره مبارکه ْ
الضـحی
سوره مبارکه ّ
ـرح
سوره مبارکه االشّ َـ ْ
سوره مبارکه ال ّتِـین
القـ ْدر
سوره مبارکه َ
البـ ّی َنـة
سوره مبارکه َ
سوره مبارکه ال ّزلـ َزلة
سوره مبارکه ال َعـاد َیات
سوره مبارکه القَـار َعة
کاثـر
سوره مبارکه ال ّت ُ

توضیحات

15

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank

جزء سی ام کالم اهلل مجید(ترتیل بدون تکرار)

جزء سی ام کالم اهلل مجید(ترتیل سه مرتبه تکرار)

Model: RM938

ردیف

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

16

نام سوره مبارکه

سوره مبارکه ال َع ْصـر
ـمزة
سوره مبارکه ُ
اله َ
ِـیل
سوره مبارکه الف ْ
سوره مبارکه ُقـ َریش
سوره مبارکه المـاعون
سوره مبارکه َ
الک ْو َثـر
سوره مبارکه الکافِـرون
سوره مبارکه ال ّن ْصـر
ســد
سوره مبارکه َ
الم َ
اإلخـالص
سوره مبارکه
ْ
الفـ َلـق
سوره مبارکه َ
سوره مبارکه ال ّن َــاس

Model: RM938

توضیحات

ردیف

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

نام سوره مبارکه

الفـات َِحة
سوره مبارکه َ
النـ َبأ
سوره مبارکه ّ
سوره مبارکه ال ّن َـا ِز َعات
س
ـب َ
سوره مبارکه َع َ
کویـر
سوره مبارکه ال ّت ْ
سوره مبارکه االنفِطـار
المطفـفِـین
سوره مبارکه
ّ
سوره مبارکه االنشقاق
سوره مبارکه ُالب ُروج
الطـارق
سوره مبارکه ّ
األعـلی
سوره مبارکه ْ
ـیة
سوره مبارکه الغَاشِ َ
َجـر
سوره مبارکه الف ْ
سوره مبارکه َالبـلَد
سوره مبارکه الشَ ـ ْمس
اللیــل
سوره مبارکه ْ
الضـحی
سوره مبارکه ّ
ـرح
سوره مبارکه االشّ َـ ْ
سوره مبارکه ال ّتِـین
القـ ْدر
سوره مبارکه َ
البـ ّی َنـة
سوره مبارکه َ
سوره مبارکه ال ّزلـ َزلة
سوره مبارکه ال َعـاد َیات
سوره مبارکه القَـار َعة
کاثـر
سوره مبارکه ال ّت ُ

توضیحات

17

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

جزء سی ام کالم اهلل مجید(ترتیل سه مرتبه تکرار)
ردیف

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

18

نام سوره مبارکه

سوره مبارکه ال َع ْصـر
ـمزة
سوره مبارکه ُ
اله َ
ِـیل
سوره مبارکه الف ْ
سوره مبارکه ُقـ َریش
سوره مبارکه المـاعون
سوره مبارکه َ
الک ْو َثـر
سوره مبارکه الکافِـرون
سوره مبارکه ال ّن ْصـر
ســد
سوره مبارکه َ
الم َ
اإلخـالص
سوره مبارکه
ْ
الفـ َلـق
سوره مبارکه َ
سوره مبارکه ال ّن َــاس

توضیحات

اذان با گلبانگ های ماندگار
از شماره  75الی 85
صفحــه 20

19

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

اذان با گلبانگ های ماندگار
ردیف

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

20

نام مؤذن

اذان با نوای استاد آقاتی
اذان با نوای استاد مؤذن زاده
اذان با نوای استاد رضائیان
اذان با نوای استاد سعیدیان
اذان با نوای استاد سلیمی
اذان با نوای استاد صبحدل
اذان با نوای استاد شریف
اذان با نوای استاد پرهیزکار
اذان با نوای استاد منصوری
اذان با نوای استاد غفّاری
اذان با نوای استاد کاظم زاده

توضیحات

ســــرود ملـــــــی
جمهوری اسالمی ایران
شماره 86
صفحه 22

21

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

سرود ملی جمهوری اسالمی ایران
ردیف

86

عنوان

سرود ملی جمهوری اسالمی ایران

توضیحات

برگزیده ای از کالم ماندگار
امام خمینی (قدس سره الشریف)
از شماره  87الی 113
از صفحه  24الی 25

22

23

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

برگزیده ای از کالم ماندگار امام خمینی ( ّقدس سره الشریف)
ردیف

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
24

عنوان

اعالم خبر رحلت جانگداز امام خمینی (ره)
سخنرانی امام خمینی(ره) در بهشت زهرا(س)
ّنیت اعمال
حفظ وحدت و اخالص
همه چیز از خداست
انقالب مربوط به شخص نیست
جوانان و مردم
بعثت پیامبراکرم(ص)
ماه های مبارک شعبان و رمضان
پیامبراکرم(ص) و امام صادق (ع)
مناجات در ماه مبارک رمضان
 22بهمن
آینده نگری
عشق به خدا
محرم
روز قدس
ذکر اهلل تطمئن القلوب
پیوند حوزه و دانشگاه
امام زمان (عج)
پزشک و پرستار
وحدت
حفظ حیثیت زن
ظلم ستیزی
قیام  15خرداد
افشاگری امام خمینی (ره)

توضیحات

برگزیده ای از کالم ماندگار امام خمینی ( ّقدس سره الشریف)
ردیف

112
113

عنوان

جنایات دولت پهلوی
توطئه گران

توضیحات

25

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

برگزیده ای از کالم ماندگار مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
ردیف

برگزیده ای از کالم ماندگار
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
از شماره  114الی 161
از صفحه  27الی 28

26

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

عنوان

مرگ بر امریکا
تحریم اقتصادی
ترس از تحریم
تربیت کودک
بسیجی
تربیت علمی جوانان
اتحاد
محاسبات غرب زده ها
خط امام خمینی (ره)
مردم
بیداری جوانان
گفتگو با خدا (نماز)
امریکا قابل اعتماد نیست
ارزش حجاب
آزادی فلسطین
عظمت زن با حجاب
بسیج
کسب علم و دانش
علم قدرت است
استقامت
فرهنگ ایرانی
خط مقدم علم
مقاومت
پیشرفت ایران اسالمی
شعر و ادبیات

توضیحات

27

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

برگزیده ای از کالم ماندگار مقام معظم رهبری
ردیف

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

28

عنوان

ماه رجب
فرهنگ انقالبی
استحکام قرآنی
سالح شیطان
شرکت در انتخابات
شهیدان و راه آنان
معلم اول این عصر (بسیجیان امام خمینی(ره))
خاطره ای از امام خمینی (ره)
جمهوری اسالمی واقعی
مبارزه حق و استکبار
فشار های استکبار
مشت های پوالدی
پاسخ ایران به تهدید حمله نظامی
شهدای هفتم تیر
جوانان به گوش باشند
وظیفه نخبگان
بصیرت
خاطره ای از جنگ و شهید صیاد شیرازی
سخنرانی درباره روز پرستار
سخنرانی در سالروز پیروزی حزب اهلل لبنان
شکست امریکا در طبس
پیام نوروزی و نام گذاری سال 1394
مذاکرات اخیر

(مد ظله العالی)

توضیحات

منتخبـــــی از سخنــان
حجت االسالم و المسلمین
محسن قرائتی
از شماره  162الی 194
از صفحه  30الی 31

29

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank

منتخبی از سخنان حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی

منتخبی از سخنان حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی

Model: RM938

ردیف

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
30

عنوان

دستتان را در دستان والیت فقیه بگذارید
والیت فقیه در تمامی ادیان وجود داشته است
به دنبال حق بروید
نقش مکتب داری و بهترین مکتب
عدالت اجتماعی
نبوت
امامت
رهبری در قرآن
عامل شکست یک ملت
علت نفهمیدن و ندیدن چیست
امداد رسانی
سفارشات اسالم به عدالت
نگاهی به عید نوروز و اعیاد اسالمی
تکیه اسالم بر تربیت
توطئه علیه رهبران اسالمی در طول تاریخ
یاد خدا
عاشورا
ماه رمضان از نگاه قرآن
تفسیر منشور مقام معظم رهبری
تفسیر سوره ناس
قرآن و اهل بیت پیامبر(ص)
غدیر خم
امیر المومنین (ع)
بعثت پیامبر (ص)
پیام حادثه کربال

Model: RM938

توضیحات

ردیف

187
188
189
190
191
192
193
194

عنوان

عوامل خود باختگی
دهه فجر
شکست امریکا در طبس
روز معلم
اسراف و خطرات آن
مقاوم سازی انسان ها در مقابل فروپاشی درونی
بخل و انفاق
امداد های غیبی

توضیحات

31

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

منتخبیازسخنانحجتاالسالموالمسلمینشیخحسینانصاریان
ردیف

منتخبـــــی از سخنــان
حجت االسالم و المسلمین
شیخ حسین انصاریان
از شماره  195الی 213
صفحه 33

32

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

عنوان

دعوت به گناه
مسئوولیت
محبت الهی
ویژگی های مومن
گناه
عزا داری حضرت علی (ع) در فراق حضرت فاطمه (س)
داستان باغبان و درخت مغرور
داستان ذوالقرنین و شهر عجیب
داستان یعقوب لیث صفاری
ورود اهل بیت امام حسین (ع) به کربال
وفا داری به امام حسین (ع)
توحید
توبه کننده واقعی
تولد امام حسین (ع)
داستان شیطان و یکی از اولیای الهی
شهادت امام حسین (ع)
شهید بهشتی
داستان شاه و مرد عابد (مقابله با نفس اماره)
ساعات آخر روز عاشورا

توضیحات

33

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

منتخبی از سخنان حجت االسالم و المسلمین علیرضا پناهیان
ردیف

منتخبـــــی از سخنــان
حجت االسالم و المسلمین
علی رضا پناهیان
از شماره  214الی 237
صفحه 35

34

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

عنوان

فتنه آخر زمان و اتفاقات اخیر
ترس غربی ها از مقام معظم رهبری
جریان تحمیل گری
امتحانات الهی
چه موقع امام زمان (عج) ظهور می کند
داستان مسلمان شدن یک جوان امریکایی
عالم منافق
درباره شهید بهشتی
فتنه داخلی (فتنه )88
حضرت زهرا (س)(ایام فاطمیه)
رهبر منطقه
تالش وظیفه منتظران است
حکومت امیر المومنین (ع)(مشکالت والیت فقیه)
موفقیت امام خمینی (ره) در جبهه جهاد اکبر
مشابهات جهاد اکبر و جهاد اصغر
تفاوتهای جهاد اکبر و جهاد اصغر
عارف بزرگوار و دیدار با حضرت علی (ع)
بزرگواری شهید بهشتی
درد دل امیرالمومنین (ع) با چاه
امام حسین (ع) و عمر سعد
داستان فرزند روحانی کم سواد و امام زمان (عج)
حاج احمد متوسلیان
حیا و ادب حضرت ابوالفضل (ع)
خاطره ای از امام رضا (ع)

توضیحات

35

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

منتخبی از سخنان دکتر حسن رحیم پور ازغدی
ردیف

منتخبـــــی از سخنــان
دکتر حسن رحیم پور ازغدی
از شماره  238الی 250
صفحه 37

36

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

عنوان

دموکراسی تا استعمار گری
اهداف و ویژگی های انقالب اسالمی 1
اهداف و ویژگی های انقالب اسالمی 2
حضرت فاطمه(س) و انسان امروز
اهمیت مطالعه و کتابخوانی
چهار سوال اساسی از غرب
جهانی که می خواهیم بسازیم
نظریه پیشرفت و ترقی
شجاعت جوانی روح و معنویت
حضرت فاطمه (س) خورشیدی در آفرینش
عدالت خواهی امام خمینی (ره)
عید مبعث
ابعاد مختلف واقعه غدیر خم

توضیحات

37

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

آوای فرماندهان شهید
ردیف

آوای فرماندهان شهیــد
از شماره  251الی 278
از صفحه  39الی 40

38

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

عنوان

شهید باقری
شهید باقری
شهید باقری
شهید چمران
شهید چمران
شهید همت
شهید کلهر
شهید خرازی
شهید زین الدین
شهید صیاد شیرازی
شهید ستاری
شهید ستاری
شهید کاوه
شهید علم الهدی
شهید فکوری
شهید فکوری
شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
شهید کشوری
روایت فتح 1
روایت فتح 2
روایت فتح 3
روایت فتح 4
روایت فتح 5
روایت فتح 6

توضیحات

نگاه الهی شهید باقری به جبهه و جنگ
توضیح درباره عملیات های دفاع مقدس
عشق اینجاست  ،امام زمان (عج) اینجاست  ،خدا اینجاست
توضیح زندگی نامه شهید چمران از زبان خود ایشان
زیر بنای فلسفی زندگی
برای اینکه مشمول رحمت الهی شویم بایستی اخالص داشته باشیم
باال بردن سطح تقوا و معنویات از همه چیز مهم تر است
کاری که برای رضای خدا انجام می شود نیازی به گفته شدن ندارد
توضیح شرایط جنگ به مردم
شکست و پیروزی در جنگ آزمایش الهی است
سخنرانی درباره دهه فجر
سخنرانی درباره نقش نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس
توضیح زندگی نامه شهید کاوه از زبان خود ایشان
درس هایی که پیامبر (ص) برای جهاد به امتش می آموخت
توضیح درباره ماهیت جنگ تحمیلی
سخنرانی درباره بزرگداشت مقام شهید
توضیح درباره اخالص و ایمان برادران سپاه پاسداران در جنگ تحمیلی
استقامت ملت در مقابل سختی های جنگ
رژیم بعثی مزدور و ارباب آنها امریکا هیچ غلطی نمی توانند بکنند
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Model: RM938

Smart Audio Bank
Model: RM938

آوای فرماندهان شهید
ردیف

276
277
278

عنوان

روایت فتح 7
روایت فتح 8
روایت فتح 9

توضیحات

تواشیح و صلوات های خاصه
از شماره  279الی 339
از صفحه  42الی 44

40

41
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تواشیح و صلوات های خاصه

تواشیح و صلوات های خاصه

Model: RM938

ردیف

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
42

عنوان

صلوات 1
صلوات 2
صلوات 3
صلوات 4
صلوات 5
صلوات 6
صلوات خاصه حضرت علی (ع)
صلوات خاصه حضرت فاطمه زهرا (س)
صلوات خاصه امام حسن مجتبی(ع)
صلوات خاصه امام حسین (ع)
صلوات خاصه امام زین العابدین (ع)
صلوات خاصه امام محمد باقر (ع)
صلوات خاصه امام جعفر صادق (ع)
صلوات خاصه امام موسی کاظم (ع)
صلوات خاصه امام رضا (ع) 1
صلوات خاصه امام رضا (ع) 2
صلوات خاصه امام جواد (ع)
صلوات خاصه امام هادی (ع)
صلوات خاصه امام حسن عسکری (ع)
صلوات خاصه امام زمان (عج)
یا رب
علی(ع) ای همای رحمت
فدای ملکوت
تمنا (اهلل)
سند نجات(امام رضا (ع))

Model: RM938

توضیحات

ردیف

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

عنوان

جلوه سلطان (یا محمد(ص))
ربنا
امام خمینی (ره)
ای پادشه خوبان (امام زمان(عج))
غم دوست
حضرت فاطمه زهرا (س)
رمضان
شهید مطهری
مادرم زهرا (س)
شیر میدان شجاعت (امام علی(ع))
ای دل شیدای ما (امام زمان(عج))
منظومه امام رضا (ع)
یا ابا صالح (امام زمان (عج))
حقیقت حق (امام علی(ع))
یا حسین (ع)
مبعث
رحلت امام خمینی (ره)
امام حسن مجتبی (ع)
حضرت زینب (س)
یا علی و یا عظیم
قرآن بخوان
مبتالی حسین (ع)
سقای خفته (حضرت ابوالفضل(ع))
عید قربان
سیدنا (پیامبر اکرم(ص))
ّ

توضیحات
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Model: RM938

تواشیح و صلوات های خاصه
ردیف

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

44

عنوان

یا خامنه ای (مقام معظم رهبری)
اندوه خورشید (امام حسین (ع))
بانوی بی مزارم (حضرت فاطمه زهرا (س))
بی شکیبایی
عید والیت (امام زمان (عج))
میالد امام هادی (ع)
علی ماه و علی مه رو
حیدری ام (حضرت علی (ع))
گل نرگس
یا ابن الحسن موال بیا
حریم طوس(امام رضا (ع))

توضیحات

مجموعه سرود های
انقـــــــالبـــی
از شماره  340الی 363
صفحه 46

45
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Smart Audio Bank
Model: RM938

Model: RM938

مجموعه سرود های انقالبی
ردیف

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
46

عنوان

اهلل اهلل اهلل
امریکا امریکا ننگ به نیرنگ تو
ارتش برای ملت  ،ملت پناه ارتش
بهاران خجسته باد (هوا دلپذیر شد)
اهلل اکبر خمینی رهبر
بهمن خونین جاویدان
دین انسان ساز
به الله در خون خفته
بوی گل سوسن و یاسمن آید
ای بسیج ای سر فرازان
عید بهمن
طلیعه ظفر (خجسته باد این پیروزی)
خمینی ای امام (ای مجاهد)
میالد آزادی
شهید شهید شهید راه تو افتخار
خورشید بهمن
آوای فجر
مظهر شجاعت
طلیعه سحر
اال معمار طراح حرم بر خیز
آب زنید راه را
 22بهمن روز از خود گذشتن
اهلل اهلل تو پناهی
برخیزید

توضیحات

مجموعه سرود های
دفـــاع مقـــدس
از شماره  364الی 380
صفحه 48
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مجموعه سرود های دفاع مقدس
ردیف

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

48

عنوان

مارش عملیات با خبر آزاد سازی خرمشهر
آژیر اعالم وضعیت قرمز در زمان جنگ تحمیلی
ممد نبودی ببینی
سبکباران خرامیدند و رفتند
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه
چنگ دل آهنگ دل
ای لشگر صاحب زمان آماده باش
عشق یعنی یه پالک
جماعت یه دنیا فرق بین دیدن و شنیدن
فکر اون گلهای سرخم که سرها رو خم نکردند
رو به سوی کعبه دلها کنید
پوتین
ما ایستاده ایم
چشم مجنون
بیسیم چی
شهدای گمنام
کجائید ای شهیدان خدایی

توضیحات

با صدای حاج غالم کویتی پور
با صدای حاج صادق آهنگران
با صدای حاج غالم کویتی پور
با صدای حاج غالم کویتی پور
با صدای حاج صادق آهنگران
با صدای حاج محمود کریمی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای حاج غالم کویتی پور
با صدای حامد زمانی
با صدای حامد زمانی
با صدای حامد زمانی
با صدای حامد زمانی
با صدای مجتبی رمضانی
با صدای شهرام ناظری

مجموعه سرود های
ملــی و حمـــاسی
از شماره  381الی 402
صفحه 50
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مجموعه سرود های ملی حماسی
ردیف

381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

عنوان

مرگ بر امریکا
مرگ بر امریکا
سازش نمی پذیریم
ایران
ایران
ایران من
سر فراز باشی میهن من
همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم
وطنم ای شکوه پا بر جا (تبریز در مه)
هموطن
گردان
گزینه های روی میز
هم آواز طوفان

394
395
396
397

جنگ اقتصاد
حماسه نادر
یار دبستانی من
ایران

398
399
400
401
402

وطنم پاره تنم
سالهای مشروطه
ایران
ای ایران ای مرز پر گوهر
ای ایران ای مرز پر گوهر

50

توضیحات

با صدای حاج صادق آهنگران
با صدای حامد زمانی  /موضوع 13:آبان
با صدای اسفندیار غره باغی
با صدای مجید اخشابی
با صدای روزبه نعمت الهی
با صدای یاور اقتداری
همخوانی نوجوانان
با صدای ساالر عقیلی
با صدای ساالر عقیلی
با صدای حامد زمانی
با صدای حامد زمانی  /موضوع 13:آبان
با صدای حامد زمانی  /موضوع:
گرفتاری امریکا در طوفان طبس
با صدای حامد زمانی/موضوع :تحریم ها
با صدای حامد زمانی
با صدای جمشید جم
با صدای خشایار اعتمادی و فریدون
آسرایی
با صدای میثم ابراهیمی
با صدای ساالر عقیلی
با صدای محمد نوری
با صدای استاد بنان
همخوانی

مجموعه نواهای
مــذهبـــــی
از شماره  403الی 445
ازصفحه  52الی 53

51

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank

مجموعه نواهای های مذهبی

مجموعه نواهای های مذهبی

Model: RM938

ردیف

403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
52

عنوان

Model: RM938

توضیحات

با صدای حاج غالم کویتی پور
عمه بابایم کجاست
با صدای حاج غالم کویتی پور
این حسین(ع) کیست که عالم همه دیوانه اوست
با صدای حاج غالم کویتی پور
یکی بود یکی نبود
با صدای حاج غالم کویتی پور
بر لب دریا لب دریا دالن
با صدای حاج غالم کویتی پور
مانده تنها حسین(ع)
با صدای حاج صادق آهنگران
کربال منتظر ماست
با صدای حاج سعید حدادیان
یاد امام(ره) و شهدا دل و میبره کرببال
با صدای حمید اسدی
خواب می گوید حسین(ع) مهتاب می گوید حسین(ع)
با صدای حامد زمانی
امیر مومنان (ع)
موضوع  :حضرت علی (ع)
صورت و پیوند جهان
موضوع  :امام زمان (عج)
معراج ستاره ها
موضوع  :امام زمان (عج)
روح و روانم
موضوع  :امام زمان (عج)
نروم از سر کوی تو
موضوع  :امام زمان (عج)
ای دلبر و دل خوشیم
با صدای علی فانی/موضوع  :امام زمان (عج)
به طاها به یاسین 1
با صدای علی فانی/موضوع  :امام زمان (عج)
به طاها به یاسین 2
موضوع  :امام زمان (عج)
مهدی بیا (عج)
موضوع  :امام زمان (عج)
گل نرگس
با صدای امیر محمد  /موضوع  :امام زمان (عج)
سالم آقا
با صدای زنده یاد آغاسی
شاید این جمعه بیاید شاید
با صدای حامد زمانی
امام زمان (عج)
با صدای حامد زمانی
امام رضا (ع)
موضوع  :میالد امام رضا (ع)
رضا(ع) رضا(ع)
با صدای طاهری /موضوع  :میالد امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
با صدای دکتر محمد اصفهانی
والیت عشق (بنگر که از هفت آسمان)

ردیف

428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445

عنوان

توضیحات

با صدای دکتر محمد اصفهانی
دیده بگشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا (ع)
با صدای دکتر محمد اصفهانی
والیت عشق (بشکست است اگر دل من)
با صدای کریم خانی  /موضوع  :امام رضا (ع)
آمده ام شاه پناهم بده
با صدای محسن چاووشی
امام رضا (ع)
با صدای گروه آباده
باز این چه شورش است
با صدای حامد زمانی
زائران اربعین
با صدای حامد زمانی و عبدالرضا هاللی
امام حسین (ع)
با صدای علی اکبر سلطانعلی
مختار نامه
با صدای حامد زمانی
حضرت علی اصغر (ع)
با صدای حامد زمانی
لبیک
موضوع  :حضرت رقیه (س)
مسافر خسته
با صدای دکتر محمد اصفهانی  /موضوع  :امام
تنها ترین سردار
حسن مجتبی (ع)
با صدای حامد زمانی
حضرت محمد (ص)
موضوع  :ایام فاطمیه
طفل ناآرام قلبم
با صدای زنده یاد ناصر عبدالهی
مهر علی (ع) و زهرا (س)
با صدای علی فانی  /موضوع  :امام علی (ع)
یاد تو
با صدای مطیعی
در میدان می مانم
با صدای گلریز  /موضوع  :رحلت امام خمینی (ره)
دریغا ای دریغا
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مجموعه سرود های دانش آموزی
ردیف

مجموعه سرود های
دانــش آمـــوزی
از شماره  446الی 461
صفحه 55

54

446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

عنوان

آمده فصل زیبای مدرسه
بوی خوب مدرسه
مدرسه ها باز شده
هم شاگردی سالم
بوی ماه مهر
ای مدرسه سالم
معلم
شهید مطهر
درس دوستی
سرود حماسی  13آبان
آینده سازان
بسیج
نوجوان بسیجی
نوجوان فلسطین
پروردگار
ای ایران

توضیحات
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مجموعه سرود های جشن عاطفه ها و نیکو کاری
ردیف

مجموعــه ســـرود های
جشن عاطفه ها و نیکوکاری

462
463
464
465
466
467

عنوان

یادتان هست بی قراری ها
در هر دلی که عشق شوری به پا کند
چه کسی با دستای مهربونش
بیا بیا بیا با مهربانی خو بگیریم
ای که بوی باران شکفته در هوایت
قصه آدم بزرگا

توضیحات

با صدای پائیزی
با صدای کیا باقری
با صدای کربالیی
با صدای حمید غالمعلی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای عسگری

از شماره  462الی 467
صفحه 57

56
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مجموعه موزیک های ورزشی
ردیف

مجموعه موزیک های
و ر ز شــــــــی
از شماره  468الی 486
صفحه 59

58

468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486

عنوان

موزیک ورزشی 1
موزیک ورزشی 2
موزیک ورزشی 3
موزیک ورزشی 4
موزیک ورزشی 5
موزیک ورزشی 6
موزیک ورزشی 7
موزیک ورزشی 8
موزیک ورزشی 9
موزیک ورزشی 10
موزیک ورزشی 11
موزیک ورزشی 12
موزیک ورزشی 13
موزیک ورزشی 14
موزیک ورزشی 15
موزیک ورزشی 16
موزیک ورزشی 17
موزیک ورزشی 18
موزیک ورزشی 19

توضیحات

موضوع  :تیتراژ برنامه نود
پیش تا پایان  /گروه آرین
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مجموعه ترانه های ماندگار
ردیف

مجموعه ترانه های
مانـــدگــــــار
از شماره  487الی 580
از صفحه  61الی 64

60

487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

عنوان

اهل کاشانم
ابری نیست بادی نیست
دستمو بگیر
رنج اسارت
غالده های طال
حکمت و عصمت
دیروز امروز فردا
پرواز
آب زنید راه را
دروازه های دنیا
حلقه شادی
تو با تمام قلب من
تیتراژ سریال آوای باران
تیتراژ سریال برای آخرین بار
تیتراژ سریال میوه ممنوعه
تیتراژ سریال نابرده رنج
سالم آخر
امشب در سر شوری دارم
نمی خواستم خورشید و ازت بگیرم
دل بردی از من به یغما
از داغ غمت هر که دلش سوختنی نیست
آفتاب مهربانی
نون و دلقک
بینی جهان را خود را نبینی
ای که بوی باران شکفته در هوایت

توضیحات

سهراب سپهری با دکلمه زنده یاد خسرو شکیبایی
سهراب سپهری با دکلمه زنده یاد خسرو شکیبایی
با صدای حامد زمانی
با صدای حامد زمانی و رضا رویگری
با صدای حامد زمانی
با صدای حامد زمانی
با صدای حامد زمانی
با صدای حامد زمانی
با صدای شهرام ناظری
با صدای احسان خواجه امیری
با صدای احسان خواجه امیری
با صدای احسان خواجه امیری
با صدای احسان خواجه امیری
با صدای احسان خواجه امیری
با صدای احسان خواجه امیری
با صدای احسان خواجه امیری
با صدای احسان خواجه امیری
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
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مجموعه ترانه های ماندگار

Model: RM938

ردیف

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
62

عنوان

پدرا پدر بزرگا  ،مادرا مادر بزرگا
آسیمه سر رسیدی
من از پشت شب های بی خاطره
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
اخراجی ها
چه در دل من  ،چه در سر تو
مهر و ماه
خورشید فردا
ماه نو
مرو ای دوست
گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را
ای عاشقان
ای دل شکایت ها مکن
تیتراژ سریال شب دهم
هوای جنون
رسوای زمانه
بیا تا گل برافشانیم
ای سپیده دم
آفتاب مهربانی
فاصله ها
نگران منی
نازنین مریم
منم سر گشته حیرانت ای دوست
الله پرپر
باران تویی

Model: RM938

توضیحات

با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای علیرضا قربانی
با صدای علیرضا قربانی
با صدای علیرضا قربانی
با صدای علیرضا قربانی
با صدای علیرضا قربانی
با صدای علیرضا قربانی
با صدای ایرج بسطامی
با صدای مجید اخشابی
با صدای مجید اخشابی
با صدای علی لهراسبی
با صدای زنده یاد مرتضی پاشایی
با صدای زنده یاد محمد نوری
با صدای حسین کشتکار
با صدای پور کریم
با صدای آرمان گرشاسبی

ردیف

537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

عنوان

دیوانه چو دیوانه ببیند
آهوی گمگشته
بسته دلم به موی تو
به هر دو عالم ندهم نگاه دلجوی تو
امید جانم ز سفر باز آمد
این همه آشفته حالی  ،این همه نازک خیالی
ای گل ناز من
گل من چندین منشین غمگین
بهار آمد
بوی گل نرگس
یاد
خوشه چین
چرا رفتی
نه فرشته ام نه شیطان
نفسم گرفت از این شهر
باز باران با ترانه
ای بلبل خوش نوا فغان کن
تو ای پری کجایی
ای که رفته با خود
بهار بهار چه اسم آشنایی
بوی عیدی
من پهلوان عالمم
تیتراژ سریال ساخت ایران
لیال
تیتراژ فیلم میم مثل مادر

توضیحات

با صدای احمد سرگورابی
با صدای علیرضا افتخاری
با صدای علیرضا افتخاری
با صدای علیرضا افتخاری
با صدای علیرضا افتخاری
با صدای علیرضا افتخاری
با صدای علیرضا افتخاری
با صدای علیرضا افتخاری
با صدای ساالر عقیلی
با صدای ساالر عقیلی
با صدای ساالر عقیلی
با صدای ساالر عقیلی
با صدای همایون شجریان
با صدای همایون شجریان
با صدای همایون شجریان
با صدای داریوش کاظمی
با صدای داریوش کاظمی
با صدای حسین قوامی
با صدای علی زند
با صدای تورج شعبان خانی
باد صدای زنده یاد فرهاد
با صدای علیرضا عصار
با صدای محمد رضا گلزار
با صدای مازیار فالحی
با صدای مهیار فاضلی
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مجموعه ترانه های ماندگار
ردیف

عنوان

566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580

تیتراژ فیلم ورود آقایان ممنوع
تو نزدیکی
جان جانان
دوستت دارم پدر
تیتراژ برنامه ماه عسل
تیتراژ برنامه کرکره
تیتراژ برنامه خنده بازار
تیتراژ سریال مسیر انحرافی
تیتراژ سریال پایتخت
تیتراژ سریال ساختمان پزشکان
تیتراژ سریال تا ثریا
تیتراژ فیلم تکیه برباد
تیتراژ فیلم معراجی ها
تیتراژ سریال امام علی (ع)
تیتراژ سریال اولین شب آرامش

562
563
564
565

64

شهر باران
صبح دیگر
مام وطن
فصل بهار

توضیحات

با صدای محمد علیزاده
با صدای بهنام صفوی
با صدای محسن چاووشی
با صدای رضا صادقی،محمد علیزاده،محمدرضا
هدایتی و زنده یاد مرتضی پاشائی
با صدای رضا عطاران
با صدای بهنام صفوی و علی اصحابی
با صدای سامی یوسف
با صدای حامد طاها
با صدای بابک جهان بخش
با صدای حامد زمانی

مجموعه موزیک های بی کالم
از شماره  581الی 635
از صفحه  66الی 68

با صدای سینا حجازی
با صدای آریا عظیمی نژاد
با صدای سیروان خسروی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای دکتر محمد اصفهانی
با صدای امیر تیموری
با صدای فرهاد فخرالدینی
با صدای مهران زاهدی
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ردیف

581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
66

عنوان

صدای نقاره خانه امام رضا (ع)
مارش عملیات
یار دبستانی
مختار نامه
از کرخه تا راین
بوی پیراهن یوسف
اخراجی ها
خاک سرخ
آژانس شیشه ای
والیت عشق
آهوی گمگشته
نون و دلقک
شب دهم 1
شب دهم 2
شب دهم 3
امام علی (ع) 1
امام علی (ع) 2
روز واقعه 1
روز واقعه 2
مادر 1
مادر 2
محمد (ص) رسول اهلل 1
محمد (ص) رسول اهلل 2
آواز گنجشک ها 1
آواز گنجشک ها 2

Model: RM938

توضیحات

ردیف

606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

عنوان

خداحافظ رفیق
بچه های نسبتا بد
آیینه های ناگهان
سیمرغ
ترن
امشب در سر شوری دارم
ماه نو
کریستف
مون الیت
رمانس
آنجال
بهار در پاییز
در لحظه ها
دریا
برای چشمان تو
لذت زندگی
ماه
سکوت
عبادت
دگرگونی
نجوا
احساسات
موقعیت
یانی 1
یانی 2

توضیحات

بتهوون
بتهوون
گروه آرمیک
گروه آرمیک
گروه آرمیک
گروه آرمیک
گروه آرمیک
گروه آرمیک
گروه آرمیک
گروه آرمیک
ریچارد کالیدرمن
ریچارد کالیدرمن
ریچارد کالیدرمن
ریچارد کالیدرمن
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مجموعه موزیک های بی کالم
ردیف

631
632
633
634
635

عنوان

یانی 3
آنچه می خواستم
به یاد می آورم
با تو رفتم
فریدون

توضیحات

فریبرز الچینی
فریبرز الچینی
فرید فرجام
فرید فرجام

مولـــودی خـوانی
چهارده معصوم (ع)
از شماره  636الی 685
از صفحه  70الی 73

68
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مولودی خوانی چهارده معصوم (ع)

Model: RM938

ردیف

عنوان

637

ضربان دلم یا رسول اهلل

638

می آید از غار حراء

639

موسم شادی ز ره آمده یاران

640

نوای والیت

641

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

642
643

اسد الهی  ،ولی الهی
علی موال (ع)

644

ای الفبای والیت نام تو

645

دلم در شادی و در غم علی گوید

646

علی علی موال (دل می بری )

647

هر چی می خوام از بی بی زهرا (س) میگیرم

648

همه دار و ندار علی (ع)

636

70

آسمونا رو ببین

Model: RM938

توضیحات

با صدای حاج محمود کریمی /موضوع :
پیامبر اکرم(ص) و پنج تن آل عبا
با صدای میرداماد  /موضوع  :پیامبر
اکرم(ص) و امام جعفر صادق
با صدای محسن استاد حسین /موضوع :
پیامبر اکرم(ص)
با صدای محسن استاد حسین /موضوع :
پیامبر اکرم(ص)
با صدای حاج محمود کریمی /موضوع :
امام علی (ع)
با صدای حاج سعید حدادیان /موضوع :
امام علی (ع)
با صدای میرداماد /موضوع  :امام علی (ع)
با صدای محسن استاد حسین /موضوع :
امام علی (ع))
با صدای محسن استاد حسین /موضوع :
امام علی (ع)
با صدای محسن استاد حسین /موضوع :
امام علی (ع)
با صدای محسن استاد حسین /موضوع :
امام علی (ع)
با صدای اکبری /موضوع  :حضرت فاطمه
زهرا (س)
با صدای روح اهلل بهمنی  /موضوع :
حضرت فاطمه زهرا (س)

ردیف

عنوان

650

عصمت داوری نبود  ،اگر نبود فاطمه

651
652
653

ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) 1
ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) 2
عید غدیر خم

654

دنیا ببینه کی جانشینه

655

کریم آل عبا حسن (ع)

656

شب عشقی که می خواستی

657

سفره امام حسن (ع) همه رنگ سبز

658

جبرئیل ملک مست حسین (ع)

659

سیدی یا ثار اهلل

660
661

واسه پا بوسی تو هوایی ام
نم نم بارون و دلهای مجنون

662

دلم از شوق دو دلبر مست بین الحرمین

649

دنیا دنیا دنیا

توضیحات

با صدای طهماسب پور  /موضوع :
حضرت فاطمه زهرا (س)
با صدای محسن استاد حسین  /موضوع :
حضرت فاطمه زهرا (س)
با صدای حاج محمود کریمی
با صدای حاج محمود کریمی
با صدای حاج محمود کریمی  /موضوع :
عید غدیر خم
با صدای طاهری  /موضوع  :عید غدیر
خم
با صدای طاهری  /موضوع  :امام حسن
مجتبی (ع)
با صدای حاج سعید حدادیان  /موضوع :
امام حسن مجتبی (ع)
با صدای عبدالرضا هاللی  /موضوع  :امام
حسن مجتبی (ع)
با صدای حاج سعید حدادیان  /موضوع :
امام حسین (ع)
با صدای عبدالرضا هاللی  /موضوع  :امام
حسین (ع)
با صدای اکبری  /موضوع  :امام حسین (ع)
با صدای مهدی سلحشور  /موضوع  :امام
حسین (ع)
با صدای محسن استاد حسین  /موضوع :
امام حسین (ع) و حضرت عباس(ع)
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Model: RM938

ردیف

عنوان

664

داره به پا میشه ولوله

663

فضای دل من حرم با صفات

 665بین همه عشق های دنیا عشق است ابوالفضل
666

ماه اومده روی زمین

667

دست زینب (س) بی بهونه

668

روز جوون مبارک باشه

669

اومده عشق موال

670

جبرئیل از آسمون با ز خبر آورده

671

پر پیمونه  ،پر شده میخونه

672

تو مدینه نمک سفره ارباب اومده

673

اومده دومین پسر ارباب

674

خاک پای زائرای حرمم

72

Model: RM938

توضیحات

با صدای محسن استاد حسین  /موضوع :
امام حسین (ع)
با صدای طاهری  /موضوع  :حضرت
عباس(ع)
با صدای اکبری  /موضوع  :حضرت
عباس(ع)
با صدای حاج مجید بنی فاطمه /موضوع:
حضرت عباس (ع)
با صدای عبدالرضا هاللی  /موضوع :
حضرت علی اکبر (ع)
با صدای میرداماد  /موضوع  :حضرت
علی اکبر (ع)
با صدای میرداماد  /موضوع  :حضرت
علی اکبر (ع)
با صدای میرداماد  /موضوع  :حضرت
علی اصغر (ع)
با صدای طاهری  /موضوع  :حضرت
زینب (س)
با صدای طاهری  /موضوع  :حضرت
رقیه (س)
با صدای طاهری  /موضوع  :امام سجاد
(ع)
با صدای عبدالرضا هاللی  /موضوع :
امام رضا (ع)

ردیف

عنوان

676

کبوتری غریبم ( ای حرم محترمت )

677

روح االمین میگه تبارک اهلل

678

یا جواد االئمه (ع)

679

قرار کار تو دلبری باشه

680

شب مستانه  ،نیمه شعبانه

681

جونم فدات آقا

682

مهدی (عج) بیا

683

عاشقا باید مژده بدید

684

دوست دارم نگات کنم

685

شب عشقه به خدا

675

امام رضا (ع) الهی من فدات شم

توضیحات

با صدای میرداماد  /موضوع  :امام
رضا (ع)
با صدای محسن استاد حسین /
موضوع  :امام رضا (ع)
با صدای طاهری  /موضوع  :امام
جواد (ع)
با صدای اکبری  /موضوع  :امام
جواد (ع)
با صدای میرداماد  /موضوع  :امام
حسن عسکری(ع)
با صدای میرداماد  /موضوع  :امام
زمان (عج)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام زمان (عج)
با صدای اکبری  /موضوع  :امام
زمان (عج)
با صدای مهدی سلحشور  /موضوع :
امام زمان (عج)
با صدای محسن استاد حسین /
موضوع  :امام زمان (عج)
با صدای میرداماد  /موضوع :
حضرت معصومه (س)
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مداحی و سینه زنی چهارده معصوم (ع)
ردیف

عنوان

687

اشهد انک ولی اهلل علی (ع)

688

چشم های زینب بی خوابه

689

ای فدای اشک هایت

690

سایه سوختن خیمه به دیوار افتاد

691

ما مرتضوی ذات و فاطمی سرشتیم

692

چراغ عمر حیدر شبانه گشته خاموش

693

ای مدینه از ظلم تو فریاد

694

پاره پاره قلب من

695

ببین دل زار زینب

696

ارباب غریبی

697

این که حسینی شدم

686

مـداحی و سینه زنی
چهارده معصوم (ع)
از شماره  686الی 729
از صفحه  75الی 78

74

یا رسول اهلل (ص)

توضیحات

با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :پیامبر اکرم (ص)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :حضرت علی (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :حضرت علی (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :حضرت فاطمه زهرا (س)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :حضرت فاطمه زهرا (س)
همخوانی  /موضوع  :حضرت
فاطمه زهرا (س)
موضوع  :حضرت فاطــــــمه
زهرا (س)
موضوع  :حضرت فاطــــــمه
زهرا (س)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام حسن مجتبی (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام حسین (ع)
با صدای جواد مقدم /موضوع  :امام
حسین (ع)
با صدای حسین سیب سرخی /
موضوع  :امام حسین (ع)
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مداحی و سینه زنی چهارده معصوم (ع)

مداحی و سینه زنی چهارده معصوم (ع)

Model: RM938

ردیف

عنوان

699

بیرق ماتم رو دوشت

700

قلبمو بگیر

701

به تو باز کارم افتاده

702

خوش به حال هر کی که برات تب کرده

703

مقصد و مقصودم

704

روضه لیاقت میخواد

705

دل مجنون داره باز حال و هوایی

706

یا حسین (ع) غریب مادر

707

بهشت دلربای من

708

شوریده و شیدای تو ام

709

سوز بده بر سخنم

698

76

دلبسته پرچم حسینم

Model: RM938

توضیحات

با صدای روح اهلل بهمنی  /موضوع :
امام حسین(ع)
با صدای حمید علیمی  /موضوع :
امام حسین(ع)
با صدای حمید علیمی  /موضوع :
امام حسین(ع)
با صدای میرداماد  /موضوع  :امام
حسین (ع)
با صدای میرداماد  /موضوع  :امام
حسین(ع)
با صدای میرداماد  /موضوع  :امام
حسین(ع)
با صدای میرداماد  /موضوع  :امام
حسین(ع)
با صدای مختاری /موضوع  :امام
حسین(ع)
با صدای سید ذاکر  /موضوع  :امام
حسین(ع)
با صدای عبدالرضا هاللی  /موضوع :
امام حسین (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام حسین (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام حسین (ع)

ردیف

عنوان

711

سالم ما به زهیر و دالوری هایش

712

ای دل بگیر دامن سلطان کربال

713

بیا ببین خیمه من شده عزا خونه داداش

714

از خیمه بیرون عبداهلل آمد

715

عمو عباس

716

با طنین اهلل اکبر

717

جوان رشیدم

718

میان دستهای من پیراهن خونی تو

719

یا زینب (س)

720

برای تو عزا می گیرم

721

من باقر ابن زین العبادم

710

دخترت برا تو گریونه

توضیحات

با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام حسین (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام حسین (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام حسین (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام حسین (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام حسین (ع)
با صدای حاج مجید بنی فاطمه /
موضوع  :حضرت عباس (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :حضرت عباس (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :حضرت ام البنین (س)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :حضرت زینب (س)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :حضرت زینب (س)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :حضرت زین العابدین (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام محمد باقر (ع)
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مداحی و سینه زنی چهارده معصوم (ع)
ردیف

عنوان

723

تو کاظمین آقا حاجتمو داده

724

تو قبله گاه دنیا و حج فقرایی

725

رویای چشم ترم حرم امام رضا (ع)

726

جوان امام رضا (ع) میخونه

727

سامراء عزا گرفته بوی کربال گرفته

728

حرم امام عسکری (ع)

729

یا حضرت معصومه (س)

722

78

منو می سوزونه آتش کینه

توضیحات

با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام جعفر صادق (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام موسی کاظم (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام رضا (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام رضا (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام جواد (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام هادی (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :امام عسکری (ع)
با صدای حاج محمود کریمی /
موضوع  :حضرت معصومه (س)

مجــمـــــو عـــــه
ادعیه ،مناجات و زیارت ها
از شماره  730الی 871
از صفحه  80الی 86

79

بانک صوتی هوشمند

Smart Audio Bank

مجموعه ادعیه های دینی و مذهبی

مجموعه ادعیه های دینی و مذهبی

Model: RM938

ردیف

730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
80

عنوان

دعای روز شنبه
دعای روز یک شنبه
دعای روز دو شنبه
دعای روز سه شنبه
دعای روز چهارشنبه
دعای روز پنج شنبه
دعای روز جمعه
آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا
دعای عالیة المضامین
حدیث کساء
دعای عرفه
دعای افتتاح
دعای سمات
دعای صباح
دعای سفر
دعای توسل
دعای عید غدیر
دعای فرج 1
دعای فرج 2
دعای فرج 3
دعای عهد
دعا در زمان غیبت
دعای الهی عظم البالء
صلوات امام زمان (عج)
دعای ندبه

Model: RM938

توضیحات

ردیف

755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779

عنوان

آیت الکرسی
دعای نور
دعای سریع االجابه
دعای کمیل
دعای ابو حمزه ثمالی
دعای مجیر
دعای جوشن صغیر
دعای جوشن کبیر
دعای یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم
دعای شهر الرمضان
دعای افطار
دعای سحر
ربنا
دعای روز اول ماه مبارک رمضان
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان
دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان
دعای روز ششم ماه مبارک رمضان
دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان
دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان
دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

توضیحات
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مجموعه مناجات و زیارت های چهارده معصوم (ع)

Model: RM938

ردیف

780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798

82

عنوان

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان
دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان
دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان
دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان
دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان
دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان
دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان
دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان
دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان
دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان
دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان
دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان
دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان
دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان
دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان
دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان
دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان
دعای شب عید فطر

Model: RM938

توضیحات

ردیف

799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817

عنوان

زیارت حضرت پیامبر (ص)
زیارت امیرالمومنین (ع)
مناجات مسجد کوفه
زیارت حضرت زهرا (س)
زیارت عاشورا
زیارت اربعین
زیارت آل یاسین
زیارت امین اهلل
زیارت جامعه کبیره
زیارت وارث
زیارت امام رضا (ع)
زیارت ائمه بقیع
زیارت امام موسی بن جعفر(ع)
زیارت امام جواد (ع)
زیارت امام هادی (ع)
زیارت امام حسن عسکری (ع)
زیارت مادر امام زمان (عج)
زیارت امام زمان (عج)
استغاثه به امام زمان (عج)

توضیحات
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Model: RM938

ردیف

818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
84

عنوان

حمد و ثنای پروردگار متعال
درود بر رسول خدا(ص)
درود بر فرشتگان و حامالن عرش الهی
درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان
برای خود و اهل بیت خویش به درگاه پروردگار متعال
در اول صبح و شام به درگاه پروردگار متعال
آنگاه که دشواری به ایشان رو می آورد
در پناه بردن به پروردگار متعال از نا خوشایند ها
در اشتیاق به طلب آمرزش از پروردگار متعال
در پناه بردن به پروردگار متعال
در طلب حسن عاقبت و خیر خاتمت
در اعتراف به گناهان و طلب توبه از پروردگار متعال
در طلب حاجت ها از پروردگار متعال
هنگام رسیدن ظلم و ستم از ظالمان عالم
هنگام بیماری و یا در حال غم و اندوه
در خواست گذشت از خطا ها به درگاه پروردگار متعال
پناه بردن به خداوند متعال از شیطان
شکر و سپاس به درگاه الهی هنگام دفع رنج و بال
هنگام در خواست باران  ،در زمان خشکسالی
در طلب اخالق نیک و دوری از صفات رذیله
هنگام حزن و اندوه و نگرانی از گناهان
هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن امور
در طلب عافیت و شکر عافیت از پروردگار متعال
برای پدر و مادرش که سالم بر آنان باد
برای فرزندانش که سالم بر آنان باد

Model: RM938

توضیحات

ردیف

843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867

عنوان

درباره همسایگانش و دوستانش
برای مرزداران
در پناه بردن و زاری به درگاه پروردگار متعال
در هنگام تنگ دستی از رزق و روزی
در یاری خواستن بر پرداخت وام
هنگام ذکر و طلب توبه به درگاه پروردگار متعال
بعد از نماز شب در مقام اعتراف به گناه
هنگام استخاره و طلب خیر از پروردگار متعال
آنگاه که گرفتار آزمایش می شد
هنگام مشاهده حرص اهل دنیا
هنگام مشاهده ابر و شنیدن غرش رعد
آنگاه که به کوتاهی از انجام شکر گذاری اعتراف می نمود
هنگام عذر خواهی به خدا از ادای حقوق بندگان و طلب رهایی از عذاب
در طلب بخشایش و رحمت
آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید
در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر
هنگام ختم قرآن
آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد
آنگاه که به ماه رمضان می رسید
هنگام وداع با ماه رمضان
در روز عید فطر و روز جمعه
در روز عرفه
روز عید قربان و روز جمعه
در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان
در ترس از خداوند

توضیحات
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صحیفه سجادیه
ردیف

868
869
870
871

عنوان

در زاری نمودن و فروتنی کردن با پروردگار متعال
در مقام اصرار و التماس به درگاه پروردگار متعال
در حال زاری نمودن به درگاه پروردگار متعال
در بر طرف نمودن اندوه ها

توضیحات

مجموعه اشعار
لســان الغیب
از شماره  872الی 982
از صفحه  88الی 92
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مجموعه اشعار لسان الغیب
ردیف

872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
88

عنوان

اال یا ایها الساقی
اگر آن ترک شیرازی
دل میرود ز دستم
ساقیا برخیز و در ده جام را
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
ساقیا آمدن عید مبارک بادت
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
بی مهر رخت روز مرا نور نماند است
المنته هلل که در میکده باز است
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
روضه خلد برین خلوت درویشان است
روزگاری است که سودای بتان دین من است
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
یارب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است
روشن از پرتوی رویت نظری نیست که نیست
حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
جز آستان توام در جهان پناهی نیست
صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت

مجموعه اشعار لسان الغیب
توضیحات

ردیف

897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921

عنوان

آن ترک پریچهره که دوش از بر ما رفت
گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت
حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
یا رب سببی ساز که یارم به سالمت
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
درد ما را نیست درمان الغیاث
روز وصل دوستداران یاد باد
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
آنکه از سنبل اوغالیه تابی دارد
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
سحر بلبل حکایت با صبا کرد
دل از من برد و روی از من نهان کرد
یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
یاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شد
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
سحرم دولت بیدار به بالین آمد

توضیحات
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مجموعه اشعار لسان الغیب
ردیف

922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
90

عنوان

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند
آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند
سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند
در نظر بازی ما بی خبران حیرانند
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
شاهدان گر دلبری زینسان کنند
تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
دوش می آمد و رخساره بر افروخته
گوهر مخزن اسرار همانست که بود
به کوی میکده یارب سحر چه مشغله بود
مسلمانان مرا وقتی دلی بود
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
معاشران گره از زلف یار باز کنید
روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور
ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
درد عشقی کشیده ام که مپرس
دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

مجموعه اشعار لسان الغیب
توضیحات

ردیف

947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971

عنوان

یا رب این نو گل خندان که سپردی به منش
ببرد از من قرار و طاقت و هوش
در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک
دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم
فاش می گویم و از گفته خود دلشادم
ز دست کوته خود زیر بارم
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
به تیغم گر کشد دستش نگیرم
مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم
عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم
بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم
در خرابات مغان نور خدا می بینم
دردم از یار است و درمان نیز هم
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم
ما ز یاران چشم یاری داشتیم
ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم
ما شبی دست بر آریم و دعایی بکنیم
می سوزم از فراقت روی از جفا بگردان
شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو
ناگهان پرده بر انداخته ای یعنی چه

توضیحات
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مجموعه اشعار لسان الغیب
ردیف

972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
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عنوان

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده
سحرگاهان که مخمور شبانه
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
نو بهار است در آن کوش که خوش دل باشی
سینه ماال مال درد است ای دریغا مرهمی
گفتند خالیق که تویی یوسف ثانی
ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی
سالمی چو بوی خوش آشنایی
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

یادداشت
توضیحات
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