لیست نرم افزار ها و کتاب های تولیدی موسسه فرهنگی فلق رایانه اصفهان

کاملترین نرم افزار ویژه بانوان  :دارای  16موضوع
اصلی و ده ها موضوع فرعی شامل آموزش قرآن

-1

نرم افزار بانوی مسلمان

 ،معارف اهل بیت  ،دفاع مقدس  ،آشپزی ،
تربیت فرزند  ،همسرداری  ،حجاب  ،کار با لوازم
خانگی  ،آسیب شناسی ،ورزش بانوان  ،آموزش
فناوری اطالعات  ،بانوان نمونه و ده ها موضوع
دیگر
شامل  30کلیپ تصویری در رابطه با پشت پرده
بازی های رایانه ای  ،شبکه های اجتماعی
اینترنتی و تلفن همراه  ،کمپانی های سینمایی و
عروسک سازی ،نقد بازی های معروف  ،نقش

 -2مجموعه آسیب های فضای
مجازی

موتورهای جستجو و فرهنگ نامه ها در تخریب
اسالم  ،دزدی اطالعات از طریق سرویس های
ایمیل نقد بازی های چون  :اساسینز کرید ،
اسپلینتر سل و  ...نرم افزارهای فیس بوک  ،وایبر
 ،واتس آپ  ،بدو و  ...فیلم های سینمایی
هالیوودی شخصیت هایی چون سوپر من  ،مرد
عنکبوتی موتورهای جستجوی گوگل  ،یاهو
فرهنگ نامه ویکی پدیا عروسک های باربی و ....
مستند تصویری کالغ شوم  ،کلیپی هایی
تصویری از نقش شبکه های ضد انقالب در
تخریب کشور اسالمی ایران موضوعات :مالکان

 -3مجموعه کالغ شوم()1

من و تو  -هدف من و تو  -هزینه های من و تو
 اسم من و تو  -کریسمس آری  ،محرم نه -بفرمایید شام  -آکادمی موسیقی  -آفساید  -چرا
که نه!؟  -سوابق برخی مجریان  -من و تو در یک
کالم

 -4مجموعه کالغ شوم ()2

بررسی

 ،تحلیل و ناگفته های شبکه های

ماهواره ای و تغییرات در سبک زندگی

شامل  :کلیپ های بسیار دیدنی از

 -5مجموعه گلشن یاران ()1

-1لحظه های شهادت
-2فرماندهان دفاع مقدس
 -3عملیات های دفاع مقدس
-4تفحص پیکر شهداء

شامل  :کلیپ های بسیار دیدنی از
 -5جانبازان و شهدای شیمیایی
 -6ساعاتی قبل از شهادت

 -6مجموعه گلشن یاران ()2

 -7گلچین فیلم های دفاع مقدس
 -8لحظه های ماندگار جنگ
 -9بانوان و دفاع مقدس

شامل  :کلیپ های بسیار دیدنی از
 -10فیلم های بی نظیر جنگ
 -11کاروان راهیان نور

 -7مجموعه گلشن یاران ()3

 -12پیرمردان و جوانان دفاع مقدس
 -13سرودهای دفاع مقدس
 -14تجهیزات جنگ

شامل  :کلیپ های بسیار دیدنی از
 -15گلچین خاطرات دفاع مقدس

 -8مجموعه گلشن یاران ()4

 -16گلچین  15سی دی گلشن یاران
 -17مجموعه فیلم ها ویژه تلفن همراه

از جامعترین نرم افزار های دفاع مقدس در کشور

 -9نرم افزار گمگشته

 1700تصویر  20 ،قطعه فیلم  ،خاطرات  ،وصیت
نامه  ،زندگی نامه  ،مصاحبه  ،اولین های جنگ ،
شعر و ...

 -10نرم افزار خط سرخ

اولین دی وی دی الفبایی دفاع مقدس دارای
 2000تصویر  70 ،قطعه کلیپ با کیفیت 70 ،
کلیپ موبایل  26 ،قطعه شعر

 -11نرم افزار دیده بان

 -12نرم افزار ستاره های بی نشان

گالری تصاویر دفاع مقدس با بیش از 6000
تصویر با کیفیت باال

بررسی نقش بانوان در دفاع مقدس

بهترین و کاملترین نرم افزار دهه فجر  ،بررسی

 -13نرم افزار قیام جاوید

دستاوردهای انقالب  ،تصاویر  ،فیلم  ،صوت ،
معرفی شخصیت های انقالب  ،کتب امام خمینی
و ...

چند هزار پیامک به صورت موضوع بندی شده ،

 -14نرم افزار پیامک و بلوتوث

ده ها کلیپ موبایل در موضوعات مختلف 100 ،
ملودی زنگ  ،ترتیل احمد سعود  ،مقاالت  ،نرم
افزار و بازی موبایل

 -15نرم افزار نور المهدی (عج)

 -16نرم افزار مهدی موعود (عج)

بیش از  60جلد کتاب  ،سلسله مباحث مهدویت
 ،سخنرانی  ،ادعیه  ،فیلم  ،معرفی سایت  ،تاالر
پرسمان و ...

شامل کتابخانه  ،گالری تصاویر  ،کتاب موبایل ،
مقاالت مهدویت  ،گالری صوت و کلیپ  ،احادیث
مرتبط  ،معرفی سایت و ...

 -17مجموعه کلیپ های تصویری و
صوتی

 -18بازی نبردهای پایدار

مجموعه ای کمیاب از کلیپ های تصویری و
صوتی با بیش از  450کلیپ تصویری و  1000فایل
صوتی با کیفیت و بدون آرم

بازی ایرانی نبردهای پایدار  ،روایتگر رشادت و
جهاد رزمندگان اسالم در بزرگترین عملیات دفاع
مقدس یعنی فتح المبین می باشد.

ویژه مقطع دبستان شامل :
آموزش نماز/قرآن برای کودک  -قصه
های امام مهدی (عج)  -حکایات زیبا

 -19نرم افزار تابستانه ()1

از امامان (ع)  -گنجینه حدیث -
انیمیشن زیبای یوسف نبی  -مجموعه
کتاب های صوتی  -بازی های جذاب
– کارتون  -آموزش فرهنگ ترافیک –
نقاشی -گالری عکس کودک

ویژه مقطع راهنمایی شامل :

 -20نرم افزار تابستانه ()2

کالم خدا  -تفسیر قرآن  -معارف دینی  -گنجینه
حدیث  -کتابخانه مهدوی  -دفاع مقدس  -ایران
شناسی  -کارتون  -بازی  -گالری فیلم  -تست
هوش  -تلفن همراه

ویژه مقطع دبیرستان شامل :
دفاع مقدس  -سایت های مهدوی  -کارتون -

 -21نرم افزار تابستانه ()3

ادعیه و زیارات  -کتابخانه مهدوی  -تلفن همراه -
معارف دینی  -گالری فیلم  -گنجینه حدیث  -کالم
خدا  -خزان جوانی

فرهنگ صحیح استفاده از فضای مجازی به
همراه ارائه راهکار و آسیب شناسی  -1مسائل و
موضوعات حوزه اخالق مجازی (کامپیوتر ،

 -22کتاب اخالق در فضای مجازی

اینترنت  ،تلفن همراه)  -2آسیب شناسی کامل در
مورد فضای مجازی  -3بررسی حوزه های ناسالم
و تاخر فرهنگی در به کارگیری فضای مجازی -4
ارائه راهکارهای مناسب جهت بداخالقی ها و
ناهنجاری های فضای مجازی و ...
نویسنده  :حجت االسالم و المسلمین امامی

بررسی آسیب های فضای مجازی  ،امنیت
اطالعات  ،آسیب های بازی های رایانه ای و نقد

 -23کتاب ناگفته های فضای مجازی

بازی ها  ،به همراه راهکارهایی ویژه مسئولین به
خصوص والدین جهت استفاده صحیح از این
فضا
نویسندگان :حامد کمال -محمد کمال

بررسی آداب استفاده صحیح از فضای مجازی،

 -24کتاب آموزش سواد رسانه ای در

احکام فضای مجازی ،سبک زندگی در فضای
سایبر ،امنیت در فضای مجازی ،جنگ نرم و
تهاجمات فرهنگی ،آینده فضای مجازی ،واژه نامه

فضای سایبر

فضای مجازی ویژه عموم و ....
نویسندگان :حامد کمال -محمد کمال

بررسی ماهیت و ویژگی های شبکه های

 -25کتاب مخاطب محوری در مواجهه
با شبکه های اجتماعی مجازی

اجتماعی ،راهبردهای مواجهه ،مفاهیم سواد
رسانه ای ،بررسی و کاهش جرایم سایبری،
رویکرد مخاطب محور و ...
نویسنده  :دکتر علیرضا اکبرزاده
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