معرفی محصوالت چندرسانه ای معاونت امور بین الملل
ردیف

عنوان لوح فشرده

عنوان انگلیسی

عنوان عربی

توضیحات

زبان لوح
فشرده

 1اندیشه ماندگار

Everlasting Thought

الفکر الخالد

The season of
reunion

فصل الوصال

زبان های این مجموعه حاوی نسخه دیجیتالی (ایبوک) منشورات خارجی این موسسه ،مشتمل بر کلیه آثار ترجمه
فارسی ،شده حضرت امام خمینی (س) و آثاری که در خصوص انقالب اسالمی و ابعاد مختلف فکری ،سیاسی،
انگلیسی و علمی و اخالقی شخصیت حضرت امام(س) در قالب کتاب و مقاله نگاشته شده است.
عربی در سه
نسخه

 2فصل وصل

زبان های لوح فشرده فصل وصل ،مستندی از ایام تبعید حضرت امام(س) به فرانسه (نوفل لوشاتو) و روایت
انگلیسی و بازگشت ایشان به آغوش ملت پس از  15سال تبعید است
عربی در دو
نسخه

 3زندگی نامه امام
خمینی(س)

The life of Imam
Khomeini

-

لوح فشرده دو روایت تصویری چکیده ای از زندگی سیاسی ،اجتماعی ،علمی و فردی امام خمینی است؛ اسناد
زبانه انگلیسی تصویری در مورد محل تولد حضرت امام(س) ،مراحل رشد ایشان در زمان جوانی و تصاویر دیدنی و کم
و عربی در یک نظیر از ایام جوانی و میان سالی امام خمینی ،شرایط خاص محیطی و سیاسی آن روزگار  ،مبارزات
نسخه فرهنگی و سیاسی امام راحل با رژیم ستم شاهی و استکبارگران جهانی و نیز به اسناد و تصاویر تبعید و
.بازگشت ایشان به وطن و پیروزی انقالب اسالمی در ایران پرداخته است
مراحل رهبری ایشان در دوران جنگ و رهنمودهای حکیمانه ایشان در راه حفظ و صیانت از نظام اسالمی
و در نهایت ذکر شرایط زندگی ایشان در اواخر عمر شریف به همراه تصاویر بخش پایان این لوح فشرده
.را تشکیل می دهد

 4صحیفه امام
خمینی(س)

Sahifa of Imam
Khomeini

لوح فشرده دو این لوح فشرده نسخه دیجیتالی  22جلد صحیفه امام ،مشتمل بر سخنرانی ها ،پیام ها ،مصاحبه ها،
زبانه انگلیسی احکام ،اجازات شرعی و نامه های امام خمینی(س)است و نسخه کامل تر و جامع تری از صحیفه نور می
و عربی در یک .باشد که قابلیت جستجو در متن دارد.
نسخه

زبرنویس لوح فشرده از تصاویر حضرت امام با زیرنویس انگلیسی و عربی

 5تصویر آفتاب

انگلیسی و
عربی در یک
نسخه
زبان های لوح فشرده سه زبانه معرفی سایت های انگلیسی ،عربی و اردو پرتال امام خمینی (س) که به معرفی

 6تیزر معرفی سایت

انگلیسی ،بخش های مختلف سایت از جمله کتابخانه دیجیتالی مشتمل بر نسخه وردی کتب ترجمه شده حضرت

های غیرفارسی

عربی و اردو در امام 0س) به  23زبان در بخش های انگلیسی ،عربی و اردو و نیز کلیپ های تصویری زندگی نامه ،اخبار

پرتال امام خمینی

سه نسخه
 7چهل حدیث

Forthy Hadiths

مرتبط با حضرت امام (س) ،توضیحاتی درخصوص افراد و اماکن منتسب به حضرت امام را دربر می گیرد.

 Audio Bookمشتمل بر  40فایل صوتی قرائت کتاب ترجمه شده چهل حدیث حضرت امام خمینی (س) به زبان
انگلیسی است.

