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  يتعال باسمه

  متقاضيان تدريس دروس معارف اسالميراهنماي پذيرش و سنجش علمي 

  

  مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

از  9ها و مراكز آموزش عالي جهت تدريس دروس معارف اسـالمي و بـر اسـاس بنـد      دانشگاه ازيموردن مدرساندر راستاي تأمين 

و  19/11/72، 5/11/72مـورخ   324و  323، 322هـا مصـوب جلسـات     اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبـري در دانشـگاه   3مادة 

برنامـه پـذيرش    اسـتادان و دروس معـارف اسـالمي    معاونت آموزشي و پژوهشي وسيله انقالب فرهنگي، بدين عالي شوراي 3/12/72

به استحضار مسئوالن محترم مراكز آموزش عـالي در   ،باشد بخشنامه رسمي مي منزلهرا كه به هاي عمومي)  و صالحيت سنجش علمي(

كـاربردي، مـدارس عـالي    ـ هاي دولتي، آزاد اسالمي، پيام نور، شاهد، غيرانتفاعي، جامع علمـي    ها و دانشكده دانشگاهكليه سراسر كشور (

 مدرسـان معـارف اسـالمي،     ها اعم از پزشكي و غيرپزشكي)، مديران محترم گـروه  رشتهو ... در همه ، دانشگاه فرهنگيان اي فني و حرفه

  رساند. التدريس و هيأت علمي) مي محترم دروس معارف اسالمي و داوطلبان تدريس اين دروس (اعم از حق

  معرفي دروس معارف اسالمي

مباني نظـري اسـالم،   مباني نظـري اسـالم،   مباني نظـري اسـالم،   مباني نظـري اسـالم،    هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، دروس عمومي معارف اسالمي شامل گرايش 23/4/83مورخ  542مصوبه جلسه  بر اساس 

ها  از اين گرايش هركدامكه  باشند مي و درس دانش خانواده و جمعيت    آشنايي با منابع اسالميآشنايي با منابع اسالميآشنايي با منابع اسالميآشنايي با منابع اسالمي    ،،،،اسالمياسالمياسالمياسالمياخالق اخالق اخالق اخالق     ، انقالب اسالمي،، انقالب اسالمي،، انقالب اسالمي،، انقالب اسالمي،    تاريخ و تمدن اسالميتاريخ و تمدن اسالميتاريخ و تمدن اسالميتاريخ و تمدن اسالمي

الزاماً اين دروس را در طي دوران تحصيل خود بگذرانند. همچنين بر اسـاس مصـوب جلسـات     بايست شامل عناوين درسي بوده كه دانشجويان مي

ـ   شوراي عالي انقالب فرهنگي تدريس اين دروس در دانشگاه 324الي  322 ري در ها منوط به كسب مجوز از سوي نهاد نمايندگي مقام معظـم رهب

باشد كه در اين دفترچه توضيحاتي در خصـوص سـير مراحـل     ) ميمعاونت آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسالميها ( دانشگاه

 گردد. مي ارائهكسب مجوز 

  مراحل اخذ مجوز تدريسخالصه 

        مرحله اول: آزمون كتبيمرحله اول: آزمون كتبيمرحله اول: آزمون كتبيمرحله اول: آزمون كتبي

  نمايند. جهت شركت در آزمون اقدام مي نام ثبتنسبت به  asatid.orgمقرر با مراجعه به سايت   ر اين مرحله متقاضيان در زماند

        ارسال مدارك و احراز شرايط مدرسي معارف اسالميارسال مدارك و احراز شرايط مدرسي معارف اسالميارسال مدارك و احراز شرايط مدرسي معارف اسالميارسال مدارك و احراز شرايط مدرسي معارف اسالمي    مرحله دوم:مرحله دوم:مرحله دوم:مرحله دوم:

مدرسـي معـارف   اوليـه  نمايد. پـس از احـراز شـرايط     ازيموردنبايست اقدام به ارسال مدارك  پس از اعالم قبولي متقاضي در آزمون كتبي، وي مي

  گردد. پرونده تشكيل و شماره پرونده به وي اختصاص خواهد يافت و متقاضي جهت سير مراحل اعطاي مجوز راهنمايي مي ،متقاضياسالمي، براي 
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 مصاحبه علميمصاحبه علميمصاحبه علميمصاحبه علميمرحله سوم: مرحله سوم: مرحله سوم: مرحله سوم: 

اين مصاحبه نمايد.  لمي اقدام ميجهت شركت در مصاحبه ع نام ثبت، نسبت به درخواستي در آزمون كتبيدر اين مرحله، متقاضي با توجه به گرايش 

  پذيرد. صورت مي مربوطه كز استانانتخاب شده در سامانه ثبت نام آزمون كتبي، در مر بسته به محل

 هاي عموميهاي عموميهاي عموميهاي عمومي    بررسي صالحيتبررسي صالحيتبررسي صالحيتبررسي صالحيت    ::::مرحله چهارممرحله چهارممرحله چهارممرحله چهارم

  گردد. هاي عمومي به هستة مركزي گزينش نهاد ارسال مي وي جهت تأييد صالحيت پروندهعلمي   مصاحبه پس از قبولي متقاضي در

 پنجم: گذراندن كارگاه روش تدريسپنجم: گذراندن كارگاه روش تدريسپنجم: گذراندن كارگاه روش تدريسپنجم: گذراندن كارگاه روش تدريس    ههههمرحلمرحلمرحلمرحل

  باشد. مي شدگان در مراحل علمي الزامي هاي تدريس، گذراندن كارگاه روش تدريس براي پذيرفته كسب مهارت منظور به

گواهي  ارائهبراي صدور مجوز تدريس،  درهرصورتطي نمايد.  زمان هم صورت بهتواند مراحل چهارم و پنجم را  متقاضي مي: : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

  باشد. مي گزينش نهاد الزامي ياه روش تدريس و همچنين موافقت هستة مركزكارگ

  در ادامه همين دفترچه خواهد آمد. الذكر فوقتوضيح كامل بندهاي * * * * 

  

محل انجام مصاحبه علمـي        محل انجام مصاحبه علمـي        محل انجام مصاحبه علمـي        محل انجام مصاحبه علمـي        بوده و بوده و بوده و بوده و استاني استاني استاني استاني     پذيرش و صدور مجوز به صورتپذيرش و صدور مجوز به صورتپذيرش و صدور مجوز به صورتپذيرش و صدور مجوز به صورتجذب، جذب، جذب، جذب، مراحل مراحل مراحل مراحل ، ، ، ، * در دوره پانزدهم* در دوره پانزدهم* در دوره پانزدهم* در دوره پانزدهم

 خواهد بود.خواهد بود.خواهد بود.خواهد بود.تعيين محل تدريس متقاضي تعيين محل تدريس متقاضي تعيين محل تدريس متقاضي تعيين محل تدريس متقاضي مبناي مبناي مبناي مبناي ) ) ) )     10101010صفحه صفحه صفحه صفحه     2222----5555( بند ( بند ( بند ( بند 
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  ها و عناوين دروس عمومي معارف اسالمي گرايش

  :باشد يمدروس عمومي معارف اسالمي به شرح ذيل  "عناوين"و  "ها شيگرا"

 ها و عناوين دروس معارف اسالمي)ها و عناوين دروس معارف اسالمي)ها و عناوين دروس معارف اسالمي)ها و عناوين دروس معارف اسالمي)    : گرايش: گرايش: گرايش: گرايش1111(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

  عناوين هر گرايش نام گرايش رديف

  مباني نظري اسالم  1

  ) ـ (مبدأ و معاد)1انديشه اسالمي (ـ  1

  ) ـ (نبوت و امامت)2ـ انديشه اسالمي ( 2

  ـ انسان در اسالم 3

  ـ حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم 4

  تاريخ و تمدن اسالمي  2

  ـ تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 1

  ـ تاريخ تحليلي صدر اسالم 2

  ـ تاريخ امامت 3

  انقالب اسالمي  3

  ايران ـ انقالب اسالمي 1

  ـ آشنايي با قانون اساسي 2

  ـ انديشه سياسي امام خميني (ره) 3

  اخالق اسالمي  4

  ـ فلسفه اخالق (با تكيه بر مباحث تربيتي) 1

  ـ اخالق اسالمي (مباني و مفاهيم) 2

  ـ آيين زندگي (اخالق كاربردي) 3

  اخالق خانواده - 4

  عرفان عملي در اسالم - 5

  آشنايي با منابع اسالمي  5
  ـ تفسير موضوعي قرآن كريم 1

  البالغه نهجـ تفسير موضوعي  2

  درس دانش خانواده و جمعيت  درس دانش خانواده و جمعيت  6

        

        تذكر:تذكر:تذكر:تذكر:

  باشد. اختياري ميگرايش اخالق متقاضيان  هيكلبراي » » » » عرفان عملي در اسالمعرفان عملي در اسالمعرفان عملي در اسالمعرفان عملي در اسالم««««كسب مجوز عنوان ـ 1

كـه  فقط براي متقاضيان عضويت هيأت علمي گـروه معـارف اسـالمي    » » » » فلسفه اخالق (با تكيه بر مباحث تربيتي)فلسفه اخالق (با تكيه بر مباحث تربيتي)فلسفه اخالق (با تكيه بر مباحث تربيتي)فلسفه اخالق (با تكيه بر مباحث تربيتي)««««كسب مجوز عنوان ـ  2

  باشد. مي الزامي اند گرايش اخالق را انتخاب نموده

مجوز  مشترك بوده و در صورت قبولي در مصاحبه،» » » » اخالق خانوادهاخالق خانوادهاخالق خانوادهاخالق خانواده««««و » » » » آيين زندگي (اخالق كاربردي)آيين زندگي (اخالق كاربردي)آيين زندگي (اخالق كاربردي)آيين زندگي (اخالق كاربردي)««««ـ منابع مصاحبه علمي عناوين  3

  گردد. هر دو عنوان صادر مي

مباني نظري اسالم، اخالق اسالمي يا آشنايي با منابع اسالمي را دارند، با قبولي در مصاحبه علمي هاي گرايشافرادي كه مجوز تدريس -4

  .تدريس نمايند را اين درس تواننددرس دانش خانواده و جمعيت، مي



 26از  4صفحه 

 

  

  مراحل اخذ مجوز تدريستوضيح 

 آزمون كتبي

 پذيرد. ميورت ص    asatid.orgت ساي اينترنتي در نام ثبت از طريقصرفاً  ،بر اساس آزمون كتبي ،واجد شرايطپذيرش داوطلبان 

 :شركت در آزمون كتبيشرايط 

  ) شرايط عمومي 1

  الف) تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران

  احكام اسالم و مذهب رسمي كشورب) اعتقاد و التزام عملي به 

  ج) عدم عناد نسبت به نظام و اركان جمهوري اسالمي ايران

  د) عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خالف شئون شغلي و تحصيلي در طول زمان تحصيل يا اشتغال

قبيـل: نابينـايي،   نداشتن معلوليت جسـمي مخـل بـه تـدريس از     (ه) برخورداري از حسن ظاهر و سالمت و توانايي جسمي متناسب 

  هاي عصبي و ...) ندي مفرط قد، تيكبينايي، فلج، قطع دست، لكنت زبان، گوژپشتي، كوتاهي پا، كوتاهي يا بل كم

  سال سن 50و حداكثر  25و) دارا بودن حداقل 

 23 تـا  1شـماره  تحصيلي هاي  رشته(سوابق ايثارگري و تدريس دروس تخصصي همخوان در حوزه و مراكز آموزش عالي     ::::1111    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  سال) 5شود (تا سقف حداكثر  و دارا بودن مدرك حفظ كل قرآن كريم به حداكثر سن افزوده مي )2جدول شماره 

  باشد. مي الزامي    اخالق اسالمياخالق اسالمياخالق اسالمياخالق اسالمي    ششششگرايگرايگرايگرايسال سن براي متقاضيان شركت در آزمون  30دارا بودن حداقل     ::::2222    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

 باشد. مي الزاميها در كليه گرايش متقاضيان خانم مجردسال سن براي  30دارا بودن حداقل     ::::3333    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  قرآن كريم يخوان روانتسلّط كامل بر روخواني و ) ز

  )مرد) تأهل (براي متقاضيان ح

  رعايت شئونات مدرسي معارف اسالمي به تشخيص نهادرعايت شئونات مدرسي معارف اسالمي به تشخيص نهادرعايت شئونات مدرسي معارف اسالمي به تشخيص نهادرعايت شئونات مدرسي معارف اسالمي به تشخيص نهادط) 

  ي) عدم اشتغال در نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي)

  روحانيان شاغل در مراكز عقيدتي ـ سياسي از شمول بند فوق مستثني هستند. تبصره:تبصره:تبصره:تبصره:

خاص و شرايط خاص و شرايط خاص و شرايط خاص و شرايط باشد و براي متقاضيان هيأت علمي ضوابط باشد و براي متقاضيان هيأت علمي ضوابط باشد و براي متقاضيان هيأت علمي ضوابط باشد و براي متقاضيان هيأت علمي ضوابط     ميميميمي    سسسسييييالتدرالتدرالتدرالتدر    حقحقحقحقمجوز مجوز مجوز مجوز صرفاً جهت صرفاً جهت صرفاً جهت صرفاً جهت در اين دفترچه در اين دفترچه در اين دفترچه در اين دفترچه : شرايط مذكور : شرايط مذكور : شرايط مذكور : شرايط مذكور 1111    تذكرتذكرتذكرتذكر

        گردد.گردد.گردد.گردد.    مؤسسات و مراكز آموزش عالي نيز لحاظ ميمؤسسات و مراكز آموزش عالي نيز لحاظ ميمؤسسات و مراكز آموزش عالي نيز لحاظ ميمؤسسات و مراكز آموزش عالي نيز لحاظ مي
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معاونـت آموزشـي و    عهـده با توجه به اهميت دروس معارف اسالمي، تشخيص اولويت پذيرش از ميان واجـدين شـرايط، بـر        ::::2222تذكر تذكر تذكر تذكر 

حسب مورد، با توجه به سوابق علمي، تحصيلي، پژوهشي، شرايط عمومي و نيـز   كه باشد يم پژوهشي استادان و دروس معارف اسالمي

 صورت خواهد گرفت.، امتيازات سنجش علمي

 گردد. در صورت عدم كسب امتياز الزم (عدم اولويت پذيرش) مراتب از طريق مقتضي به داوطلب اعالم مي: : : : 3333تذكر تذكر تذكر تذكر 

 

  ) شرايط اختصاصي 2 

  :حوزوي آموختگان دانشالف) 

  دارا بودن يكي از شرايط ذيل: 

  مدرك علمي حداقل سطح سه از حوزه علميه ارائهـ  1

تأييـد   ارائـه و   هـا  ناسـتا  يا مراكز حوزويقم پايه دهم از مركز مديريت حوزه علميه امتحانات كتبي حداقل مدرك اتمام  ارائهـ   2

  شركت حداقل سه سال تحصيلي متوالي يا متناوب در دروس خارج فقه و اصول.

        ::::تذكرتذكرتذكرتذكر

 .خارج در گواهي صادره الزامي است ذكر دقيق سنوات شركت در درس .1

 قرار گرفته باشد.  علميه مركز مديريت حوزه مورد تأييدبوده و  مشهورگواهي درس خارج بايد از اساتيد  .2

  باشد: گواهي شركت در درس خارج نمي ارائهدر موارد ذيل نياز به  .3

مجـاز بـه شـركت در آزمـون كتبـي دروس معـارف        يها رشتهرونوشت مدرك كارشناسي دانشگاهي در يكي از  ارائه) 1ـ   3 

  حوزه علميه 10) به ضميمه مدرك پايه 2اسالمي (جدول شماره 

  هاي تخصصي حوزه علميه تهيكي از رشدر  3سطح  نامه انيپاتدوين  در مرحلهقرار داشتن  )2ـ  3 

  آموختگان دانشگاهي: ب) دانش

  جدول ذيل: يها رشتهيكي از  دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي ارشد در
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        ))))شركت در آزمون كتبيشركت در آزمون كتبيشركت در آزمون كتبيشركت در آزمون كتبيبه به به به     مجازمجازمجازمجاز    هايهايهايهاي    رشتهرشتهرشتهرشته    ::::2222(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

  گرايش  رشته تحصيلي  رديف
مباني نظري 

  اسالم

تاريخ و تمدن 

  اسالمي

  انقالب

  اسالمي

  اخالق

  اسالمي

دانش خانواده 

  و جمعيت

آشنايي با منابع 

  اسالمي

  *  *  *        علوم قرآن و حديث  الهيات و معارف اسالمي  1

            *  فلسفه و كالم اسالمي   الهيات و معارف اسالمي  2

    *  *        اديان و عرفان  و معارف اسالمي اتياله  3

          *    تاريخ و تمدن ملل اسالمي  الهيات و معارف اسالمي  4

          *    تاريخ اسالم  تاريخ  5

6  
تاريخ و فلسفه آموزش و 

  پرورش
    *  *        تعليم و تربيت اسالمي

  سياسي علوم  7
 مطالعات سياسي انقالب اسالمي 

  مسائل ايران –انديشه سياسي در اسالم  
    *        

        *      انقالب اسالمي – سياسي  يشناس جامعه  8

  *            ها كليه گرايش  علوم حديث  9

10  
فلسفه  -كالم تطبيقي  - اديان ابراهيمييا اديان و مذاهب با گرايش كالم 

  حكمت متعاليه -كالم اماميه  -فلسفه دين  -فلسفه اسالمي  -تطبيقي 
*            

    *  *        عرفان تطبيقي  -     فلسفه اخالق -اخالق اسالمي   -عرفان اسالمي   11

  *      *    *  »)ره«ي گرايش سياسي (مؤسسه امام خميني شناس جامعه  12

  *  *  *      *  »)ره«علوم تربيتي (مؤسسه امام خميني   -روانشناسي   13

  *  *        *  »)ره«معارف اسالمي (مؤسسه امام خميني الهيات و   14

  *          *  »)ره«اديان و كالم جديد (مؤسسه امام خميني   15

  *      *    *  »)ره«علوم سياسي (مؤسسه امام خميني   16

  *        *  *  »)ره«تاريخ (مؤسسه امام خميني   17

      *  *      »ره« عرفان اسالمي و انديشه هاي امام خميني  18

  *  *          و تفسير اثري البالغه نهجمعارف  -معارف قرآن   19

          *    فرق تشيع -شيعه شناسي  -تاريخ تشيع   20

        *      تاريخ انقالب اسالمي  21

        *    *  )(ع)معارف اسالمي و علوم سياسي (دانشگاه امام صادق   22

    *          مشاوره خانواده  -مطالعات زنان و خانواده   23

  *  *          فقه و مباني حقوق اسالمي  معارف اسالمي الهيات و  24

          *    تاريخ ايران دوره اسالمي -تاريخ محض   تاريخ  25

            *  فلسفه محض و فلسفه غرب  فلسفه  26

            *  دين پژوهي -دين شناسي   27

  *  *    *    *  )(ع)معارف اسالمي و حقوق (دانشگاه امام صادق   28

        *    *  )(ع)معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات (دانشگاه امام صادق   29

            *  )(ع)معارف اسالمي و مديريت (دانشگاه امام صادق   30

    *        *  )(ع)معارف اسالمي و ارشاد (دانشگاه امام صادق   31

    *          حقوق خانواده -فقه خانواده    32

            *  مذاهب كالمي - مذاهب اسالمي   33

  *            مذاهب فقهي (مطالعات تطبيقي مذاهب اسالمي)  34
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 توجه:توجه:توجه:توجه:

 بايست مورد تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد. مدارك تحصيلي مي .1

  باشد. قابل پذيرش نمي يرنظاميغمدارك تحصيلي داخلي مراكز آموزشي نظامي و تبصره: تبصره: تبصره: تبصره: 

باشند مشروط به  مي نامه اند و در حال تدوين نهايي و دفاع پايان كامل سپري كرده طور بهكساني كه دوره كارشناسي ارشد را  .2

نامه در هنگام ارسال مدارك (طبق جدول  مدرك كارشناسي ارشد يا گواهي معتبر جلسه دفاع مشتمل بر نمره پايان ارائه

 باشند. زمون كتبي مي) مجاز به شركت در آ3بندي شماره  زمان

 صالح برابر با اصل شده باشد. بايست توسط مراجع ذي مي شده ارائه رونوشت كليه مدارك .3

 

  

        تذكر مهم:تذكر مهم:تذكر مهم:تذكر مهم:

در هر در هر در هر در هر     ،،،،باشندباشندباشندباشند    ميميميمي    ادشدهادشدهادشدهادشدهييييباشد و داوطلبيني كه فاقد شرايط باشد و داوطلبيني كه فاقد شرايط باشد و داوطلبيني كه فاقد شرايط باشد و داوطلبيني كه فاقد شرايط     دارا بودن شرايط عمومي و علمي مندرج در دفترچه راهنما ضروري ميدارا بودن شرايط عمومي و علمي مندرج در دفترچه راهنما ضروري ميدارا بودن شرايط عمومي و علمي مندرج در دفترچه راهنما ضروري ميدارا بودن شرايط عمومي و علمي مندرج در دفترچه راهنما ضروري مي

        گردد.گردد.گردد.گردد.    ميميميمي    منتفيمنتفيمنتفيمنتفي، پذيرش ايشان ، پذيرش ايشان ، پذيرش ايشان ، پذيرش ايشان     ............و و و و     نامنامنامنام    ثبتثبتثبتثبتمرحله از مرحله از مرحله از مرحله از 
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  از آزمون كتبيشرايط معافيت *

  باشند: مي كتبي معاف  شرايط ذيل از شركت در آزمون واجدين

 كه يدرصورت) 2جدول شماره  23تا  1هاي شماره  مدرك تحصيلي همخوان (رشتهداراي  البالغه نهجحافظين كل قرآن يا كل  )1 ـ 2

  نمايند. ارائهالكريم  مدرك رسمي از مراكز دارالقرآن

جدول  23تا  1 ي رديفها رشته( ياسالمهاي دروس معارف  با گرايش    همخوانهمخوانهمخوانهمخوانحوزه  4دارندگان مدرك دكتري يا سطح ) 2 ـ 2

خاص جهت تصميم  تهيكمآنان به  پرونده ،از شركت در آزمون كتبي معاف و پس از تشكيل پرونده از طريق سايت )2شماره 

 گردد. مقتضي ارجاع مي

اند پس از قبولي در كه واحدهاي درسي را به اتمام رسانده ،ياسالمدروس معارف  همخوانهمخوانهمخوانهمخوانهاي  با گرايشدانشجويان دكتري  تبصره:تبصره:تبصره:تبصره:

  .گردند مي معافاز آزمون كتبي  ،پس از تصويب موضوع پايان نامه 4سطح  و طالبآزمون جامع 

  .باشدباشدباشدباشد    ميميميمي    2222جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره     دردردردرمندرج مندرج مندرج مندرج     22223333تا تا تا تا     1111    رديفرديفرديفرديف    هاي تحصيليهاي تحصيليهاي تحصيليهاي تحصيلي    معارف اسالمي رشتهمعارف اسالمي رشتهمعارف اسالمي رشتهمعارف اسالمي رشته    هاي دروسهاي دروسهاي دروسهاي دروس    همخوان با گرايشهمخوان با گرايشهمخوان با گرايشهمخوان با گرايشهاي هاي هاي هاي     منظور از رشتهمنظور از رشتهمنظور از رشتهمنظور از رشته****

هاي علمي مستثني بوده و پس از  از آزمون كتبي و مصاحبه دكتري مدرسي معارف اسالميدكتري مدرسي معارف اسالميدكتري مدرسي معارف اسالميدكتري مدرسي معارف اسالمي هاي دوره شدگان رفتهيپذ) 3 ـ 2

 گيري خواهد شد. تصميمنسبت به آنان تشكيل پرونده از طريق سايت و ارسال مدارك 

توانند پس از  صرفاً از آزمون كتبي مستثني بوده و مي مدرسي معارف اسالميمدرسي معارف اسالميمدرسي معارف اسالميمدرسي معارف اسالمي    كارشناسي ارشدكارشناسي ارشدكارشناسي ارشدكارشناسي ارشد هاي دوره التحصيالن ) فارغ4 ـ 2

 نسبت به اخذ مجوز اقدام نمايند. ،علمي  مصاحبهو قبولي در تكميل پرونده از طريق سايت 

التدريس بوده و در صورت تقاضاي التدريس بوده و در صورت تقاضاي التدريس بوده و در صورت تقاضاي التدريس بوده و در صورت تقاضاي     صرفاً براي حقصرفاً براي حقصرفاً براي حقصرفاً براي حق    4444    ــــ    2222و و و و     3333ـ ـ ـ ـ     2222، ، ، ، 2222ـ ـ ـ ـ     2222، ، ، ، 1111ـ ـ ـ ـ     2222افراد مذكور در بندهاي افراد مذكور در بندهاي افراد مذكور در بندهاي افراد مذكور در بندهاي تذكر: اعطاي مجوز تدريس به تذكر: اعطاي مجوز تدريس به تذكر: اعطاي مجوز تدريس به تذكر: اعطاي مجوز تدريس به 

 هاي نهاد بررسي و اعالم نظر خواهد شد.هاي نهاد بررسي و اعالم نظر خواهد شد.هاي نهاد بررسي و اعالم نظر خواهد شد.هاي نهاد بررسي و اعالم نظر خواهد شد.    عضويت هيأت علمي، شرايط آنان با توجه به نوع دانشگاه و سياستعضويت هيأت علمي، شرايط آنان با توجه به نوع دانشگاه و سياستعضويت هيأت علمي، شرايط آنان با توجه به نوع دانشگاه و سياستعضويت هيأت علمي، شرايط آنان با توجه به نوع دانشگاه و سياست

به اين معاونت  صالحاز طريق مراجع ذي ها آن  پرونده كه يدرصورت) متقاضيان عضويت هيأت علمي گروه معارف اسالمي 5 ـ 2

معاونت علمي از سوي  مصاحبههاي الزم صرفاً از طريق  نياز به شركت در آزمون كتبي ندارند و پس از بررسي ،ارسال گردد

 اقدام خواهند نمود. وهشي نسبت به طي مراحل،آموزشي و پژ

گردند ضروري است جهت تشكيل پرونده و ارسال مدارك (مورد اشاره  كه از آزمون كتبي مستثني مي 5تا  1: متقاضيان مشمول بندهاي توجهتوجهتوجهتوجه

نموده و درخواست خود را جهت معافيت از     info@asatid.orgدفترچه) اقدام به ارسال رايانامه (ايميل) به نشاني  7و  6در صفحات 

بعدي  يها تماس(ذكر شماره تماس در ايميل براي  اعالم نمايند.به ضميمه مدارك مثبته، علمي ـ پژوهشي  سوابق دقيقآزمون كتبي با ذكر 

ت با متقاضي تماس جهت انجام مراحل بعد از سوي كارشناسان اين معاون درخواست مذكور با مقررات منطبق باشد، كه يدرصورت الزاميست).

  گرفته خواهد شد.

هاي مذكور بر اساس  با گرايشتحصيلي ي  در صورت تناسب رشته ،گانه هاي پنج مجوز تدريس در يكي از گرايش) دارندگان 6ـ 2

  ز دوم اقدام نمايند.مجوكسب ، از شركت در آزمون كتبي معاف بوده و صرفاً بايد از طريق مصاحبة علمي براي  2جدول شماره 

بوده و مجوز آشنايي با منابع اسالمي را به طور كامل اخذ كرده است : كسي كه داراي مدرك تحصيلي علوم قرآن و حديث مثالمثالمثالمثال

ين گرايش صرفاً در مصاحبة علمي شركت و نسبت به اخذ مجوز ا ايش اخالق اسالميالذكر در گر تواند براساس جدول فوق مي

 وآزمون كتبي در شركت  پس ازيد ها مثل مباني نظري اسالم باشد با ر گرايشمتقاضي اخذ مجوز در ديگ، اقدام نمايد ولي چنانچه

  به مرحله مصاحبه علمي وارد شود.به سواالت اختصاصي آن گرايش پاسخ 
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  و برگزاري آزمون نام ثبت حلمرا

  يبند زمان) جدول  1 

 ))))3333(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره     

 ها اعالم به استان
 جهت انجام مصاحبه

  مصاحبه علمي نام ثبت
ارسال مدارك 

از طريق 
  سايت

  اعالم نتايج
برگزاري برگزاري برگزاري برگزاري     زمانزمانزمانزمان

        آزمونآزمونآزمونآزمون
 دريافت كارت
  ورود به جلسه

نام و نام و نام و نام و     ثبتثبتثبتثبت
        ويرايش اطالعاتويرايش اطالعاتويرايش اطالعاتويرايش اطالعات

 پس از روز 45

 يعلممصاحبه  ثبت نام
  اسفند   15 الي 1

  الي  3
  بهمن 20

 ماهدي 27
1395  

    آذرماه آذرماه آذرماه آذرماه     19191919جمعه جمعه جمعه جمعه 
1395139513951395        

 آذر 18الي  9
1395  

شهريور    شهريور    شهريور    شهريور        22227777
            مهرمهرمهرمهر    30303030الي الي الي الي 

1391391391395555        

  

 نام ثبت )  2

        نامنامنامنامورود به سامانه ثبتورود به سامانه ثبتورود به سامانه ثبتورود به سامانه ثبت    1111- - - - 2222

  باشد. مي asatid.org آزمون كتبي صرفاً از طريق درگاه نام ثبت تمامي مراحل

        نامنامنامنام    ثبتثبتثبتثبتخريداري كارت خريداري كارت خريداري كارت خريداري كارت         2222- - - - 2222

شبكه هاي عضو  و پرداخت الكترونيك با استفاده از يكي از كارت asatid.org آزمون كتبي صرفاً از طريق ورود به درگاه نام ثبتپرداخت هزينه 

  باشد. پذيرمي شتاب امكان

در سايت، نسبت به طي  نام ثبتبايست با استفاده از گزينه  باشد) متقاضي مي پس از خريد كارت مذكور (كه شامل نام كاربري و كلمه عبور مي

  اقدام نمايد. نام ثبتمراحل 

اهي كامل از شرايط و ضـوابط  پذير نبوده و الزم است متقاضي با آگ به هيچ وجه امكان نام ثبتاسترداد هزينه خريد كارت  الزم به ذكر است، *

  ، نسبت به خريد كارت مذكور اقدام نمايد.نام ثبت

 و بارگذاري عكسو بارگذاري عكسو بارگذاري عكسو بارگذاري عكس    ازازازازييييموردنموردنموردنموردنعات عات عات عات ثبت اطالثبت اطالثبت اطالثبت اطال        3333- - - - 2222

  باشد. مي بعدي الزامي يرسان اطالعهمچنين درج شماره تلفن همراه معتبر جهت دقيق و صحيح ثبت گردد.  صورت بهاست اطالعات الزم 

 كند. نام ثبتتواند  هر داوطلب در هر دوره فقط در يك گرايش مي ::::تذكرتذكرتذكرتذكر

        تعيين مكان آزمونتعيين مكان آزمونتعيين مكان آزمونتعيين مكان آزمون        4444- - - - 2222

 انتخاب نمايد: كتبي آزمون حوزه عنوان به، يكي از مراكز ذيل را نام ثبتتواند در هنگام  هر داوطلب مي 

  ـ شيراز 5  ـ اصفهان 4  ـ مشهد 3  ـ قم 2  ـ تهران 1

  ـ بابلسر 10  ـ كرمانشاه 9  ـ كرمان 8  ـ اهواز 7  ـ تبريز 6

      بندرعباس ـ 13  ـ اراك 12  ـ زاهدان 11
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        انتخاب محل تدريس (محل انجام مصاحبه)انتخاب محل تدريس (محل انجام مصاحبه)انتخاب محل تدريس (محل انجام مصاحبه)انتخاب محل تدريس (محل انجام مصاحبه)        5555- - - - 2222

بـه عنـوان محـل     ي كه قصد تـدريس در آن را دارد ي كه قصد تـدريس در آن را دارد ي كه قصد تـدريس در آن را دارد ي كه قصد تـدريس در آن را دارد استاناستاناستاناستان ،، الزم است متقاضي در اين مرحلهبا توجه به استاني شدن پذيرش و صدور مجوز

  مشخص نمايد. مصاحبه خود 

  صادر خواهد شد. ،بخشبخشبخشبخشصرفا براي استان انتخابي در اين صرفا براي استان انتخابي در اين صرفا براي استان انتخابي در اين صرفا براي استان انتخابي در اين ، مجوز تدريس توضيح است در صورت قبولي متقاضي در مراحل سنجش علمي الزم به

        رهگيريرهگيريرهگيريرهگيريدريافت كد دريافت كد دريافت كد دريافت كد         6666- - - - 2222

 شود كه كد رهگيري توسط متقاضي دريافت گردد. وقتي كامل مي نام ثبت 

        اطالعاتاطالعاتاطالعاتاطالعات    ويرايشويرايشويرايشويرايش        7777- - - - 2222

تواند در مهلت ويـرايش   خود را تغيير دهد (اعم از گرايش، مكان آزمون و ...) ميثبت نامي به هر دليل بخواهد اطالعات متقاضي  در صورتيكه

  ) نسبت به اين كار اقدام نمايد.3(طبق جدول شماره 

  برگزاري آزمون )  3

        دريافت كارت ورود به جلسه آزموندريافت كارت ورود به جلسه آزموندريافت كارت ورود به جلسه آزموندريافت كارت ورود به جلسه آزمون        1111- - - - 3333

  ) به سايت مراجعه نموده و نسبت به چاپ كارت شركت در آزمون اقدام نمايد.3شماره الزم است داوطلب در مهلت مقرر (مندرج در جدول 

        حضور در جلسه آزمونحضور در جلسه آزمونحضور در جلسه آزمونحضور در جلسه آزمون        2222- - - - 3333

  حاضر باشد.(مندرج در كارت ورود به جلسه) انتخابي خود  حوزهجهت آزمون در  شده نييتعو ساعت بايست در روز  داوطلب مي

        تذكر:تذكر:تذكر:تذكر:

  گردد. ورود به جلسه قيد ميآدرس و زمان دقيق شروع آزمون در كارت ـ     1111

  امتحاني حضور داشته باشد. حوزهيك ساعت قبل از شروع آزمون در  الزم است داوطلب ـ 2

  باشد. نمي ريپذ امكانجابجايي در گرايش و مكان آزمون پس از انقضاي مهلت ويرايش  گونه چيه ـ 3

        نمايد.نمايد.نمايد.نمايد.    ارائهارائهارائهارائهارت شناسايي معتبر ارت شناسايي معتبر ارت شناسايي معتبر ارت شناسايي معتبر كارت شركت در جلسه به همراه ككارت شركت در جلسه به همراه ككارت شركت در جلسه به همراه ككارت شركت در جلسه به همراه ك    ،،،،بايست در روز آزمونبايست در روز آزمونبايست در روز آزمونبايست در روز آزمون    ـ داوطلب ميـ داوطلب ميـ داوطلب ميـ داوطلب مي    4444
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  سؤاالتمنابع طراحي سؤال و چگونگي طرح  

باشد كه سؤاالت تخصصي در هر گرايش متناسـب بـا آن گـرايش و     سؤاالت آزمون در هر گرايش شامل دو بخش تخصصي و عمومي مي ـ 1

  باشد. ها مشترك مي سؤاالت عمومي بين همه گرايش

پاسـخ  پاسـخ  پاسـخ  پاسـخ  بـوده و   يا نهيچهارگز صورت بهگردد كه سؤاالت  سؤال از بخش عمومي طرح مي 50سؤال از بخش تخصصي و  100در هر گرايش  ـ 2

  .بردبردبردبرد    يك پاسخ صحيح را از بين مييك پاسخ صحيح را از بين مييك پاسخ صحيح را از بين مييك پاسخ صحيح را از بين ميامتياز امتياز امتياز امتياز ، ، ، ، هاهاهاها    پاسخ غلط به گزينهپاسخ غلط به گزينهپاسخ غلط به گزينهپاسخ غلط به گزينه    3333كه هر كه هر كه هر كه هر     ببببييييترتترتترتترت    ننننيييياااا    بهبهبهبه    باشد.باشد.باشد.باشد.    غلط داراي نمره منفي ميغلط داراي نمره منفي ميغلط داراي نمره منفي ميغلط داراي نمره منفي مي

  خواهد بود. از سؤاالت تخصصي و عمومي درصد 60سخ صحيح به مالك قبولي در آزمون، پا ـ 3

  باشد. مي 9الي  4در بخش تخصصي و عمومي به شرح جداول شماره  مطالعه موردمنابع  ـ 4

        ....باشدباشدباشدباشد    ييييمممم) معتبر ) معتبر ) معتبر ) معتبر دهمدهمدهمدهمپانزپانزپانزپانز(آزمون مرحله (آزمون مرحله (آزمون مرحله (آزمون مرحله     1313131395959595    آذرآذرآذرآذركتبي كتبي كتبي كتبي     براي آزمونبراي آزمونبراي آزمونبراي آزمون    9999الي الي الي الي     4444داول داول داول داول در جدر جدر جدر ج    شدهشدهشدهشده    ييييمعرفمعرفمعرفمعرفمنابع منابع منابع منابع     تبصره:تبصره:تبصره:تبصره:
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  ارسال مدارك و احراز شرايط مدرسي معارف اسالمي مرحله دوم:

بندي  بر اساس جدول زمان asatid.orgمتقاضي الزم است پس از كسب امتياز الزم در آزمون كتبي، فايل مدارك خود را صرفاً از طريق سايت 

  ارسال نمايد.  3شماره 

        (الزامي)(الزامي)(الزامي)(الزامي)    ازازازازييييموردنموردنموردنموردنالف) مدارك الف) مدارك الف) مدارك الف) مدارك 

 آزمون كتبي شدگان رفتهيپذ مخصوص asatid.orgتكميل فرم مشخصات فردي موجود در سايت  .1

 مدرك تحصيلي .2

 4*3 رخ تمامعكس رنگي  .3

 تصوير تمام صفحات شناسنامه .4

 تصوير كارت ملي .5

        ب) مدارك داراي امتياز (اختياري)ب) مدارك داراي امتياز (اختياري)ب) مدارك داراي امتياز (اختياري)ب) مدارك داراي امتياز (اختياري)

 جنگ تحميلي گواهي ايثارگري، جانبازي، آزادگي و وابستگي درجه يك به شهداي معظم انقالب و .1

 (حداقل يك سوم) البالغه نهجگواهي معتبر حفظ قرآن كريم يا  .2

 با قيد معدل كل دورهبه همراه ريز نمرات هاي تخصصي از مراكز حوزه علميه و يا ديگر مراكز آموزشي  گواهي اتمام دوره .3

 )2 جدول شماره 23تا  1هاي تحصيلي شماره  رشته(خوان با دروس معارف اسالمي  گواهي سوابق تدريس در دروس هم .4

 مدرك دال بر سوابق علمي، مطالعاتي، تحقيقاتي و فرهنگي هرگونهگواهي  .5

آموختگان  حوزوي يا تحصيالت حوزوي براي دانش آموختگان براي دانش مربوط به تحصيالت موازي دانشگاهي مدرك رونوشت .6

 دانشگاهي

        ::::توجهتوجهتوجهتوجه

  در صورت عدم ارسال، امكان ورود به مرحله بعدي منتفي است.الزامي بوده و » الف«ارسال مدارك مندرج در بند ـ ـ ـ ـ     1111    

)، قبولي فرد منتفي اعالم شده و نهاد در اين 3بندي (جدول شماره  در صورت عدم ارسال مدارك در زمان مقرر بر اساس جدول زمانـ ـ ـ ـ     2222

  تعهدي نخواهد داشت. گونه چيهخصوص 

 از طريق پست يا حضوري ترتيب اثر داده نخواهد شد. شده ارسالبه مدارك ـ ـ ـ ـ     3333

  نتيجه آزمون براي انجام مراحل بعدي (در صورت عدم اقدام در زمان مقرر) ذخيره نخواهد شد.نتيجه آزمون براي انجام مراحل بعدي (در صورت عدم اقدام در زمان مقرر) ذخيره نخواهد شد.نتيجه آزمون براي انجام مراحل بعدي (در صورت عدم اقدام در زمان مقرر) ذخيره نخواهد شد.نتيجه آزمون براي انجام مراحل بعدي (در صورت عدم اقدام در زمان مقرر) ذخيره نخواهد شد.ـ ـ ـ ـ     4444

  گردد. خالف، آزمون ابطال گرديده و مدارك امحاء مي هرگونهپس از ارسال مدارك، در صورت عدم تطبيق شرايط و يا كشف ـ ـ ـ ـ     5555
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  سوم: مصاحبه علميمرحله 

روز براي  20رعايت شرايط پذيرشي و صحت مدارك ارسالي، ظرف  درصورت asatid.orgپس از بارگذاري مدارك در سايت 

ثبت نام مصاحبه  بخش asatid.orgشود و متقاضي ميتواند با مراجعه به سايت  متقاضي پرونده پذيرشي تشكيل و شماره آن پيامك مي

ي بند زماني نسبت به تكميل فرم درخواست مصاحبه علمي اقدام نمايد.(مطابق جدول كدملبا وارد كردن شماره پرونده و  علمي

  )3شماره 

        ::::در اين مرحلهدر اين مرحلهدر اين مرحلهدر اين مرحله

روز پس از تكميل و ارسال فرم درخواست مصاحبه علمي، به  45باشد، تهران  آزمون كتبي، ساكن استان شده رفتهيپذچنانچه  ـ 1 

علمي و منابع مورد سؤال و انتخاب زمان مصاحبه اقدام  مصاحبهمراجعه و نسبت به مطالعه شرايط شركت در  asatid.orgسايت 

  نمايد. مي

باشد،  مي تهران غير از استان همين دفترچه) 10 صفحه 5-2(مندرج در بند ها آن ن دسته از متقاضياني كه محل انتخابيپرونده آ ـ 2

رساني به متقاضي، جهت مصاحبه  گردد و متعاقباً دفتر استاني نهاد با اطالع ارسال مي ايشان تدريسمحل به استان  ،به تشخيص نهاد

  آورد. دعوت به عمل مياز ايشان علمي 

        تذكر:تذكر:تذكر:تذكر:

  علمي اقدام نمايند. مصاحبهنسبت به برگزاري  ،پرونده تشكيلماه پس از  4بايست حداكثر  هاي استاني مي كميتهـ ـ ـ ـ     1111

همين دفترچه درج شده  15الي  10آمادگي الزم براي شركت در مصاحبه در جداول   پيشنهادي جهت مطالعه و كسب  منابعـ ـ ـ ـ     2222

  گردد. همين منابع پيشنهادي طرح مي علمي از مصاحبهدر  سؤاالت عمدهاست. الزم به ذكر است 

از طريق سايت ») 6فرم «نامه برگزاري مصاحبه در هنگام تعيين نوبت مصاحبه (تكميل فرم درخواست مصاحبه علمي شيوهـ ـ ـ ـ     3333

  باشد. مفصل قابل دسترسي مي صورت به

  خواهد شد. اطالع رساني asatid.org درگاهدر مفاد اين دفترچه از طريق  هرگونه تغييراتـ ـ ـ ـ     4444

هاي علمي خود را  استاني نهاد، مصاحبه تهيكمتوانند در صورت موافقت  ي كه در غير از استان تهران ساكن هستند ميانيمتقاضـ ـ ـ ـ     5555

  در شهر تهران طي نمايند.

باشند كه در صورت عدم قبولي در نوبت اول حداكثر ميهر درس مجاز به شركت در مصاحبه علمي  تنها دوبارتنها دوبارتنها دوبارتنها دوباركليه متقاضيان ----6666

  ند.مجدد درخواست مصاحبه ده و ثبت نام  asatid.orgتواند با مراجعه به سايتماه مي 3پس از 

بايست مجددا در بايست مجددا در بايست مجددا در بايست مجددا در نوبت مصاحبه مردود شوند، كليه مراحل گذشته، كان لم يكن تلقي شده و مينوبت مصاحبه مردود شوند، كليه مراحل گذشته، كان لم يكن تلقي شده و مينوبت مصاحبه مردود شوند، كليه مراحل گذشته، كان لم يكن تلقي شده و مينوبت مصاحبه مردود شوند، كليه مراحل گذشته، كان لم يكن تلقي شده و مي    2222تبصره: متقاضياني كه در هر تبصره: متقاضياني كه در هر تبصره: متقاضياني كه در هر تبصره: متقاضياني كه در هر 

  .شركت نمايندشركت نمايندشركت نمايندشركت نمايند    كتبيكتبيكتبيكتبي    آزمونآزمونآزمونآزمون
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  هاي عمومي مرحله چهارم: بررسي صالحيت

هاي عمومي به هستة گزينش اساتيد معارف اسالمي نهاد  شوند جهت بررسي صالحيت كليه متقاضياني كه در مصاحبه علمي پذيرفته مي

  مجوز تدريس صادر خواهد شد. ها آنگردند و براي  نهايي تلقّي مي شده رفتهيپذ عنوان بهمعرفي شده و در صورت تأييد گزينش 

متمركز و از طريق دفتر گزينش مستقر در تهران صورت خواهد گرفت و مراحل گزينشي از طريق  صورت بهگزينش نهاد : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

  گردد. ي ميرسان اطالعهمان دفتر 

مراحل علمي گذشته منتفي  هيكلدر صورت صدور رأي عدم اولويت پذيرش يا تدريس از سوي گزينش براي متقاضي، : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

  باشد. گرديده و فرد مجاز به تدريس دروس معارف اسالمي نمي

        تذكر:تذكر:تذكر:تذكر:

گواهي شركت در كارگاه گواهي شركت در كارگاه گواهي شركت در كارگاه گواهي شركت در كارگاه     ارائهارائهارائهارائه    ----3333رأي مثبت گزينش رأي مثبت گزينش رأي مثبت گزينش رأي مثبت گزينش     - - - - 2222    هاي علمي هاي علمي هاي علمي هاي علمي     در مصاحبهدر مصاحبهدر مصاحبهدر مصاحبه    ييييقبولقبولقبولقبول    - - - - 1111    صدور گواهينامه تدريس منوط بهصدور گواهينامه تدريس منوط بهصدور گواهينامه تدريس منوط بهصدور گواهينامه تدريس منوط بهـ ـ ـ ـ     1111    

        باشد.باشد.باشد.باشد.    روش تدريس ميروش تدريس ميروش تدريس ميروش تدريس مي

كه پس از انقضاي مهلت، با توجه به شرايط و با ارائه اصل گواهينامه قبلي، قابل تمديد  باشد ساله مي 5اعتبار گواهينامه تدريس ـ ـ ـ ـ     2222

  باشد. مي

هاي علمي قبل از صدور رأي گزينش  يا گذراندن كارگاه روش تدريس در صورت ارائه استعالم از يكي از  در مصاحبه شدگان قبولـ ـ ـ ـ     3333

  نيمسال تحصيلي مجوز دريافت نمايند. 2توانند حداكثر  مي ،مراكز آموزش عالي

 هاي آموزشي مهارت مرحله پنجم:

شدگان در مراحل علمي (آزمون كتبي و  بهتر دروس معارف اسالمي، كليه پذيرفته ارائه منظور بههاي روشي  با هدف افزايش مهارت

  باشند. مصاحبه علمي) ملزم به گذراندن كارگاه روش تدريس مي

 ،و تأييد معاونت گواهي معتبر ارائهكساني كه كارگاه روش تدريس را در يكي از مراكز آموزشي گذرانده باشند در صورت صره: صره: صره: صره: تبتبتبتب

  نياز به گذراندن كارگاه روش تدريس ندارند.
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        ي سؤاالت آزمون كتبيبند بارممنابع طراحي و 

 گرايش مباني نظري اسالم

        ))))4444(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

  الف) منابع تخصصي:

        در آزموندر آزموندر آزموندر آزمون    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتتعداد تعداد تعداد تعداد         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات        مؤلفمؤلفمؤلفمؤلف        نام كتابنام كتابنام كتابنام كتاب        رديفرديفرديفرديف

  مصباح يزدي يمحمدتق  2و  1آموزش فلسفه   1
  الملل ـ چاپ و نشر بين

  (ره)ـ مؤسسه امام خميني 
  سؤال 30

2  
 ترجمه محاضرات في االلهيات

  »مصطلحات فرهنگ ضميمه؛«بخش  جز به

  جعفر سبحاني

  تلخيص: علي رباني

  سليمانيترجمه: عبدالرحيم 

  سؤال 30  نشر رائد

  سؤال 15  نشر معارف  عبدالحسين خسروپناه  كالم جديد با رويكرد اسالمي  3

  سؤال 13  نشر صدرا  مطهريمرتضي   نظام حقوق زن در اسالم  4

  سؤال 12  (ره)مؤسسه امام خميني   محمود رجبي  انسان شناسي  5

        سؤالسؤالسؤالسؤال    100100100100        بخش تخصصيبخش تخصصيبخش تخصصيبخش تخصصي    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتجمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 
  

  

  ب) منابع عمومي:

        در آزموندر آزموندر آزموندر آزمون    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتتعداد تعداد تعداد تعداد         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات        مؤلفمؤلفمؤلفمؤلف        نام كتابنام كتابنام كتابنام كتاب        رديفرديفرديفرديف

1  
  * قرآن كريم

  هاي كهف و نور) (سوره

  متن و ترجمه از

  ناصر مكارم شيرازي
  سؤال 5  (ع)انتشارات امام علي 

  سؤال 13  ع)( صادقنشر موسسه امام   جعفر سبحاني  وهابيت، مباني فكري و كارنامه عملي  2

  مصباح يزدي يمحمدتق  آموزش عقايد (كامل)  3
  الملل ـ چاپ و نشر بين

  (ره)ـ مؤسسه امام خميني 
  سؤال 12

4  
 و 38 درستا انتهاي  1 درساز ( آموزش فقه

  )42،43،46،62،63،64،73،74،75: يها درس
  فالح زاده نيمحمدحس

  ـ نشر الهادي

  ـ نشر معروف
  سؤال 10

5  
  واليت فقاهت و عدالت هيفق تيوال

  )7و  5، 4، 3(فصول 
  سؤال 10  نشر اسراء  عبدا... جوادي آملي

        سؤالسؤالسؤالسؤال    00005555        بخش عموميبخش عموميبخش عموميبخش عمومي    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتجمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 
  

        قابل دسترسي است.قابل دسترسي است.قابل دسترسي است.قابل دسترسي است.    در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،» » » » جاودانجاودانجاودانجاودانكالم كالم كالم كالم ««««از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر     HAWZAH.NETبه سايت به سايت به سايت به سايت     ههههبا مراجعبا مراجعبا مراجعبا مراجع    1111بند بند بند بند     ****

        

        



 26از  16صفحه 

 

        

        ي سؤاالت آزمون كتبيبند بارممنابع طراحي و 

 تمدن اسالمي و گرايش تاريخ

 ))))5555(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

  

  الف) منابع تخصصي:

        در آزموندر آزموندر آزموندر آزمون    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتتعداد تعداد تعداد تعداد         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات        مؤلفمؤلفمؤلفمؤلف        نام كتابنام كتابنام كتابنام كتاب        رديفرديفرديفرديف

  سؤال 30  انتشارات دليل ما  رسول جعفريان  (سيره رسول خدا) 1تاريخ سياسي اسالم جلد   1

  سؤال 25  نشر معارف  رسول جعفريان  گزيده حيات سياسي و فكري امامان شيعه  2

  امامت پژوهي  3
از نويسندگان زير نظر جمعي 

  استاد يزدي مطلق

انتشارات دانشگاه علوم 

  اسالمي رضوي
  سؤال 15

  سؤال 15  نشر صدرا  مرتضي مطهري  خدمات متقابل اسالم و ايران  4

5  
  فرهنگ و تمدن اسالمي

  (كتاب درسي)
  سؤال 15  نشر معارف  واليتي اكبر يعل

        سؤالسؤالسؤالسؤال    000010101010        بخش تخصصيبخش تخصصيبخش تخصصيبخش تخصصي    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتجمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 
  

  

  عمومي:ب) منابع 

        در آزموندر آزموندر آزموندر آزمون    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتتعداد تعداد تعداد تعداد         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات        مؤلفمؤلفمؤلفمؤلف        نام كتابنام كتابنام كتابنام كتاب        رديفرديفرديفرديف

1  
  * قرآن كريم

  هاي كهف و نور) (سوره

  متن و ترجمه از

  ناصر مكارم شيرازي
  سؤال 5  (ع)انتشارات امام علي 

  سؤال 13  ع)( صادقنشر موسسه امام   جعفر سبحاني  وهابيت، مباني فكري و كارنامه عملي  2

  مصباح يزدي محمدتقي  (كامل)آموزش عقايد   3
  الملل ـ چاپ و نشر بين

  (ره)ـ مؤسسه امام خميني 
  سؤال 12

4  
و  38 درستا انتهاي  1 درساز ( آموزش فقه

  )42،43،46،62،63،64،73،74،75هاي:  درس
  فالح زاده محمدحسين

  ـ نشر الهادي

  ـ نشر معروف
  سؤال 10

5  
  واليت فقاهت و عدالت فقيه واليت

  )7و  5 ،4، 3(فصول 
  سؤال 10  نشر اسراء  عبدا... جوادي آملي

        سؤالسؤالسؤالسؤال    00005555        بخش عموميبخش عموميبخش عموميبخش عمومي    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتجمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 
  

        ....قابل دسترسي استقابل دسترسي استقابل دسترسي استقابل دسترسي است    در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،» » » » جاودانجاودانجاودانجاودانكالم كالم كالم كالم ««««از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر     HAWZAH.NETبه سايت به سايت به سايت به سايت     ههههبا مراجعبا مراجعبا مراجعبا مراجع    1111بند بند بند بند     ****

        

        

    



 26از  17صفحه 

 

 

        ي سؤاالت آزمون كتبيبند بارممنابع طراحي و 

 گرايش انقالب اسالمي

        ))))6666(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

  

  الف) منابع تخصصي:

        در آزموندر آزموندر آزموندر آزمون    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتتعداد تعداد تعداد تعداد         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات        مؤلفمؤلفمؤلفمؤلف        نام كتابنام كتابنام كتابنام كتاب        رديفرديفرديفرديف

1  
  تاريخ سياسي معاصر ايران

  »1320ـ  1357 هاي دوره پهلوي دوم سال«
  مدني نيالد جالل

انتشارات جامعه مدرسي 

  حوزه علميه قم
  سؤال 30

  سؤال 25  نشر معارف  منوچهر محمدي  ها نهيزمپيامدها و  ،انقالب اسالمي  2

  سؤال 18  نشر معارف  محسن ملك افضلي اردكاني  آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي  3

  سؤال 15  نشر قومس  مصطفي ملكوتيان  هاي انقالب سيري در نظريه  4

  امام خميني (ره)  فقيه واليت  5
انتشارات موسسه تنظيم و 

  ره)( ينيخمنشر آثار امام 
  سؤال 12

        سؤالسؤالسؤالسؤال    100100100100        بخش تخصصيبخش تخصصيبخش تخصصيبخش تخصصي    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتجمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 
  

  

  ب) منابع عمومي:

        در آزموندر آزموندر آزموندر آزمون    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتتعداد تعداد تعداد تعداد         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات        مؤلفمؤلفمؤلفمؤلف        نام كتابنام كتابنام كتابنام كتاب        رديفرديفرديفرديف

1  
  * قرآن كريم

  هاي كهف و نور) (سوره

  متن و ترجمه از

  ناصر مكارم شيرازي
  سؤال 5  (ع)انتشارات امام علي 

  سؤال 13  ع)( صادقنشر موسسه امام   جعفر سبحاني  وهابيت، مباني فكري و كارنامه عملي  2

  مصباح يزدي محمدتقي  آموزش عقايد (كامل)  3
  الملل ـ چاپ و نشر بين

  (ره)ـ مؤسسه امام خميني 
  سؤال 12

4  
و  38 درستا انتهاي  1 درساز ( آموزش فقه

  )42،43،46،62،63،64،73،74،75: هاي درس
  فالح زاده محمدحسين

  ـ نشر الهادي

  ـ نشر معروف
  سؤال 10

5  
  واليت فقاهت و عدالت فقيه واليت

  )7و  5، 4، 3(فصول 
  سؤال 10  نشر اسراء  عبدا... جوادي آملي

        سؤالسؤالسؤالسؤال    00005555        بخش عموميبخش عموميبخش عموميبخش عمومي    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتجمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 
  

        ....قابل دسترسي استقابل دسترسي استقابل دسترسي استقابل دسترسي استدر نوار باالي سايت، در نوار باالي سايت، در نوار باالي سايت، در نوار باالي سايت، » » » » اوداناوداناوداناودانكالم جكالم جكالم جكالم ج««««از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر     HAWZAH.NETبه سايت به سايت به سايت به سايت     ههههبا مراجعبا مراجعبا مراجعبا مراجع    1111بند بند بند بند     ****

        

        

 



 26از  18صفحه 

 

 

        ي سؤاالت آزمون كتبيبند بارممنابع طراحي و 

 گرايش اخالق اسالمي

 ))))7777(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

  

  الف) منابع تخصصي:

        در آزموندر آزموندر آزموندر آزمون    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتتعداد تعداد تعداد تعداد         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات        مؤلفمؤلفمؤلفمؤلف        نام كتابنام كتابنام كتابنام كتاب        رديفرديفرديفرديف

  سؤال 25  نشر اسراء  عبدا... جوادي آملي  مبادي اخالق در قرآن  1

  سؤال 25  نشر اسراء  عبدا... جوادي آملي  مراحل اخالق در قرآن  2

  سؤال 20  (ره)مؤسسه امام خميني   ي مصباح يزديمحمدتق  نقد و بررسي مكاتب اخالقي  3

  سؤال 15  انتشارات حوزه و دانشگاه  محمدرضا ساالري فر  خانواده در نگرش اسالم و روانشناسي  4

  سؤال 15  دانشگاهانتشارات حوزه و   نجفي) و همكاران( بستانحسين   ي خانواده از ديدگاه منابع اسالميشناس جامعه  5

        سؤالسؤالسؤالسؤال    000010101010        بخش تخصصيبخش تخصصيبخش تخصصيبخش تخصصي    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتجمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 
  

  

  ب) منابع عمومي:

        در آزموندر آزموندر آزموندر آزمون    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتتعداد تعداد تعداد تعداد         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات        مؤلفمؤلفمؤلفمؤلف        نام كتابنام كتابنام كتابنام كتاب        رديفرديفرديفرديف

1  
  * قرآن كريم

  هاي كهف و نور) (سوره

  متن و ترجمه از

  ناصر مكارم شيرازي
  سؤال 5  (ع)انتشارات امام علي 

  سؤال 13  ع)( صادقنشر موسسه امام   جعفر سبحاني  وهابيت، مباني فكري و كارنامه عملي  2

  مصباح يزدي يمحمدتق  آموزش عقايد (كامل)  3
  الملل ـ چاپ و نشر بين

  (ره)ـ مؤسسه امام خميني 
  سؤال 12

4  
 و 38 درستا انتهاي  1 درساز ( آموزش فقه

  )42،43،46،62،63،64،73،74،75ي: ها درس
  فالح زاده نيمحمدحس

  ـ نشر الهادي

  معروفـ نشر 
  سؤال 10

5  
  واليت فقاهت و عدالت هيفق تيوال

  )7و  5، 4، 3(فصول 
  سؤال 10  نشر اسراء  عبدا... جوادي آملي

        سؤالسؤالسؤالسؤال    00005555        بخش عموميبخش عموميبخش عموميبخش عمومي    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتجمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 
  

        قابل دسترسي است.قابل دسترسي است.قابل دسترسي است.قابل دسترسي است.    در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،» » » » جاودانجاودانجاودانجاودانكالم كالم كالم كالم ««««از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر     HAWZAH.NETبه سايت به سايت به سايت به سايت     ههههبا مراجعبا مراجعبا مراجعبا مراجع    1111بند بند بند بند     ****

    

        

 



 26از  19صفحه 

 

 

        ي سؤاالت آزمون كتبيبند بارممنابع طراحي و 

 گرايش آشنايي با منابع اسالمي

        ))))8888(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

  

  الف) منابع تخصصي:

        در آزموندر آزموندر آزموندر آزمون    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتتعداد تعداد تعداد تعداد         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات        مؤلفمؤلفمؤلفمؤلف        نام كتابنام كتابنام كتابنام كتاب        رديفرديفرديفرديف

  سؤال 20  انتشارات تمهيد  معرفت يمحمدهاد  *علوم قرآني   1

2  
  قرآن در قرآن

  رسالت قرآن)(فصول حقيقت قرآن، اعجاز قرآن 
  سؤال 20  ءنشر اسرا  عبدا... جوادي آملي

3  
  الميزان (ترجمه فارسي)

  هاي نور و احزاب) (سوره
  سؤال 16  -  عالمه طباطبايي

4  
(ع)پيام امام علي 

» البالغه شرح تازه و جامعي بر نهج«

  اول جلد
  سؤال 22  االسالميه لكتباانتشارات دار  ناصر مكارم شيرازي

5  
(ع)پيام امام علي 

» البالغه شرح تازه و جامعي بر نهج«

  جلد دوم
  سؤال 22  االسالميه لكتباانتشارات دار  ناصر مكارم شيرازي

        سؤالسؤالسؤالسؤال    000010101010        بخش تخصصيبخش تخصصيبخش تخصصيبخش تخصصي    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتجمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 
*

محمدهادي معرفت از انتشارات  فيتأل» علوم قرآني« يها كتاباين كتاب با  پ شده است.از يك دوره كامل علوم قرآني است كه به فارسي نگاشته شده و توسط انتشارات تمهيد چا يا خالصهاين كتاب 

  .معرفت تفاوت دارد يمحمدهاد فيتأل »آموزش علوم قرآني«سمت و 

  

  ب) منابع عمومي:

        در آزموندر آزموندر آزموندر آزمون    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتتعداد تعداد تعداد تعداد         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات        مؤلفمؤلفمؤلفمؤلف        نام كتابنام كتابنام كتابنام كتاب        رديفرديفرديفرديف

1  
  * قرآن كريم

  هاي كهف و نور) (سوره

  متن و ترجمه از

  ناصر مكارم شيرازي
  سؤال 5  (ع)انتشارات امام علي 

  سؤال 13  ع)( صادقنشر موسسه امام   جعفر سبحاني  وهابيت، مباني فكري و كارنامه عملي  2

  مصباح يزدي محمدتقي  آموزش عقايد (كامل)  3
  الملل ـ چاپ و نشر بين

  (ره)ـ مؤسسه امام خميني 
  سؤال 12

4  
و  38 درستا انتهاي  1 درساز ( آموزش فقه

  )42،43،46،62،63،64،73،74،75: هاي درس
  فالح زاده محمدحسين

  ـ نشر الهادي

  ـ نشر معروف
  سؤال 10

5  
  واليت فقاهت و عدالت فقيه واليت

  )7و  5، 4، 3(فصول 
  سؤال 10  نشر اسراء  عبدا... جوادي آملي

        سؤالسؤالسؤالسؤال    00005555        بخش عموميبخش عموميبخش عموميبخش عمومي    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتجمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 
  

          ....قابل دسترسي استقابل دسترسي استقابل دسترسي استقابل دسترسي است    در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،» » » » جاودانجاودانجاودانجاودانكالم كالم كالم كالم ««««از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر     HAWZAH.NETبه سايت به سايت به سايت به سايت     ههههبا مراجعبا مراجعبا مراجعبا مراجع    1111بند بند بند بند     ****



 26از  20صفحه 

 

    

        ي سؤاالت آزمون كتبيبند بارممنابع طراحي و 

     درس دانش خانواده و جمعيت

 ))))9999(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

 

  الف) منابع تخصصي:

        در آزموندر آزموندر آزموندر آزمون    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتتعداد تعداد تعداد تعداد         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات        مؤلفمؤلفمؤلفمؤلف        نام كتابنام كتابنام كتابنام كتاب        رديفرديفرديفرديف

  سؤال10  انتشارات حوزه و دانشگاه  محمدرضا ساالري فر  روانشناسيخانواده در نگرش اسالم و   1

  سؤال 10  انتشارات حوزه و دانشگاه  نجفي) و همكاران( بستانحسين   ي خانواده از ديدگاه منابع اسالميشناس جامعه  2

  سوال10  شوراي عالي انقالب فرهنگي  اكرم حسيني مجرد  جمعيت ايران افزايش يا كاهش   3

  نيامحمود حكمت  خانواده زن و حقوق  4
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

  اسالمي
  سوال10

  سوال10  نشر معارف  جمعي از نويسندگان  دانش خانواده و جمعيت  5

        سؤالسؤالسؤالسؤال    50505050        بخش تخصصيبخش تخصصيبخش تخصصيبخش تخصصي    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتجمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 

  

  ب) منابع عمومي:

        در آزموندر آزموندر آزموندر آزمون    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتتعداد تعداد تعداد تعداد         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات        مؤلفمؤلفمؤلفمؤلف        نام كتابنام كتابنام كتابنام كتاب        رديفرديفرديفرديف

1  
  *قرآن كريم

  هاي كهف و نور) (سوره

  متن و ترجمه از

  ناصر مكارم شيرازي
  سؤال 5  (ع)انتشارات امام علي 

  سؤال 13  ع)( صادقنشر موسسه امام   جعفر سبحاني  وهابيت، مباني فكري و كارنامه عملي  2

  مصباح يزدي محمدتقي  آموزش عقايد (كامل)  3
  الملل ـ چاپ و نشر بين

  (ره)ـ مؤسسه امام خميني 
  سؤال 12

4  
و  38 درستا انتهاي  1 درساز (آموزش فقه

  )42،43،46،62،63،64،73،74،75هاي:  درس
  فالح زاده محمدحسين

  ـ نشر الهادي

  ـ نشر معروف
  سؤال 10

5  
  واليت فقاهت و عدالت فقيه واليت

  )7و  5، 4، 3(فصول 
  سؤال 10  نشر اسراء  عبدا... جوادي آملي

        سؤالسؤالسؤالسؤال    00005555        بخش عموميبخش عموميبخش عموميبخش عمومي    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالتجمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 
  

        ....قابل دسترسي استقابل دسترسي استقابل دسترسي استقابل دسترسي استدر نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،در نوار باالي سايت،» » » » جاودانجاودانجاودانجاودانكالم كالم كالم كالم ««««از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر از طريق انتخاب تيتر     HAWZAH.NETبه سايت به سايت به سايت به سايت     ههههبا مراجعبا مراجعبا مراجعبا مراجع    1111*بند *بند *بند *بند 

 

   



 26از  21صفحه 

 

  

  منابع پيشنهادي مصاحبه علمي

 اسالم مباني نظريگرايش 

  ))))10101010(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

  

  منابع پيشنهادي  نام درس  رديف

1  

  

  )1انديشه اسالمي (

  (مبدأ و معاد)

  

ـ ركبياممصـباح يـزدي، مؤسسـه انتشـارات      محمدتقي)؛ 2و  1آموزش فلسفه (جلد  ـ  1 ، ري

  .الملل نيبشركت چاپ و نشر 

گلپايگـاني،   ـ محاضرات في االلهيات؛ (مبدأ و معاد) جعفر سبحاني، تلخـيص از علـي ربـاني     2

  مؤسسه امام صادق (ع)

  تفسير الميزان عربي (سوره/آيه) بر اساسـ آيات مربوط به مبدأ و معاد  3

  )30/30( )3/18( )39/4( )7/180( )2/164( )1ـ  112/4( )21/21(خداشناسي: 

  )12و  23/16( )14/48( )100ـ  11/108( )39/42( )11و  6/12معاد: (

  مركز تأليف متون حوزه ،؛ ويراست جديد؛ محمود منتظري مقدم1 منطق ـ 4

رود در بيان استدالالت و براهين و نظم منطقي مطالب در سـطح كتـب    * تذكر: انتظار مي

  گردد. يالگوبردارمزبور 

  )2انديشه اسالمي (  2

  (نبوت و امامت)

گلپايگـاني،   محاضرات في االلهيات؛ (نبوت و امامت) جعفر سبحاني، تلخيص از علي رباني ـ  1

  مؤسسه امام صادق (ع)

  انتشارات سمت ،اديان بزرگ؛ حسين توفيقيـ آشنايي با  2

مؤسســه  ،) 4درآمــدي بــر نظــام ارزشــي و سياســي اســالم (مبــاني انديشــه اســالمي ـ   3

  آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

  ـ كالم جديد با رويكرد اسالمي؛ عبدالحسين خسروپناه، دفتر نشر معارف 4
  

  انسان در اسالم  3
  مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ،ـ انسان شناسي؛ محمود رجبي 1

  دفتر نشر معارف ،ـ فلسفه آفرينش؛ عبدا... نصري 2

4  
  

  حقوق اجتماعي و

  سياسي در اسالم

  انتشارات صدرا ،مرتضي مطهري ـ نظام حقوقي زن در اسالم؛ 1

  مصباح يزدي، (تك جلدي يا جلد اول دو جلدي) محمدتقيـ نظريه حقوقي اسالم؛  2

  مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)  

    



 26از  22صفحه 

 

        

 منابع پيشنهادي مصاحبه علمي

     تاريخ و تمدن اسالميگرايش 

        ))))11111111(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

 

  منابع پيشنهادي  نام درس  رديف

  تاريخ فرهنگ و  1

  تمدن اسالمي

واليتي، انتشارات  اكبر يعل، يا چاپ جديد دوجلديجلدي  4ـ پويايي فرهنگ و تمدن اسالمي،  1

  اسناد و خدمات پژوهشي وزارت امور خارجه مركز

2  

  تاريخ تحليلي

  صدر اسالم

  ؛ رسول جعفريان، نشر دليل ما1ـ تاريخ سياسي اسالم ج  1

  ؛ رســول جعفريــان؛ (از تــاريخ خلفــا تــا پايــان بحــث شــهادت امــام  2ـ تــاريخ سياســي اســالم ج   2

 ، نشر دليل ما)(ع)علي 

  كيا، دفتر نشر معارفدانش محمدحسينـ جمال كعبه؛  3

  ـ تاريخ اسالم از منظر قرآن؛ يعقوب جعفري، دفتر نشر معارف 4

  تاريخ امامت  3

  ـ امامت پژوهي؛ جمعي از نويسندگان، دانشگاه رضوي مشهد 1

ـ در انتظار ققنوس؛ سيدثامر هاشم العميدي، متـرجم ـ مهـدي عليـزاده، مؤسسـه آموزشـي و         2

  پژوهشي امام خميني (ره)

اول كتاب تا ابتـداي خانـدان اشـعري) انتشـارات      ؛ رسول جعفريان، (از1تاريخ تشيع در ايران؛ ج  ـ  3

  انصاريان

  ، نشر معارفجعفريانحيات سياسي و فكري امامان شيعه، رسول  دهيگز ـ 4

 

            



 26از  23صفحه 

 

  

 منابع پيشنهادي مصاحبه علمي

 انقالب اسالميگرايش 

 ))))12121212(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

 

  منابع پيشنهادي  نام درس  رديف

  انقالب اسالمي ايران  1

) دفتر 1320ـ  1357مدني، دوره محمدرضا پهلوي ( نيالد جاللـ تاريخ سياسي معاصر ايران،  1

  انتشارات اسالمي وابسته به جامع مدرسين حوزه علميه قم

و دوم) و بخش  بخش دوم (فصل اولها؛ منوچهر محمدي،  ـ انقالب اسالمي، پيامدها و زمينه 2

  دفتر نشر معارف سوم تا پايان كتاب،

  نشر قومس ،هاي انقالب؛ مصطفي ملكوتيان ـ سيري در نظريه 3

  هاي سياسي) ـ مسائل سياسي روز؛ (آشنايي با مفاهيم سياسي، تحليل پديده 4

2  
  آشنايي با

  قانون اساسي

 نشر معارف؛ آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي؛ محسن ملك افضلي اردكاني ـ 1

  ارسطا؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه محمدجوادـ مجمع تشخيص مصلحت نظام؛  2

  )1368با اصالحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب  58قانون اساسي؛ (مصوب سال  ـ 3

3  

  

انديشه سياسي 

  حضرت

  ه)(رامام خميني 

) 13، 11، 7، 6، 5، 4، 1هاي ( جمشيدي، فصل محمدحسينـ انديشه سياسي امام خميني (ره)؛  1

  معاونت پژوهشي انتشارات پژوهشكده امام خميني (ره) و انقالب اسالمي

  ؛ امام خميني (ره) مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)فقيه واليتـ  2

        

                



 26از  24صفحه 

 

        

 منابع پيشنهادي مصاحبه علمي

     اخالق اسالميگرايش 

 ))))13131313(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

  

  منابع پيشنهادي  نام درس  رديف

1  

  

  فلسفه اخالق

(با تكيه بر مباحث 

  تربيتي)

  الملل نيبـ فلسفه اخالق؛ محمدتقي مصباح يزدي، انتشارات شركت چاپ و نشر  1

  ـ مبادي اخالق در قرآن؛ عبدا... جوادي آملي، انتشارات اسراء 2

مصباح يزدي، مؤسسه آموزشـي و پژوهشـي امـام     محمدتقياخالقي؛  مكاتبـ نقد و بررسي   3

  خميني (ره)

2  

  
  اخالق اسالمي

  (مباني و مفاهيم)

 نشـر پژوهشـگاه علـوم و    ،ـ كتـاب شـناخت اخـالق اسـالمي؛ فصـل اول؛ جمعـي از نويسـندگان         1

  فرهنگ اسالمي

مصباح يزدي، ناشر مؤسسه آموزشـي و پژوهشـي امـام     محمدتقي)؛ 2و  1ـ اخالق در قرآن (  2

  خميني (ره)

كتـاب آداب الصـحبه و    3كتـاب العلـم، ج    1البيضاء؛ فيض كاشـاني، ناشـر المحبـين ج     ـ محجه  3

  المعاشره

ـ خودشناسي براي خودسازي؛ محمدتقي مصباح يزدي، ناشر مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي      4

  امام خميني (ره)

  ضي مطهريمرت ؛فلسفه اخالق -5
  

3  

  

  زندگيآيين 

  (اخالق كاربردي)

 فلسفه اخالق؛ امير خواص و ديگران، دفتر نشر معارف.ـ  1

  .ـ اخالق كاربردي؛ احمدحسين شريفي، نشر معارف 2

  خانواده در نگرش اسالم و روانشناسي؛ محمدرضا ساالري فر، انتشارات حوزه و دانشگاه. -3

همكـاران، انتشـارات    ) ونجفـي بسـتان (  نيحسـ  منابع اسالمي؛ي خانواده از ديدگاه شناس جامعه -4

  حوزه و دانشگاه.

  ي فقيهي، انتشارات دارالحديث.نق يعلتربيت جنسي از منظر قرآن و حديث؛  -5

  اخالق خانواده  4

5  
  

  عرفان عملي در اسالم

  ـ چهل حديث؛ امام خميني (ره) 1

  انتشارات اسراءـ مراحل اخالق در قرآن؛ عبدا... جوادي آملي،  2

ـ در جستجوي عرفان اسالمي؛ محمدتقي مصباح يزدي، مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي امـام       3

  خميني (ره)

  ـ مجموعه مقاالت تنظيمي 4

    



 26از  25صفحه 

 

  

  منابع پيشنهادي مصاحبه علمي

 آشنايي با منابع اسالميگرايش 

 ))))14141414(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

 

  منابع پيشنهادي  نام درس  رديف

1  
  تفسير موضوعي

  كريم قرآن

بحث مبنا بودن  جز بهتفسير قرآن؛ زير نظر محمود رجبي، بحث قواعد تفسير  يشناس روشـ  1

  علم و علمي، ناشر پژوهشكده حوزه و دانشگاه و سمت

، 285تا  233 هـ علوم قرآني؛ محمدهادي معرفت، فصل ششم (محكم و متشابه) از صفح 2

  مؤسسه فرهنگي تمهيد

ـ قرآن در قرآن؛ عبدا... جوادي آملي، موضوعات (حقيقت قرآن، اعجاز قرآن، رسالت قرآن)  3

  انتشارات اسراء

  ؛ ناصر مكارم شيرازي، (از ابتداي داليل معاد به بعد)، دارالكتب االسالميه5ـ پيام قرآن ج  4

  هاي نور و احزاب طباطبايي، سوره محمدحسينالميزان (عربي)؛  ـ 5

2  
موضوعي تفسير 

  البالغه نهج

  مرتضي مطهري، انتشارات صدرا البالغه؛ سيري در نهج ـ 1

  ـ مقدمه شرح ابن ابي الحديد 2

 3و  2، 1جلـد   ؛ ناصـر مكـارم شـيرازي   البالغـه  نهـج ـ پيام امام علي (ع) شرح تـازه و جـامعي بـر      3

  ، انتشارات دارالكتب االسالميه87، 32، 27، 21، 3، 1هاي  خطبه

  )100تا  1؛ كلمات قصار، (از الغهالب نهجـ  4

  

   



 26از  26صفحه 

 

        

 منابع پيشنهادي مصاحبه علمي

 درس دانش خانواده و جمعيت

 ))))15151515(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

 

  منابع پيشنهادي  نام درس  رديف

1  
درس دانش خانواده و 

  جمعيت

  ري فر، انتشارات حوزه و دانشگاهخانواده در نگرش اسالم و روانشناسي؛ محمدرضا ساال -1

مكاران، انتشـارات حـوزه   ه ) ونجفيبستان ( نيحس ي خانواده از ديدگاه منابع اسالمي؛شناس جامعه -2

  و دانشگاه

  انتشارات شوراي عالي انقالب فرهنگي -اكرم حسيني مجرد  -جمعيت ايران افزايش يا كاهش -3

  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي –نيا محمود حكمت –خانواده  زن و  حقوق -4

  نشر معارف  -جمعي از نويسندگان  - دانش خانواده و جمعيت -5
 


