
 

 )سطح سه( یمقطع عال هایرشته یتمام   یمنابع آزمون کتب
محدوده امتحانی عنوان، جلد و صفحات منبع عنوان ردیف  تعداد سؤاالت 

 ادبیـات عرب 1
 «قسم النحو» 4مبادی  العربیه جلد 

به  1396چاپ: بهار« آقای حمید محمدی»
 بعد

قسم النحو:  کل کتاب به استثنای باب  4مبادی ج

 الحرف
20 

 فـقـه 2
 دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی

 «آقای محمد باقر ایروانی»

 و صوم ةصالهای جلد اول: کتاب

 جلد دوم : کتاب نکاح و طالق
20 

 اصـول 3

فی  دروس فی علم األصول الحلقة الثا

 -شهید سید محمد باقر صدر»اسلوبها الثانی

 «ویرایش  آقای محمد باقر ایروانی 

 

کل کتاب با حذف بخش الدلیل الشرعی غیر اللفظی 

 تا اول اصول عملیه

20 

 منطق 4
 دروس فی علم المنطق

 «آقای محمدرضا مظفر»

از ابتدای کتاب تا ابتدای قیاس اقترانی شرطی به 
استثنای  نقض تام و نقض موضوع، براهین اشکال 
 اربعه )اصل اشکال اربعه و ضروب آن حذف نیست(
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 1398-99سال تحصیلی  –منابع مصاحبه تخصصی ورودی سطح سه 
فقه آزمون ورودی* جزو منابع منابع تخصصی، منبع مربوط به اصول به منظور سنجش قرائت و فهم مطلب، عالوه بر توجه:

 باشد.ها، میمصاحبه در کلیه رشته
 

ن تمامی رشته ها:يمنبع مشترک ب

 حذفیات  منابع رشته دیفر

 مشترک بین تمامی رشته ها  1
ی )کل اسلوبها الثان یف ةیعلم األصول الحلقة الثان یدروس ف

 کتاب(
تا اول  یاللفظ ریغ یالشرع لیبخش الدل

 (220تا ص  151)ص  هیاصول عمل

 

 منابع تخصصی:

 حذفیات  منابع رشته ردیف

 تفسیر و علوم قرآنی  1
عالمه  –های )احزاب و نور( . تفسیر المیزان سوره1

 طباطبایی
 ندارد

 ندارد حسین جوان آراسته – 1. درسنامه علوم قرآنی سطح 2

 فقه و اصول  2

 -الفقه االستداللی)کتاب الطهارة . دروس تمهیدیه فی1
 البیع( محمد باقر ایروانی -الصوم

 ندارد

( الثانیة الحلقة. دروس فی علم األصول فی اسلوبها الثانی)2
 ویرایش محمدباقر ایروانی

 ندارد

 کالم اسالمی  3

 «آخرین چاپ»علی شیروانی  –. کلیات فلسفه 1
 محمد سعیدی مهر –. آموزش کالم اسالمی جلد دوم 2

تا  40، دروس 25تا  21، دروس 13درس 
 کالم با گرایش امامت  4 از کتاب کلیات فلسفه 49

 کالم با گرایش مهدویت  5
 آموزش کالم اسالمی حذفیات ندارد

6  
کالم با گرایش مذاهب 

 اسالمی

 اخالق و تربیت اسالمی  7
 38و  35، 34، 26، 24، 11، 8احادیث  جواد محدثی –. بر کرانه شرح چهل حدیث 1
 5و 3فصل  فرمحمدرضاساالری –. نظام خانواده در اسالم 2

 مدرسی ادبیات عرب  8

 53. تجزیه و ترکیب، عهدنامه مالک اشتر نامه 1
 «البالغهنهج»

- 

تحقیق و تصحیح حمید  –. مبادی العربیه جلد چهار 2
 محمدی

 ندارد



 

 

 

 حذفیات  منابع رشته ردیف

 تاریخ اسالم  9
چاپ دوم به »غالمحسن محرمی  –. درسنامه تاریخ تشیع 1

 «بعد
 26و  25، 17، 16دروس 

 ندارد مهدی پیشوایی –. تاریخ اسالم 2

 مطالعات اسالمی زنان  10

فریبا  –. زن در اسالم جلد اول تا آخر فصل چهارم 1
 عالسوند

 ندارد

 -. دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی)کتاب النکاح 2
 محمدباقر ایروانی –الطالق( 

 ندارد

 فلسفه اسالمی  11

 «آخرین چاپ»علی شیروانی  –. کلیات فلسفه 1
تا  40، دروس 25تا  21، دروس 13درس 

49 

 محمدرضا مظفر –. دروس فی علم المنطق 2

از ابتدای کتاب تا ابتدای قیاس اقترانی 
شرطی به استثنای  نقض تام و نقض 

موضوع، براهین اشکال اربعه )اصل اشکال 
 اربعه و ضروب آن حذف نیست(

 و صناعة البرهان و المغالطه

 تبلیغ با گرایش حج  12
 الحج( دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی )کتاب -. فقه 1

 محمدباقر ایروانی –
 ندارد

 ندارد مهدی پیشوایی –. تاریخ اسالم 2

13  
مشاوره خانواده با رویکرد 

 اسالمی

 5و 3فصل  آقای ساالری فر-.نظام خانواده در اسالم 1

 8و 7فصل  آقای ساالری فر-.آشنایی با روانشناسی 2

 تربیت دینی کودک و نوجوان  14
 5و 3فصل  آقای ساالری فر-.نظام خانواده در اسالم 1
 8و 7فصل  آقای ساالری فر-.آشنایی با روانشناسی 2

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


