
 

 منابع  آزمون  ورودی و  مصاحبه     سطح  سه

 الف.  منابع آزمون کتبی:

 :)مصاحبه(آزمون شفاهی ب.  منابع 

 منبع مشترک: .1

 منابع تخصصی:. 2

 تعداد سؤاالت عنوان، جلد و صفحات محدوده امتحانی منبع عنوان ر

 ادبیـات عرب 1
 «قسم النحو» 4مبادی  العربیه جلد 

 20 قسم النحو: بخش مرفوعات و منصوبات 4مبادی ج به بعد 1396بهارچاپ: « آقای حمید محمدی»

 20 / جلد دوم: کتاب نکاح  ةجلد اول: کتاب صال «آقای محمد باقر ایروانی»االستداللیالفقهدروس تمهیدیه فی فـقـه 2

 اصـول 3
 اسلوبها الثانیفی الثا الحقهدروس فی علم األصول 

 «ویرایش آقای محمدباقر ایروانی -شهید سیدمحمدباقر صدر»
 20 کل کتاب

 «آقای محمدرضا مظفر»دروس فی علم المنطق  منطق 4
 از ابتدای کتاب تا ابتدای الباب الخامس

 )استدالل المباشر او النسب بین القضایا( 
20 

 20 جلد اول )صفات و افعال الهی(  آموزش کالم اسالمی )آقای سعیدی مهر( عقاید 5

 حذفیات  منابع ر

1 
ویرایش آقای  -شهید سیدمحمدباقر صدر»اسلوبها الثانیفی الثاه دروس فی علم األصول الحلق

 «محمدباقر ایروانی
غیراللفظی تا اول بخش الدلیل الشرعی 

 اصول عملیه

 حذفیات  منابع رشته ر

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

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

 فقه و اصول 2
 ندارد محمد باقر ایروانی( النکاح -ه)کتاب الطهارالفقه االستداللی. دروس تمهیدیه فی1

ویرایش محمدباقر ( الثانیة الحلقة)اسلوبها الثانی. دروس فی علم األصول فی2

 ایروانی
 ندارد

 کالم اسالمی 3

 20تا پایان درس  -« آخرین چاپ»علی شیروانی  –. کلیات فلسفه 1

 مهرمحمد سعیدی –. آموزش کالم اسالمی جلد اول و دوم 2

درس  –کلیات فلسفه 

13 

 کالم با گرایش امامت 4

 کالم با گرایش مهدویت 5

6 
کالم با گرایش مذاهب 

 اسالمی

 اخالق و تربیت اسالمی 7
 جواد محدثی –. بر کرانه شرح چهل حدیث 1

، 24، 11، 8احادیث 

 38و  35، 34، 26

 5و 3فصل  فرمحمدرضاساالری –. نظام خانواده در اسالم 2

 مدرسی ادبیات عرب 8

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

. بعدبه 1396چاپ: بهار« محمدیآقای حمید«»قسم النحو» 4العربیه جلدمبادی .2

نصوباتمو بخش مرفوعات
 ندارد



 

 

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

و  25، 17، 16دروس 

26 

 ندارد مهدی پیشوایی –. تاریخ اسالم 2

 مطالعات اسالمی زنان 10

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

محمدباقر  –الطالق(  -الفقه االستداللی)کتاب النکاح . دروس تمهیدیه فی2

 ایروانی
 ندارد

 فلسفه اسالمی 11
 13درس  20تا پایان درس « آخرین چاپ»علی شیروانی  –.  کلیات فلسفه 1

 ندارد آقای منتظری یا دانش منطق محمدرضا مظفر –. دروس فی علم المنطق 2

 تبلیغ با گرایش حج 12
 ندارد محمدباقر ایروانی – الحج( الفقه االستداللی )کتابتمهیدیه فیدروس  -. فقه 1

 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

)پژوهشگاه زاده آقایان داودی و حسینی )ع(و اهل بیت )ص(تربتی پیامبر. سیره 3

 حوزه و دانشگاه(
 ندارد

14 
تربیت دینی کودک و 

 نوجوان

 8و 7فصل  آقای ساالری فر - .آشنایی با روانشناسی1

)پژوهشگاه زاده آقایان داودی و حسینی )ع(و اهل بیت )ص(. سیره تربتی پیامبر2

 حوزه و دانشگاه(
 ندارد

نوری و مؤلفان: )سیف، کدیور، کرمی -( انتشارات سمت1. روانشناسی رشد )3

 لطف آبادی(
 ندارد


