
دروس مصاحبهردیف

قرآن کریم3

احکام4

دروس مصاحبهردیف

فقه1

اصول2

.از کل کتابی که طلبه خوانده است

(سعیدی مهر)آموزش کالم اسالمی - 1

(آیت اهلل مصباح)آموزش عقاید - 2

2 و 1محدوده صرف 

.از کتابی که طلبه خوانده است

2 و 1محدوده آموزش جامع 

   کل کتاب2 و1جلد 

 آموزش جامع قرآن کریم

3منابع و سطوح مطالعاتی شاغلین به سطح (ب

عقاید3

محدوده مطالعاتی

کتاب های طهارت، خمس، زکات، صاله، صوم، حج، امربه معروف،  بیع، نکاح،  طالق،  یمین، نذر و عهد

از ابتدای حلقه ثانیه تا پایان کتاب

منابع درسی

(باقر ایروانی)دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

دروس فی علم االصول الحلقه االولی و الثانیه فی اسلوب ها الثانی 

(شهید صدر)

درسنامه فقه آقای فالح زاده

محدوده مطالعاتی

 منابع و محدوده های  مطالعاتی مصاحبه های هفتمین فراخوان شناسایی استعدادهای برتر

منابع درسی

یا (علیزاده- جزایری)درسنامه علم صرف- 1

(حمید محمدی)صرف متوسطه - 2

2منابع و سطوح مطالعاتی شاغلین به سطح  (الف

صرف1



 منابع و محدوده های  مطالعاتی مصاحبه های هفتمین فراخوان شناسایی استعدادهای برتر

ردیفرشته
نوع درس 

(تخصصی/عمومی )
محدوده مطالعاتیمنابع درسیدروس مصاحبه

از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به استثنای حذفیات دروساصول فقه مرحوم مظفراصول

عقاید2درس عمومی             2        
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه 

(مهدی فرمانیان)

، توحید عبادی و شبهات مربوط (ع)شامل مباحث امامت، اهل بیت )از بحث امامت تا پایان بحث غلو 

(به آن، بداء، تقیه، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو

تفسیر المیزان. 1

تفسیر مجمع البیان  .2

:1جلد 

از ابتدای مبحث نزول القران تا آخر بحث کتاب الوحی   -

ازابتدای مبحث القرائات فی نشاتها و تطوره تا ابتدای مبحث حدیث االحرف السبعه   -

از ابتدای مبحث الناسخ والمنسوخ فی القران تا آخر مبحث المحکم و المتشابه و حقیقه التاویل   -

:2جلد 

از ابتدای مبحت سخافات و خرافات تا اخر االعجاز العلمی   -

ردیفرشته
نوع درس 

(تخصصی/عمومی )
محدوده مطالعاتیمنابع درسیدروس مصاحبه

عقاید1درس عمومی    1    
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه 

(مهدی فرمانیان)

، توحید عبادی و شبهات مربوط (ع)شامل مباحث امامت، اهل بیت )از بحث امامت تا پایان بحث غلو 

(به آن، بداء، تقیه، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو

(کل محدوده درسی بر اساس سرفصل)مکاسب محرمه (شیخ انصاری) مکاسب 

دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

(باقر ایروانی)

- انفال- لقطه- اقرار- شهادت- قضا- وقف-عاریه- ودیعه- قرض- مضاربه- صلح –ضمان  –اجاره 

دیات –حدود-ارث

اصول
دروس فی علم االصول الحلقه 

الثالثه شهیدصدر
تا پایان مبحث حجیت ظواهر

قواعد فقهیه2درس تخصصی 3    
دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه 

(باقر ایروانی)
(باهدف شناخت مبانی و شرایط قواعد مهم فقهی)کل کتاب 

ردیفرشته
نوع درس 

(تخصصی/عمومی )
محدوده مطالعاتیمنابع درسیمصاحبه دروس

فقه
دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

(باقر ایروانی)

- انفال- لقطه- اقرار- شهادت- قضا- وقف-عاریه- ودیعه- قرض- مضاربه- صلح –ضمان  –اجاره 

دیات –حدود-ارث

از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به استثنای حذفیات دروساصول فقه مرحوم مظفراصول

عقاید2درس عمومی 2
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه 

(مهدی فرمانیان)

، توحید عبادی و شبهات مربوط (ع)شامل مباحث امامت، اهل بیت )از بحث امامت تا پایان بحث غلو 

(به آن، بداء، تقیه، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو

کل کتاب(مصباح... آیت ا)اخالق در قرآن  اخالق در قرآن1درس تخصصی 3

23تا 20 مقدمه النواحی الفنیه فی الکتاب ص 

76تا 36 الباب االول فی المقدمات ص 

9تا 83 تعداد الثانی فی بیان اقسام االخالق 

؛49تا 5 مقدمه و قسم البدایات تاقسم االبواب، 

145تا 111 قسم الوالیات تا آخر قسم النهایات، ص 

اخالق  و 

تربیت اسالمی

1درس عمومی 1

1درس تخصصی 2    

فقه

فقه و اصول

دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

(باقر ایروانی)

(از متن اصلی) از هر دو منبع 28جزء تفسیر

4منابع و سطوح مطالعاتی شاغلین به سطح  (ج

تفسیر و علوم 

قرآن

1درس عمومی             1        

فقه

        4            

- انفال- لقطه- اقرار- شهادت- قضا- وقف-عاریه- ودیعه- قرض- مضاربه- صلح –ضمان  –اجاره 

دیات –حدود-ارث

متون تخصصی اخالق2درس تخصصی 4

جامع السعادات

منازل السایرین

(معرفت.. آیت ا)تلخیص التمهید علوم قرآن2درس تخصصی 

1درس تخصصی             3        



 منابع و محدوده های  مطالعاتی مصاحبه های هفتمین فراخوان شناسایی استعدادهای برتر

ردیفرشته
نوع درس

(تخصصی/عمومی )
محدوده مطالعاتیمنابع درسیمواد آزمون

فقه
دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

(باقر ایروانی)

- انفال- لقطه- اقرار- شهادت- قضا- وقف-عاریه- ودیعه- قرض- مضاربه- صلح –ضمان  –اجاره 

دیات –حدود-ارث

از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به استثنای حذفیات دروساصول فقه مرحوم مظفراصول

عقاید2درس عمومی            2            
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه 

(مهدی فرمانیان)

، توحید عبادی و شبهات مربوط (ع)شامل مباحث امامت، اهل بیت )از بحث امامت تا پایان بحث غلو 

(به آن، بداء، تقیه، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو

سید حمید )درسنامه علم صرف . 1

یا صرف  (جزایری و فرامرز علیزاده

(حمید محمدی)متوسطه 

مباحث تخفیف همزه، مضاعف و اعالل

کل کتاب(حمید محمدی)نحو متوسطه. 2

ردیفرشته
نوع درس

(تخصصی/عمومی )
محدوده مطالعاتیمنابع درسیمصاحبه دروس

فقه
دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

(باقر ایروانی)

- انفال- لقطه- اقرار- شهادت- قضا- وقف-عاریه- ودیعه- قرض- مضاربه- صلح –ضمان  –اجاره 

دیات –حدود-ارث

از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به استثنای حذفیات دروساصول فقه مرحوم مظفراصول

(خدا شناسی)کل کتاب بجز الهیات بمعنی االخص (عالمه طباطبایی)نهایه الحکمه فلسفه2درس عمومی 2

خدا شناسی و نبوت(عالمه حلی)کشف المراد کالمدرس تخصصی3

ردیفرشته
نوع درس

(تخصصی/عمومی )
محدوده مطالعاتیمنابع درسیمصاحبه دروس

فقه
دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

(باقر ایروانی)

- انفال- لقطه- اقرار- شهادت- قضا- وقف-عاریه- ودیعه- قرض- مضاربه- صلح –ضمان  –اجاره 

دیات –حدود-ارث

از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به استثنای حذفیات دروساصول فقه مرحوم مظفراصول

کل کتاب(عالمه طباطبایی)بدایه الحکمه فلسفه2درس عمومی 2

کالمدرس تخصصی3
آیت اهلل )المحاضرات فی االهیات 

(سبحانی
(کل کتاب)4جلد 

تجزیه و ترکیب متون منتخب   -

تجزیه و ترکیب متون منتخب    -

آشنایی با برخی از اصول مهم تجزیه و ترکیب   -

آشنایی با برخی از اصول مهم تجزیه و ترکیب   -

تجزیه و ترکیب متون منتخب   -

کالم اسالمی

1درس عمومی 1

کالم با گرایش 

امامت و 

مهدویت

1درس عمومی 1

ادبیات عرب

1درس عمومی            1            

3

صرف و نحو1درس تخصصی 

تجزیه و ترکیب2درس تخصصی 

تعریف تجزیه و ترکیب

رابطه تجزیه و ترکیب با علوم صرف، نحو و بالغت   -

(جدولی و غیر جدولی- موضوعی و غیر موضوعی)اقسام تجزیه و ترکیب    -

(مباحث عنوان شده در جداول)مروری بر مباحث و محورهای مهم و کلیدی صرفی و نحوی    -

معرفی منابع تجزیه وترکیبی    -



 منابع و محدوده های  مطالعاتی مصاحبه های هفتمین فراخوان شناسایی استعدادهای برتر

ردیفرشته
نوع درس 

(تخصصی/عمومی )
محدوده مطالعاتیمنابع درسیمصاحبه دروس

فقه
دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

(باقر ایروانی)

- انفال- لقطه- اقرار- شهادت- قضا- وقف-عاریه- ودیعه- قرض- مضاربه- صلح –ضمان  –اجاره 

دیات –حدود-ارث

از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به استثنای حذفیات دروساصول فقه مرحوم مظفراصول

عقاید2درس عمومی 2
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه 

(مهدی فرمانیان)

، توحید عبادی و شبهات مربوط (ع)شامل مباحث امامت، اهل بیت )از بحث امامت تا پایان بحث غلو 

(به آن، بداء، تقیه، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو

مفاهیم و کلیات

...نگارى ومأخذ، منبع، تاریخ، تاریخ: مفاهیم   -

موضوع، ضرورت و اهداف: کلیات    -

...ارتباط تاریخ باقرآن ،احادیث ،کالم و    -

عوامل تأثیر گذار بر تاریخ نویسی    -

(محتوی، مولف و مستندات)معرفی و نقد منابع     -

مغازی واقدی، الطبقات الکبری ابن سعد، سیره ابن : منابع مهم تاریخ اسالم در سه قرن اول    -

اسحاق، سیره ابن هشام، تـاریخ طبری، مروج الذهب مسعودی، تاریخ یعقوبی و المعرفة والتاریخ

رویکرد تاریخ نگاری و مستندات تاریخ نویسان از قرن سوم تا قرن هشتم   -

رویکرد تاریخ نگاری در عصر جدید شامل - 

...ضرورت مراجعه تاریخ نگار به قرآن، حدیث، ادبیات و - 1

نگارى در اسالمسیر تاریخ- 2

(روایى، تاریخى، تحلیلى، سال شمار و موضوعى)نگارى روشهاى تاریخ - 

مکتب مدینه، مکتب عراق، مکتب مصر و شام و مکتب ایران: مکاتب تاریخ نگارى - 

 (تاریخ عمومى، تك نگارى، مقتل نگارى، مناقب نگارى و شرح حال نگارى)شیعه و تاریخ نگاری  - 

شامل ضرورت بازنگری در تاریخ نگاری

ضرورت بررسى انتقادى گزارش هاى تاریخى: مقدمه

ااهلل علیه وآلهعصر رسول خدا صلی

تولد تا بعثت· 

حوادث مقارن والدت رسول خدا ص    -

دوران شیرخوارگى    -

شق صدر    -

سفر به شام    -

جنگهاى فجار  - 

تجارت و شبانى     -

ااهلل علیه وآله پیش از بعثتدین رسول خدا صلی     -

ااهلل علیه وآلهامى بودن پیامبر صل  -  

بعثت تا هجرت·  

روایات آغاز بعثت   -

دوره هاى دعوت و بن بست دعوت در مکه   -

هجرت به حبشه، افسانه غرانیق، شعب ابوطالب، ایمان جناب ابوطالبعلیه السالم ، توطئه ترورپیامبر    -

ااهلل علیـه وآلـه و ضـرورتخدا صـلی

هجرت تا عروج  ·

اى و فرهنگىیثرب در آستانه هجرت به لحاظ دینى، قبیله  - 

(هم پیمانى دینى، اتحاد سیاسى و همزیستى مسالمت آمیز با اهل کتاب)تأسیس امت و حکومت    -

(پیمان بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی قریظه)یهود    -

جریان نفاق و منافقان   -

ها و انگیزه جنگ هاشروع درگیرى    -

گسترش اسالم در شبه جزیره و بررسى علل آن  -

اعالم جهانى رسالت و نامه به سران کشورها   -

علیه وآله ؛پیامدها و مسائل مقارن آنااهللعروج پیامبر صلی   -

1درس عمومی 1

تاریخدرس تخصصی3

تاریخ

رسول )منابع تاریخ اسالم    .1

(جعفریان

علم تاریخ در گستره تمدن    .2

(صادق آدینه وند)اسالمی 

الصحیح من سیره النبی االعظم . 3

- جعفر مرتضی عاملی) (ص)

(تصحیح علی رفیعی قوچانی



 منابع و محدوده های  مطالعاتی مصاحبه های هفتمین فراخوان شناسایی استعدادهای برتر

ردیفرشته
نوع درس

(تخصصی/عمومی )
محدوده مطالعاتیمنابع درسیمصاحبه دروس

دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

(باقر ایروانی)
دماء ثالثه

قضا و شهادت، کتاب نکاح، طالق و متاجر(شهید ثانی)شرح لمعه 

اصول
دروس فی علم االصول الحلقه 

(شهید صدر)الثالثه 
حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

عقاید2درس عمومی 2
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه 

(مهدی فرمانیان)

، توحید عبادی و شبهات مربوط (ع)شامل مباحث امامت، اهل بیت )از بحث امامت تا پایان بحث غلو 

(به آن، بداء، تقیه، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو

حسین )زن و خانواده در اسالم . 1

(بستان
کل کتاب

:نقد فمینیسم

آموزه های فمینیسم   -

فرودستی تاریخی زنان    -

پدرساالری   -

خانواده و مادری   -

نقد تفکیك حوزه عمومی و خصوصی   -

تفاوت و برابری زن و مرد   -

تفکیك جنس و جنسیت   -

نقش جامعه در تداوم نقش های جنسیتی   -

حق زنان در کنترل بدن خود  -

تاثیر جنسیت در معرفت پیامدهای فمینیسم   -

افزایش ورود زنان به آموزش عالی، بازار کار و مناصب سیاسی   -

تغییر در نقشهای جنسیتی سنتی در خانواده و اجتماع   -

کاهش یا محو کلیشه های جنسیتی در رسانه ها   -

(تجرد زیستی، خانواده زن سرپرست، همخانگی و همجنسگرایی)ترویج الگوهای بدیل خانواده   -

تاثیر در قانونی شدن و گسترش سقط جنین   -

نقد فمینیسم   -

از جنبش تا نظریه اجتماعی   -

: لیبرالیسم د : سکوالریسم ج : اومانیسم ب : شامل  الف  (مبانی تمدن غرب )نقد مبانی کلی    -

فردگرایی

نقد آموزها    -

نقد پیامده    -

ردیفرشته
نوع درس 

(تخصصی/عمومی )
محدوده مطالعاتیمنابع درسیمصاحبه دروس

فقه1درس عمومی 1
دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

(باقر ایروانی)

- انفال- لقطه- اقرار- شهادت- قضا- وقف-عاریه- ودیعه- قرض- مضاربه- صلح –ضمان  –اجاره 

دیات –حدود-ارث

از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به استثنای حذفیات دروساصول فقه مرحوم مظفراصول2درس عمومی2

:جوهرالنضید

حقیقت برهان، فائده و ارزش آن   -

(برهان لم، برهان آن و انواع آن )انواع برهان    -

اولیات، مشاهدات، مجریات، متواترات، حدسیات، فطریات  (یقینیات و اقسام آن )مقدمات برهان .   -

و و جدانیات

مبادی، موضوع و مسائل نیاز به ت )و اجزاءعلوم  (شرائط مواد و شرائط صورت )شرائط برهان .   -

(حقیقت

:مغالطات

مغالطه و اسباب ایجاد آن   -

فوائد صناعت مغالطه    -

(اشاره ای به تقسیم مغالطه ذاتی و عرضی و تقسیم مغالطه ذاتی به لفظی ومعنوی )انواع مغالطه     -

، ابهام ساختاری ،تفصیل مرکب ،ترکیب مفصل،اهمال اشتراك لفظ)مغالطه در مقام بیان یك قضیه - 1

(...سور،کنه و وجه ،کوچك نمائی و 

بستن راه استدالل ،بچه ها می دانند ، توسل به ) (مغالطات بیرونی)مغالطه ادعای بدون استدالل - 2 

جهل، طلب برهان از مخالف ، تکرار ، فضل فروشی ، توسل به احساسات ، کمیت گرائی ، تهدید ، 

(...تطمیع ،عوام فریبی ، توسل به مرجع کاذب و

پارازیت ،تکذیب ،انگیزه و انگیخته ،توهین،ازطریق منشاء ،خلط دلیل و علت )مغالطه در مقام نقد - 3 

(...،ردلیل به جای مدعا مناقشه در مثال و

ردیفرشته
نوع درس 

(تخصصی/عمومی )
محدوده مطالعاتیمنابع درسیمصاحبه دروس

خانواده در اسالم و نقد فمینیسمدرس تخصصی

منطق3درس عمومی 3
(عالمه حلی )جوهرالنضید    .1

(آقای علی اصغر خندان) 

نرجس  )...تاریخچه، نظریات . 2

(رودگر

: از جنبش تا نظریه اجتماعی. 3

حمیرا  )تاریخ دو قرن فمینیسم 

(مشیرزاده

مطالعات 

اسالمی زنان

1درس عمومی 1

فقه تخصصی

3

فلسفه اسالمی



 منابع و محدوده های  مطالعاتی مصاحبه های هفتمین فراخوان شناسایی استعدادهای برتر

(ادامه)منطق (ادامه) 3درس عمومی (ادامه) 3

(عالمه حلی )جوهرالنضید    .1

-(آقای علی اصغر خندان) 

(ادامه)

نکته انحرافی ،شوخی بی ربط ،تغییر تعریف ،تغییر موضع ،خودت هم )مغالطه در مقام دفاع - 4

(...،تبیعض طلبی و 

مغالطه در استدالل- 5

عدم تکرار حد وسط،وضع تالی ،مقدم ، مقدمات ناسازگاز ، ابهام انعکاس ، سوء )مغالطات صوری - 6

(...تالیف و

سنت گرائی ،عدم سابقه ،تجددگرائی،سنت گریزی ،برتری )مغالطات ناشی از پیش فرض نادرست - 7

(...فقر با ثروت ،توسل به اکثریت ،علت شمردن امر مقدم با مقارن و

با این با آن خلط نسبت ، مصادره به مطلوب ، تعمیم  –قیاس مضمر مردود )مغالطات ربطی - 8

(...شتابزده ،تمثیل و 

کل فصول:  2 و 1 مرحله 

 مواد قضایا1فصل :  4 مرحله 

 بسیط10 اقسام علت فاعل و  فصل 7فصل  : 8 مرحله 

 اتحاد عاقل و معقول2 فصل 11 مرحله 

 قضا و قدر12 علم الهی و فصل 11فصل  : 12 مرحله 

فلسفه اسالمی درس تخصصی4

فلسفه اسالمی 

(ادامه)

(عالمه طباطبایی)نهایه الحکمه 


