
5 های علمی فراخوان نابمحدوده و منابع مطالعاتی مصاحبه    

 

 عناوین و محدوده های درسی برای مصاحبه ها
 

 یک سطح یعلم یهامصاحبه یمطالعات سطوح و منابعالف( 

 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف

 ادبیات عرب 1

علیزاده(  -درسنامه علم صرف)جزایری .1

 یاصرف متوسطه

 نحو متوسطه )حمید محمدی( .2

 کل کتاب

 فقه 2
 غیر استداللی .1

کل کتاب به استثنای  3جلدفقه غیر استداللی درسنامه فقه 

  55، 144،43و دروس  7و،6، 4فصلهای 

  2و 1احکام عمومی  کل جلد  احکام عمومی .2

 حلقه اولی  دروس فی علم االصول الحلقه االولی  ایروانی  اصول 3

 دروس عقاید اسالمی  سعیدی مهر  عقاید  4
 جلد اول )از ابتدای کتاب تا پایان (

 د دوم )از ابتدای کتاب تا ابتدای بخش ششم )امامت(لج

 

 ی علمی سطح دوهامصاحبهمنابع و سطوح مطالعاتی (ب

 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف

 فقه 1
 االستداللیفی الفقهدروس تمهیدیه 

 )باقر ایروانی(

ی طهارت، خمس، زکات، صاله، صوم، حج، هاکتاب

 یمین، نذر و عهد طالق، نکاح، بیع ،معروفامربه

 اصول 2
االولی و الثانیه فی دروس فی علم االصول الحلقه

 الثانی )شهید صدر( هااسلوب
 پایان کتاب از ابتدای حلقه ثانیه تا

 عقاید 3
 سعیدی مهر( کالم اسالمی )محمدآموزش 

 (مصباح اهللتیآیا آموزش عقاید ) 
 از کل کتابی که طلبه خوانده است.

 

 سه سطح تخصصی-ی و علمی عموم -یعلمی هامصاحبهمنابع و سطوح مطالعاتی  (ج
یک و دروس تخصصی با ضریب دو  در مصاحبه های سطح سه در همه رشته ها بجز فقه و اصول نمره دروس فقه، اصول و عقاید با ضریب

 محاسبه خواهد شد.

 .محاسبه خواهد شد 1و قواعد فقیهه با ضریب  1.5*در رشته فقه و اصول نمره فقه و اصول با ضریب 

 محاسبه خواهد شد. 1*در رشته های کالم درس فلسفه با ضریب 
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 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف رشته

تفسیر 

وم و عل

 قرآن

 فقه  1

دروس تمهیدیه فی 

االستداللی )باقر الفقه

 ایروانی(

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

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار

2  
 اصول فقه مرحوم مظفر اصول

استثنای از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به 

 حذفیات دروس

 عقاید  3
دروس فی العقاید الخاصه 

 الشیعه )مهدی فرمانیان(

ع(، توحید عبادی و ) تیباهلشامل مباحث امامت، ) غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

 ، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو(هیتق شبهات مربوط به آن، بداء،

 تفسیر  4
 تفسیر المیزان  .1

 مجمع البیانتفسیر  .2
 از هر دو منبع )از متن اصلی( 28جزء 

 علوم قرآن  5
تلخیص التمهید )آیت ا.. 

 معرفت(

 :1جلد 

 از ابتدای مبحث نزول القران تا آخر بحث کتاب الوحی .1

ازابتدای مبحث القرائات فی نشاتها و تطوره تا ابتدای مبحث حدیث  .2

 االحرف السبعه

از ابتدای مبحث الناسخ والمنسوخ فی القران تا آخر مبحث المحکم و  .3

 المتشابه و حقیقه التاویل 

 :از ابتدای مبحت سخافات و خرافات تا اخر االعجاز العلمی2جلد 

 

 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف رشته

فقه و 

 اصول

 فقه  1

 سرفصل( اساس بر )کل محدوده درسی . مکاسب محرمه1 مکاسب )شیخ انصاری( 

 دروس تمهیدیه ایروانی  
 -شهادت -قضا -وقف-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار

 اصول  2
دروس فی علم االصول 

 الحلقه الثالثه شهیدصدر
 تا پایان مبحث حجیت ظواهر 

 قواعد فقهیه  3

تمهیدیه فی القواعد دروس 

 الفقهیه

 )باقر ایروانی(

 شناخت مبانی و شرایط قواعد مهم فقهی( باهدفکل کتاب )

 عقاید  4

دروس فی العقاید الخاصه 

 الشیعه

 )مهدی فرمانیان(

ع(، توحید عبادی و ) تیباهلشامل مباحث امامت، ) غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

 رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو(، هیتق شبهات مربوط به آن، بداء،
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 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف رشته

 تاریخ

 فقه  1
دروس تمهیدیه 

 ایروانی  

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

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار

 اصول  2
اصول فقه مرحوم 

 مظفر

مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به استثنای از اول المقصد الثالث، 

 حذفیات دروس

 عقاید  3

دروس فی العقاید 

الخاصه الشیعه 

 )مهدی فرمانیان(

ع(، توحید ) تیباهلشامل مباحث امامت، ) غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت هیتق عبادی و شبهات مربوط به آن، بداء،

 صحابی، غلو(

 تاریخ  4

شناسی و  مأخذ

 ینگارخیتار

 منابع تاریخ اسالم )رسول جعفریان(

 )صادق آدینه وند( علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی

تاریخ رسول خدا 

 )ص(

تصحیح علی رفیعی  -ص( )جعفر مرتضی عاملی) االعظمالصحیح من سیره النبی 

 قوچانی(

 

 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف رشته

 اخالق

 و تربیت 

 اسالمی

 دروس تمهیدیه ایروانی   فقه  1

-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت -قضا -وقف

 دیات

 اصول فقه مرحوم مظفر اصول  2
از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و 

 تراجیح؛ به استثنای حذفیات دروس

 عقاید  3
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه )مهدی 

 فرمانیان(

شامل مباحث امامت، ) غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

، هیتق بداء،ع(، توحید عبادی و شبهات مربوط به آن، ) تیباهل

 رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو(

4  
 در اخالق

 قرآن
 کل کتاب (آیت ا... مصباح)اخالق در قرآن 

5  

 متون

 تخصصی

  اخالق

 از جمعی) اسالمی کتاب شناخت اخالق 

 فرهنگ و علوم پژوهشگاه – نویسندگان

 ( اسالمی

 نراقی( )مرحوم السعادات یا کتاب جامع

 یک منابع (کل کتاب )از 
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 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف رشته

مطالعات 

اسالمی 

 زنان

 اصول  1
دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه 

 )شهید صدر(

 حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

    

 عقاید  2
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه )مهدی 

 فرمانیان(

شامل مباحث امامت، ) غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

، هیتق ع(، توحید عبادی و شبهات مربوط به آن، بداء،) تیباهل

 رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو(

 فقه تخصصی  3
 دماء ثالثه فقه استداللی )باقر ایروانی(

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

4  

خانواده در 

 اسالم

و نقد 

 فمینیسم

 کتاب کل )حسین بستان( اسالم در خانواده و زن

 فمینیسم نقد
 اساس سرفصل  بر

 

 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف رشته

 فلسفه

 فقه  1
دروس تمهیدیه 

 ایروانی  

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

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار

 اصول  2
اصول فقه مرحوم 

 مظفر

از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به استثنای 

 حذفیات دروس

 منطق  3
 از بحث برهان تا آخر مغالطات  منطق قدیم

 نبوی( اهلللطف) دیجدمبانی منطق  منطق جدید

 فلسفه اسالمی  4
نهایه الحکمه )عالمه 

 طباطبایی(

 کل فصول   2و  1مرحله  .1

 مواد قضایا 1فصل  4مرحله  .2

 اقسام علت فاعل  7فصل  8مرحله  .3

 بسیط  10فصل  8مرحله  .4

 اتحاد عاقل و معقول 2فصل  11مرحله  .5

 علم الهی 11فصل  12مرحله  .6

 قضا و قدر  12فصل  12مرحله  .7
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 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

 کالم

 دروس تمهیدیه ایروانی   فقه  1
 -وقف-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت -قضا

 اصول فقه مرحوم مظفر اصول  2
الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به از اول المقصد 

 استثنای حذفیات دروس

 بجز الهیات بمعنی االخص )خدا شناسی( نهایه الحکمه )عالمه طباطبایی( فلسفه  3

 خدا شناسی و نبوت کشف المراد کالم  4

 

 

 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

با  کالم

گرایش 

 امامت

 دروس تمهیدیه ایروانی   فقه  1
 -وقف-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت -قضا

 اصول فقه مرحوم مظفر اصول  2
از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ 

 به استثنای حذفیات دروس

 کل کتاب یی(طباطبابدایه الحکمه )عالمه  فلسفه  3

 )کل کتاب(4جلد  المحاضرات فی االهیات سبحانی  کالم   4

 

 

 فلسفه غرب
تاریخ فلسفه 

 )کاپلستون(

 نظریه مثل(-افالطون)نظریه معرفت  .1

 نقد مثل( -نفس –ارسطو )حرکت  .2

 فلوطین )نظریه فیض( .3

 جایگاه سوبژه و ابژه معرفت شناسی(-شک دستوری -دکارت )کوژیتو .4

 روح( –هگل )دیالکتیک  .5

 نومن و فنومن( –احکام تالیفی و ترکیبی -کانت )معرفت شناسی .6

کلیات فلسفه   – -نظریه بازی  های زبانی و ویکنشتانی -معاصر)اگزیستالنس .7

 تحلیلی(
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 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

با گرایش  کالم

 مهدویت

 دروس تمهیدیه ایروانی   فقه  1
 -وقف-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت -قضا

 اصول فقه مرحوم مظفر اصول  2
از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ 

 به استثنای حذفیات دروس

 کل کتاب )عالمه طباطبایی( الحکمهبدایه  فلسفه  3

 )کل کتاب( 4جلد  المحاضرات فی االهیات سبحانی  کالم   4

 

 

 

 

 

 

 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف رشته

ادبیات 

 عرب

 دروس تمهیدیه ایروانی   فقه  1
 -قضا -وقف-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت

2  
 فقه مرحوم مظفراصول  اصول

از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به 

 استثنای حذفیات دروس

 عقاید  3
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه 

 )مهدی فرمانیان(

ع(، توحید ) تیباهلشامل مباحث امامت، ) غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت هیتق عبادی و شبهات مربوط به آن، بداء،

 صحابی، غلو(

4  

 صرف و نحو

علم صرف )سید حمید  درسنامه

 صرفجزایری و فرامرز علیزاده( یا 

 متوسطه )حمید محمدی(

 مباحث تخفیف همزه، مضاعف و اعالل

 کل کتاب نحو متوسطه)حمید محمدی(

تجزیه و 

 ترکیب
 صرفی و نحوی(متن منتخب فقه و اصول )جهت تحلیل 


