باسمه تعالی

دااگشنه معارف اسالمی
مواد و منابع پیشنهادی آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد 6931
ویژه طالب
گرایش :مبانی نظری اسالم

رشته :مدرسی معارف اسالمی

منابع

ردیف

ماده امتحانی

ضریب

1

كالم اسالمي

3

محاضرات في االلهيات (جعفر سبحاني ـ تلخيص علي رباني گلپايگاني)

2

تفسير قرآن

3

الميزان( ،سيد محمدحسين طباطبايي) ،ج ( 1تفسير سوره حمد و بقره تا آيه
)182

3

ادبيات فارسي

2

بر بال قلم (سيد ابوالقاسم حسيني (ژرفا))

4

زبان انگليسي

2

در حد كارشناسي

5

فلسفه

2

آموزش فلسفه ج1و( 2مصباح يزدی)

6

منطق

2

المنطق (مظفر)

7

تاريخ اسالم

2

تاريخ اسالم (مهدی پيشوايي) ،هر دوجلد؛ دفتر نشر معارف

8

تاريخ معاصر

1

تاريخ معاصر ايران (موسي نجفي و موسي حقاني) ،نشر آرما

باسمه تعالی

دااگشنه معارف اسالمی
مواد و منابع پیشنهادی آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد 6931
ویژه طالب
رشته :مدرسی معارف اسالمی

گرایش :اخالق اسالمی
منابع

ردیف

ماده امتحانی

ضریب

1

كالم اسالمي

2

محاضرات في االلهيات (جعفر سبحاني ـ تلخيص علي رباني گلپايگاني)

2

تفسير قرآن

3

 .1الميزان( ،سيد محمدحسين طباطبايي) ،ج 15ص 5تا ( 76سوره مومنون)
و ج 16ص  202تا ( 241سوره لقمان)
 .2مبادی اخالق در قرآن (جوادی آملي)

3

ادبيات فارسي

2

بر بال قلم (سيد ابوالقاسم حسيني (ژرفا))

4

زبان انگليسي

2

در حد كارشناسي

5

فلسفه

2

آموزش فلسفه ج 1و( ،2مصباح يزدی)

6

اصول فقه

2

اصول فقه (مظفر) ،ج  1و 2

7

اخالق و تربيت اسالمي

4

 .1الحقائق (مال محسن فيض كاشاني)
 .2فلسفه تربيت اسالمي (ماجد عرسان) ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

8

اطالعات عمومي

1

در جستجوی عرفان اسالمي (مصباح يزدی)

باسمه تعالی

دااگشنه معارف اسالمی
مواد و منابع پیشنهادی آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد 6931
ویژه طالب
گرایش :تاریخ و تمدن اسالمی

رشته :مدرسی معارف اسالمی

منابع

ردیف

ماده امتحانی

ضریب

1

كالم اسالمي

2

محاضرات في االلهيات (جعفر سبحاني ـ تلخيص علي رباني گلپايگاني)

2

تفسير قرآن

3

تاريخ اسالم از منظر قرآن (يعقوب جعفری) ،دفتر نشر معارف

3

ادبيات فارسي

2

بر بال قلم (سيد ابوالقاسم حسيني (ژرفا))

4

زبان انگليسي

2

در حد كارشناسي

5

منطق

2

المنطق (مظفر)

6

تاريخ اسالم

2

7

تاريخ و تمدن اسالمي

4

8

تاريخ عمومي جهان

2

 .1تاريخ سياسي اسالم (رسول جعفريان) جلد  1و 2
 .2حيات فکری و سياسي امامان شيعه (رسول جعفريان)
 .3تاريخ تشيع ج1و( 2جمعي از نويسندگان)،زير نظر دكترخضری ،پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه
 .4تاريخ يعقوبي
 .5مجموعه مقاالت تاريخ اسالم و امامان از ج 4تا  ،7نشر معارف
 .1پويايي فرهنگ و تمدن اسالمي (علي اكبر واليتي) جلد  3 ،2 ،1و 4
 .2خدمات متقابل اسالم و ايران ،شهيد مطهری
.3كارنامه اسالم (عبدالحسين زرين كوب) ،انتشارات اميركبير
 .4تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي (فاطمه جان احمدی)
 .5مجموعه مقاالت تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي ج  8و ،2نشر معارف
تاريخ جهان نو ،جلد ( 2پالمر) ،ترجمه ابوالقاسم طاهری ،انتشارات اميركبير

باسمه تعالی

دااگشنه معارف اسالمی
مواد و منابع پیشنهادی آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد 6931
ویژه طالب
رشته :مدرسی معارف اسالمی

گرایش :انقالب اسالمی
منابع

ردیف

ماده امتحانی

ضریب

1

كالم اسالمي

2

محاضرات في االلهيات (جعفر سبحاني ـ تلخيص علي رباني گلپايگاني)

2

تفسير قرآن

3

الميزان( ،سيد محمدحسين طباطبايي) ،ج ( 1تفسير سوره حمد و بقره تا
آيه )182

3

ادبيات فارسي

2

بر بال قلم (سيد ابوالقاسم حسيني (ژرفا)

4

زبان انگليسي

2

در حد كارشناسي

5

تاريخ معاصر

4

6

تحوالت اجتماعي و سياسي ايران

4

7

انديشه های سياسي غرب

2

 .1واليت فقيه ،واليت فقاهت و عدالت (جوادی آملي)
 .2تاريخ فلسفه سياسي غرب ،دو جلد (عبدالرحمن عالم)

8

جامعه شناسي سياسي

2

جامعه و سياست (مايکل راش ،ترجمه منوچهر صبوری)

 .1تاريخ سياسي معاصر ايران (سيد جالل الدين مدني) ،هر دو جلد؛ دفتر
انتشارات اسالمي
 .2حديث پيمانه (حميد پارسانيا) ،دفتر نشر معارف
 .1پيرامون انقالب اسالمي (مرتضي مطهری)،انتشارات صدرا
 .2نهضت های صد ساله اخير (مرتضي مطهری)،انتشارات صدرا
 .3انقالب اسالمي زمينهها و پيامدها (منوچهر محمدی)،دفتر نشر معارف

باسمه تعالی

دااگشنه معارف اسالمی
مواد و منابع پیشنهادی آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد 6931
ویژه طالب
رشته :مدرسی معارف اسالمی

گرایش :آشنایی با منابع اسالمی
منابع

ردیف

ماده امتحانی

ضریب

1

كالم اسالمي

2

محاضرات في االلهيات (جعفر سبحاني ـ تلخيص علي رباني گلپايگاني)

2

تفسير قرآن

4

الميزان (سيد محمدحسين طباطبايي) ج ( 1تفسير سوره حمد و بقره تا آيه
)182

3

ادبيات فارسي

2

بر بال قلم (سيد ابوالقاسم حسيني (ژرفا))

4

زبان انگليسي

2

در حد كارشناسي

5

فلسفه

2

بدايه الحکمه (سيد محمد حسين طباطبايي)

6

تفسير نهج البالغه

3

 .1شرح نهج البالغه (مکارم شيرازی و همکاران) ج 1
 .2شرح نهج البالغه (ابن ابي حديد) ،از ابتدا تا خطبه 20

7

علوم قرآن

2

 .1تلخيص التمهيد (محمدهادی معرفت)
 .2علوم قرآن (سيد محمد باقر حکيم)

8

ادبيات عرب

2

 .1مبادی العربيه (رشيد شرتوتي) ،ج 4
 .2جواهر البالغه (احمد الهاشمي)

باسمه تعالی

دااگشنه معارف اسالمی
مواد و منابع پیشنهادی آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد 6931
ویژه طالب
رشته :توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی

گرایش :مدیریت فرهنگی
منابع

ردیف

ماده امتحانی

ضریب

1

مباني اعتقادی و اسالمشناسي

2

مجموعه آثار استاد شهيد مطهری ( -1امامت و رهبری؛  -2مقدمه ای بر
جهان بيني اسالمي .انتشارات صدرا)

2

فقه و اصول

2

 .1شرح لمعه شهيد ثاني؛ كتاب الصلوه ،كتاب النکاح
 .2اصول فقه (مظفر) ج  1و 2

3

مباني انقالب اسالمي

3

 .1منشور فرهنگ از ديدگاه مقام معظم رهبری ،محمدحسن جعفرزاده ،قم
نشر والء منتظر
 . 2عيار مديران از منظر رهبر معظم انقالب ،اميرحسين بانکي پور فرد و محمد
تقي رفيعي ،اصفهان ،نشر حديث راه عشق

4

زبان انگليسي

1

در حد كارشناسي

5

ادبيات فارسي

1

بر بال قلم سيد ابوالقاسم حسيني (ژرفا)

6

اصول و مباني مديريت

4

مديريت فرهنگي ،جعفر رحماني ،قم ،نشر المصطفي

7

اصول و مباني حکومت اسالمي

2

 .1واليت فقيه ،واليت فقاهت و عدالت ،عبداهلل جوادی آملي
 .2نامه  53نهج البالغه (عهدنامه مالک اشتر)

8

تاريخ و تمدن اسالمي

2

پويايي فرهنگ و تمدن اسالمي (علي اكبر واليتي) ،نشر معارف مجموعه 4
جلدی ج 1و2

باسمه تعالی

دااگشنه معارف اسالمی
مواد و منابع پیشنهادی آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد 6931
ویژه طالب
رشته :توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی

گرایش :تبلیغ دین
منابع

ردیف

ماده امتحانی

ضریب

1

مباني اعتقادی و اسالمشناسي

2

مجموعه آثار استاد شهيد مطهری (دوره  28جلدی ،جلد  ،3 ،2 ،1انتشارات
صدرا)

2

فقه و اصول

2

 .1شرح لمعه شهيد ثاني؛ كتاب الصاله ،كتاب النکاح
 .2اصول فقه (مظفر) ج  1و 2

3

مباني انقالب اسالمي

2

دغدغههای فرهنگي ،بيانات مقام معظم رهبری؛ موسسه جهادی (صهبا)

4

زبان انگليسي

1

در حد كارشناسي

5

ادبيات فارسي

1

بر بال قلم ،سيد ابوالقاسم حسيني (ژرفا)

6

روانشناسي

4

 .1زمينه روانشناسي هيلگارد (هر دو جلد)؛ ترجمه  :محمد نقي براهني و ...
 .2نظريه های مشاوره و روان درماني ،عبداهلل شفيع آبادی

7

تفسير قرآن

2

الميزان( ،سيد محمدحسين طباطبايي) ،ج ( 1تفسير سوره حمد و بقره تا آيه
)182

8

تاريخ اسالم

2

 .1حيات فکری و سياسي امامان شيعه ،رسول جعفريان
 .2تاريخ تشيع (سيد احمدرضا خضری) ،دفتر نشر معارف

باسمه تعالی

دااگشنه معارف اسالمی
مواد و منابع پیشنهادی آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد 6931
ویژه طالب
رشته :توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی

گرایش :مشاوره
منابع

ردیف

ماده امتحانی

ضریب

1

مباني اعتقادی و اسالمشناسي

2

مجموعه آثار استاد شهيد مطهری (دوره  28جلدی ،جلد  ،3 ،2 ،1انتشارات صدرا)

2

فقه و اصول

2

 .1شرح لمعه شهيد ثاني؛ كتاب الصاله ،كتاب النکاح
 .2اصول فقه (مظفر) ج  1و 2

3

مباني انقالب اسالمي

2

دغدغههای فرهنگي ،بيانات مقام معظم رهبری؛ موسسه جهادی (صهبا)

4

زبان انگليسي

1

در حد كارشناسي

5

ادبيات فارسي

1

بر بال قلم (سيد ابوالقاسم حسيني (ژرفا))

6

روانشناسي

3

 .1زمينه روان شناسي هيلگارد (هر دو جلد)؛ ترجمه  :محمد نقي براهني و ...
 .2نظريه های مشاوره و روان درماني (عبداهلل شفيع آبادی)

7

مشاوره

4

 .1راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفهای (عبداهلل شفيعآبادی) ،انتشارات رشد
 .2مباني مشاوره و راهنمايي (رابرت گيبسن و ماريان ميشل) ،مترجمان باقر ثنائي و
 ،...انتشارات بعثت
 .3مشاوره خانواده (مصطفي تبريزی)

8

انسان شناسي اسالمي

2

 .1تفسير انسان به انسان ،تفسير موضوعي (جوادی آملي)
 .2انسان در قرآن شهيد مطهری

