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 9316 سال آزمون ورودی دوره دکتریپیشنهادی مواد و منابع 

  دانشگاه معارف اسالمی

  اسالم ینظر یمبانش يگرادکتری مدرسی معارف اسالمی ـ 

 منابعحدود  بيضر يماده امتحان فيرد

 4 کالم اسالمي 1
 کشف المراد .1
 سبحاني )چهار جلدی( جعفر، و العقل  هااللهیات علي هدی الکتاب و السن. 2

2 
مباحث جديد 

 کالمي
3 

 عقل و اعتقاد ديني، مايکل پترسون و ديگران، تهران، طرح نو .1
 نشر معارفعبدالحسین خسروپناه، کالم جديد با رويکرد اسالمي، . 2

 3 فلسفه اسالمي 3
 7، 6، 5، 4االشارات و التنبیهات، نمط  .1
 يي، سید محمد حسین طباطباالحکمه ه. نهاي2

 (سارتردکارت، هیوم، کانت و ) تاريخ فلسفه کاپلستون 2 فلسفه غرب 4
 جوهر النضید 2 منطق 5

 2 تفسیر 6
 ؛ 213 و 154 ،106، 26، 44، 24، 23بقره/ ) )عربي( المیزانتفسیر مباحث اعتقادی 

 ؛ هدود/ 140، 22 ، 21، 20 ؛ اعدراف/ 105 و 74، 73، 72 ،44 ؛ مائدده/ 200آل عمران/

 (9و  4، 7؛ سجده/ 30 ؛ روم/2 ؛ انبیاء/13 ؛ اسری/9 ؛ حجر/31

 (Encyclopedia of Islamالمعارف اسالم ) هدر حد داير 2 زبان انگلیسي 7

 1 ادبیات عرب 4

د  24های  و نامه 193و  192د  146د  145د  176د  160د  3د  1های شماره  خطبه

 * 53و  45د  31
 گذاری()در حد ترجمه و اعراب

 

 

شهیدی است. سید جعفرهای نهج البالغه مطابق با نسخه صبحي صالح و ترجمه  ها و نامه ماره خطبهش *



  

 

 9316 آزمون ورودی دوره دکتریپیشنهادی مواد و منابع 

 دانشگاه معارف اسالمی 

   گرايش اخالق اسالمیدکتری مدرسی معارف اسالمی ـ 

 منابعحدود  ضريب ماده امتحاني رديف

 3و  2، 1جامع السعادات، ج . 1 3 مياخالق اسال 1
 . اخالق پژوهي حديثي، عباس پسنديده2

 و علیرضا آل بويه محمود فتحعليترجمه ، جیمز ريچلز ،عناصر فلسفه اخالق. 1 3 فلسفه اخالق 2
 ، مجتبي مصباح(روشي نو در آموزش فلسفه اخالق)بنیاد اخالق . 2

 9. االشارات، نمط 1 2 عرفان اسالمي 3
 ژاد  علي امیني ن آشنايي با مجموعه عرفان اسالمي،. 2

 ييطباطبا نیمحمد حس دینهايه الحکمه، س 1 فلسفه اسالمي 4

 1 تفسیر قرآن 5

 )عربي( تفسیر المیزان .1
  157تا  153مطابق با سوره بقره آيات  342تا ص  370ص  1جلد  الف:

  120تا  116مطابق با سوره مائده آيات  334تا ص  256ص  6ج  ب:
  34تا  22مطابق با سوره يوسف آيات  164تا ص  155ص  11ج ج:
 مطابق با سوره حجرات 335تا ص  304ص  14ج د:
 جوادی آملي عبداهلل مراحل اخالق در قران، .2

 )از مجموعه چهار جلدی( 2و  1، جعفر سبحاني ج و العقل هااللهیات علي هدی الکتاب و السن 1 کالم اسالمي 6

 2 انگلیسي زبان 7

 حلد،،  ورع، صبر، فضیلت و رذيلت، بخل، توکل، ريا، کرامت، مقاالت: دائره المعارف اسالمي، .1

 شدقاوت،  محاسدن و مسداوی،   دعدا،  سدکوت،  زهدد،  صددق،  ذکر، شکر، محاسبه، انصاف، اخالق،
 تحسین و تقبیح مسکويه، سعادت،

 اخالق و قرآن دائره المعارف قرآن، .2

 * 53 – 45 – 31های  نامهو  192 – 157 – 151 – 99 – 64های شماره  هخطب 1 ادبیات عرب 4
 گذاری()در حد ترجمه و اعراب

 

 

 شهیدی است. سید جعفرهای نهج البالغه مطابق با نسخه صبحي صالح و ترجمه  ها و نامه شماره خطبه *

 



 

 

  9316 آزمون ورودی دوره دکتریپیشنهادی مواد و منابع 

 سالمی دانشگاه معارف ا

   گرايش انقالب اسالمیدکتری مدرسی معارف اسالمی ـ 

 

 
 

 شهیدی است. سید جعفرهای نهج البالغه مطابق با نسخه صبحي صالح و ترجمه  ها و نامه شماره خطبه *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدود منابع ضريب ماده امتحاني رديف

1 
 انديشه سیاسي

 در اسالم و غرب
3 

 ، ق،، انتشارات جامعه مدرسین)ره(، امام خمیني2. کتاب البیع )بحث واليت فقیه( ج 1
 ق،، مرکز نشر اسراءجوادی آملي،  عبداهلل. واليت فقیه؛ واليت فقاهت و عدالت، 2
 ، محمدتقي مصباح يزدی، ق،، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خمیني)ره(2و 1. نظريه سیاسي اسالم ج 3
 . خداوندان انديشه سیاسي )دوره کامل(، و. ت. جونز و ديگران، ترجمه جواد شیخ االسالمي و ديگران، امیرکبیر4

2 
تحوالت سیاسي 

 اجتماعي ايران
3 

 (، سید جالل الدين مدني، ق،، انتشارات جامعه مدرسین2و 1معاصر ايران ) ج. تاريخ سیاسي 1
 های مذهبي و سیاسي ايران، رسول جعفريان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي . جريانها و جنبش2
 . سبک شناسي تاريخ نگاری معاصر، يعقوب توکلي،  مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني3

3 
انقالب اسالمي 

 ايران
3 

 . انقالب اسالمي جهشي در تحوالت سیاسي تاريخ، محمدتقي مصباح يزدی، ق،، مؤسسه امام خمیني)ره(1
 . سیری در نظريه های انقالب، مصطفي ملکوتیان، تهران، نشر قومس2
 . سیاست خارجي جمهوری اسالمي ايران، منوچهر محمدی، تهران، نشر دادگستر3

4 
 جامعه شناسي

 سیاسي
2 

 جامعه شناسي سیاسي، موريس دوورژه، ترجمه ابوالفضل قاضي. 1
 . روش شناسي در علوم اجتماعي، آندروساير، ترجمه عماد افروغ، تهران، پژوهشگاه علوم انساني2

5 

حقوق اساسي 

جمهوری 

 اسالمي ايران

2 
 بوستان کتابنگاهي به مباني تحلیلي نظام جمهوری اسالمي ايران، محمد جواد ارسطا، . 1
 آشنايي با قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران، محمد رضا مجیدی، نشر معارف .2

 (Encyclopedia of Islamالمعارف اسالم ) هدر حد داير 1 زبان انگلیسي 6

 1 ادبیات عرب 7

 * 53و  45د  31د  24های  و نامه 193و  192د  146د  145د  176د  160د  3د  1های شماره  خطبه .1
 ، مبحث واليت فقیه، امام خمیني)ره(2. البیع، ج2

 گذاری()در حد ترجمه و اعراب



 

 9316 آزمون ورودی دوره دکتریپیشنهادی مواد و منابع 

 میدانشگاه معارف اسال

 گرايش قرآن و متون اسالمی ـ دکتری مدرسی معارف اسالمی 
 

 

 

 

 باشد.مي 144خطبه  ،خطبه متقین در شرح ابن میث، *

 شهیدی است. سید جعفرهای نهج البالغه مطابق با نسخه صبحي صالح و ترجمه  ها و نامه شماره خطبه **

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 حدود منابع ضريب مواد امتحانی 

 4 تفسیر قرآن 1

 : از «انسانو  بقره، حمد»های  تفسیر سوره

 المیزان، سید محمد حسین طباطبايي .1
 . الصافي، فیض کاشاني2

 3 علوم قرآن 2

 معرفت محمد هادی تاريخ قرآن، .1

 معرفت محمد هادیردود،  شبهات و .2

 خوييسید ابوالقاس، البیان،  .3

 روش تفسیر قرآن، محمود رجبي، پژوهشکده حوزه و دانشگاه 2 روش شناسي تفسیر 3

 3 تفسیر نهج البالغه 4

 31های  و تفسیر نامه *)خطبه متقین( 193 و 3د  1های شماره  تفسیر خطبه
 : از 53و 
 شرح نهج البالغه، ابن میث،؛ .1
  مکارم شیرازیناصر میرالمومنین )ع(، پیام امام ا .2

 2 ادبیات عرب تخصصي 5
 اصول کافي )کتاب فضل العل،، کتاب الحجه، فضل القرآن(

 گذاری()در حد فه، متن، ترجمه و اعراب 

 (Encyclopedia of Islam)المعارف اسالم  هدر حد داير 1 زبان انگلیسي 6

 1 ادبیات عرب 7
-24نامه های و 193و  192-146-3-1اره نهج البالغه : خطبه های شم

 ** 53و  31-45
 گذاری()در حد ترجمه و اعراب



 

 

 

 9316 آزمون ورودی دوره دکتریپیشنهادی مواد و منابع 

 یدانشگاه معارف اسالم

 گرايش تاريخ و تمدن اسالمی ـ دکتری مدرسی معارف اسالمی 

 

 حدود منابع ضريب ماده امتحاني رديف

 4 تاريخ اسالم و تشیع 1

 مسعودیعلي بن حسین ، و معادن الجوهر . مروج الذهب1

 ، انتشارات امیرکبیر، جاس، حسین)عج( . تاريخ سیاسي غیبت امام دوازده،2

 نشر معارف پیشوايي، مهدی ، 2و  1. تاريخ اسالم ج 3

 کشف الغمه في معرفه االئمه، علي بن عیسي اربلي .4

2 
تاريخ فرهنگ و 

 تمدن اسالمي
4 

 ، نشر دلیل ما. دانش مسلمین، محمدرضا حکیمي1

 صدر حسنسید سیس الشیعه لعلوم االسالم، أ. ت2

 ارات سمت.. تمدن اسالمي در عصر عباسیان، محمدکاظ، مکي، ترجمه محمد سپهری، انتش3

 انتشارات سمت فروغي،حسن ترجمه  آندره میکل، . اسالم و تمدن اسالمي،4

 3 تفسیر قرآن 3

 جوادی آملي عبداهلل ،9و  4ج ، سیره رسول اکرم )ص( در قرآن . تفسیر موضوعي قرآن کري،،1

 س رضویهای اسالمي آستان قد بنیاد پژوهش شهید سید محمد باقر حکی،، . جامعه انساني در قرآن،2

 دانش کیا، نشر معارفمحمدحسین  . نگاهي ديگر به تاريخ در قرآن،3

 2 کالم اسالمي 4
 )از مجموعه چهار جلدی( 4و  3، جعفر سبحاني ج و العقل هااللهیات علي هدی الکتاب و السن. 1

 امامت پژوهي، محمود يزدی مطلق )فاضل( .2

 3و  2هر لعل نهرو، ج نگاهي به تاريخ جهان، جوا 1 تاريخ عمومي جهان 5

 (Encyclopedia of Islamالمعارف اسالم ) هدر حد داير 1 زبان انگلیسي 6

 متون تاريخي قدي، و جديد به زبان عربي 1 ادبیات عرب 7

 
 


