باسمه المتعالی

مواد  ،ضرایب و منابع پیشنهادی آزمون ورودی رشتههای دانشگاه معارف اسالمی
در مقطع کارشناسی ارشد – سال 1400
رشته مدرسی مبانی نظری اسالم
منابع پیشنهادی

رديف

مواد آزمون

ضريب

1

فقه و اصول

2

2

ادبیات عرب

2

مغنی األدیب (باب اول و چهارم).

3

زبان انگلیسی

2

در حد کارشناسی.

4

منطق

2

المنطق (مظفر).

5

فلسفه

4

6

کالم قدیم

4

7

کالم جدید

3

 .1مکاسب شیخ انصاری (بخش مکاسب محرمه).
 .2اصول فقه مظفر (جلد  1و .)2

 .1آموزش فلسفه جلد  1و ( 2محمدتقی مصباح یزدی).
 .2فلسفه مقدماتی ،برگرفته از آثار شهید مطهری (عبدالرسول عبودیت).

محاضرات فی االلهیات (جعفر سبحانی ،تلخیص علی ربانی گلپایگانی).

کالم نوین اسالمی ،جلد ( 1بخشش دیشن شناسشی) و جلشد ( 3عبدالحسشین
خسروپناه) ،انتشارات تعلیم و تربیت اسالمی.

رشته مدرسی اخالق اسالمی
منابع پیشنهادی

رديف

مواد آزمون

ضريب

1

فقه و اصول

2

2

ادبیات عرب

1

مغنی األدیب (باب اول و چهارم).

3

زبان انگلیسی

1

در حد کارشناسی.

4

اخالق و تربیت اسالمی

4

5

فلسفه اخالق

4

6

عرفان عملی

2

7

کالم اسالمی

2

 .1مکاسب شیخ انصاری (بخش مکاسب محرمه).
 .2اصول فقه مظفر (جلد  1و .)2

 .1اخالق اسالمی (برگرفته از آثار محمدتقی مصباح یزدی) .تشدوین و تنظشیمح حسشن
صادقی و محمود فتحعلی.
 .2الحقائق (مالمحسن فیض کاشانی).
 .1فلسفه اخالق با تکیه بر مباحث تربیتی (جمعی از نویسندگان) ،دفتر نشر معارف.
 .2نقششد و بررسششی مکاتششب اخالقششی (محمششدتقی مصششباح یششزدی) ،انتشششارات موسسششه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
در جستجوی عرفان اسالمی (محمدتقی مصباح یزدی) ،انتشارات موسسه آموزششی و
پژوهشی امام خمینی(ره).

محاضرات فی االلهیات (جعفر سبحانی ،تلخیص علی ربانی گلپایگانی).

رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث
رديف

مواد آزمون

ضريب

1

فقه و کالم

2

2

ادبیات عرب

2

3

زبان انگلیسی

1

4

تفسیرقرآن

4

5

تفسیر نهج البالغه

4

6

علوم قرآن

3

7

آشنایی با منابع حدی ی

3

منابع پیشنهادی

 .1مکاسب شیخ انصاری (بخش مکاسب محرمه).
 .2شرح لمعه شهید ثانی (کتاب الصاله ،کتاب الطهاره).
 .3محاضرات فی االلهیات (جعفر سبحانی ،تلخیص علی ربانی گلپایگانی).
 .1مغنی األدیب (باب اول و چهارم).
 .2جواهر البالغه (احمد الهاشمی).

در حد کارشناسی.

المیزان (عالمه طباطبایی) ،جلد ( 2تفسیر سوره مبارکه بقشره از آیشه ششریفه
183تا آخر سوره بقره).
شرح نهج البالغه ابشن میش م (ترجمشه فارسشی) جلشد  1و  .2انتششارات بنیشاد
پژوهشهای آستان قدس رضوی.
 .1تلخیص التمهید (محمدهادی معرفت).
 .2علوم قرآن (سید محمد باقر حکیم).
 .1جوامع حدی ی شیعه (هادی حجت).
 .2تاریخ حدیث (سیدرضا مؤدب).

رشته مدرسی انقالب اسالمی
منابع پیشنهادی

رديف

مواد آزمون

ضريب

1

فقه و اصول

2

2

ادبیات عرب

2

مغنی األدیب (باب اول و چهارم).

3

زبان انگلیسی

2

در حد کارشناسی.

4

اندیشه سیاسی

3

 .1مکاسب شیخ انصاری (بخش مکاسب محرمه).
 .2اصول فقه مظفر (جلد  1و .)2

 .1والیت فقیه ،والیت فقاهت و عدالت (عبداهلل جوادی آملی) ،مرکز نشر اسراء.
 .2تاریخ فلسفه سیاسی غرب ،جلد  1و ( 2عبدالرحمن عالم) ،انتششارات وزارت
امورخارجه.
 .1تاریخ سیاسی معاصر ایشران (سشید جشالل الشدین مشدنی) ،هشر دو جلشد ،دفتشر
5

تحوالت سیاسی ش
اجتماعی معاصر ایران

4

انتشارات اسالمی.
 .2تاریخ تحوالت سیاسی ایران (موسی نجفشی و موسشی فقیشه حقشانی) ،موسسشه
مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 .1پیرامون انقالب اسالمی (شهید مطهری) ،انتشارات صدرا.

6

انقالب اسالمی

4

7

حقوق اساسی

3

 .2نهضت های اسالمی در صد ساله اخیر (شهید مطهری) ،انتشارات صدرا.
 .3انقالب اسالمی ،زمینهها و پیامدها (منوچهر محمدی) ،دفتر نشر معارف.
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (محمد رضا مجیدی) ،دفتر نششر
معارف.

رشته مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
منابع پیشنهادی

رديف

مواد آزمون

ضريب

1

کالم اسالمی

2

محاضرات فی االلهیات (جعفر سبحانی ،تلخیص علی ربانی گلپایگانی).

2

ادبیات عرب

2

االرشاد (شیخ مفید)؛ در حد ترجمه.

3

زبان انگلیسی

1

در حد کارشناسی.

 .1تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی (محمد رضا کاشفی).
4

تاریخ فرهنگ و
تمدن اسالمی

4

 .2خدمات متقابل اسالم و ایران (شهید مطهری) ،انتشارات صدرا.
 .3کارنامه اسالم (عبدالحسین زرین کوب) ،انتشارات امیرکبیر.
 .4 .1دانش مسلمین (محمدرضا حکیمی) نشر دلیل ما.

5

6

7

تاریخ اسالم

تاریخ تشیع و
امامان شیعه (ع)

تاریخ اسالم در قرآن
و نهجالبالغه

4

 .1تاریخ اسالم ،جلد ( 1مهدی پیشوایی) ،دفتر نشر معارف.
 .2تاریخ تحلیلی صدر اسالم (محمد نصیری) ،دفتر نشر معارف.
 .1انسان دویست و پنجاه ساله (سید علی خامنهای) ،موسسه ایمان جهادی (صهبا).

3

 .2تاریخ تشیع (تک جلدی) ،گروه تاریخ پژوهشگاه حشوزه و دانششگاه ،انتششارات
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .1بینش تاریخی قرآن (یعقوب جعفری).

3

 .2بینش تاریخی نهج البالغه (یعقوب جعفری).
 .3جمال کعبه (محمدحسین دانشکیا) ،دفتر نشر معارف.

رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی
رديف

1

مواد آزمون

مبانی اعتقادی و
اسالمشناسی

ضريب

2

منابع پیشنهادی

 .1امامت و رهبری (شهید مطهری) ،انتشارات صدرا.
 .2انسان در اسالم (غالمحسین گرامی) ،نشر معارف.
 .1شرح لمعه شهید ثانی (کتاب الصاله ،کتاب النکاح).

2

فقه و اصول

2

3

مبانی انقالب اسالمی

3

4

زبان انگلیسی

1

در حد کارشناسی.

5

ادبیات فارسی

1

بر بال قلم (سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)) ،انتشارات ظفر.

6

اصول و مبانی مدیریت

4

مدیریت فرهنگی (جعفر رحمانی) ،نشر المصطفی.

 .2اصول فقه مظفر (جلد  1و .)2
 .1منشور فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبشری (محمدحسشن جعفشرزاده) ،نششر
والء منتظر.
 .2منشور روحانیت امام خمینی(ره).

7

8

اصول و مبانی حکومت
اسالمی

تاریخ و تمدن اسالمی

2

2

 .1نامه  53نهج البالغه (عهدنامه مالک اشتر).
 .2نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیه (محمدتقی مصباح یزدی).

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی (فاطمه جان احمدی) ،نشر معارف.

رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاوره
رديف

1

مواد آزمون

مبانی اعتقادی و
اسالمشناسی

ضريب

2

منابع پیشنهادی

مجموعه آثار شهید مطهری دوره  28جلدی (جلد  ،)3 ، 2 ،1انتشارات صدرا.

 .1شرح لمعه شهید ثانی (کتاب الصاله ،کتاب النکاح).

2

فقه و اصول

2

3

مبانی انقالب اسالمی

2

دغدغههای فرهنگی (بیانات مقام معظم رهبری) ،موسسه ایمان جهادی (صهبا).

4

زبان انگلیسی

1

در حد کارشناسی.

5

ادبیات فارسی

1

بر بال قلم (سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)) ،انتشارات ظفر.

6

روانشناسی

3

7

مشاوره

4

8

انسان شناسی اسالمی

2

 .2اصول فقه مظفر (جلد  1و .)2

 .1روانشناسی کاربردی (ابوالحسشن حقشانی) ،جلشد ( 1فصشول  3تشا  ،)7جلشد 2
(فصول  2تا  ،)6انتشارات موسسه امام خمینی(ره).
 .2روانشناسی رشد (( ،)1سوسن سیف و همکاران) ،انتشارات سمت.
 .1تکنیک های مصاحبه و مشاوره (باربارا اوکشان) ترجمشه ششهرام محمشدخانی،
انتشارات طلوع دانش.
 .2مشاوره خانواده (مفاهیم ،تاریخچه ،فرآیند و نظریهها)( ،کیانوش زهراکشار و
فروغ جعفشری) ،ویراسشت دوم (فصشول  ،)13 ،11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،2 ،1انتششارات
ارسباران.
 .1انسان در قرآن (شهید مطهری) ،انتشارات صدرا.
 .2تفسیر انسان به انسان (عبداهلل جوادی آملی) ،مرکز نشر اسراء.
انتشارات فراروان (مصطفی تبریزی).

رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین
رديف

1

مواد آزمون

مبانی اعتقادی و
اسالمشناسی

ضريب

2

منابع پیشنهادی

مجموعه آثار شهید مطهری دوره  28جلدی (جلد  ،)3 ، 2 ،1انتشارات صدرا.

 .1شرح لمعه شهید ثانی (کتاب الصاله ،کتاب النکاح).

2

فقه و اصول

2

3

مبانی انقالب اسالمی

2

دغدغههای فرهنگی (بیانات مقام معظم رهبری) ،موسسه ایمان جهادی (صهبا).

4

زبان انگلیسی

1

در حد کارشناسی.

5

ادبیات فارسی

1

بر بال قلم (سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)) ،انتشارات ظفر.

6

روانشناسی

4

7

تفسیر قرآن

2

8

تاریخ اسالم

2

 .2اصول فقه مظفر (جلد  1و .)2

 .1روانشناسی و تبلیغات (با تأکید بر تبلیغ دینشی)( ،محمشد کاویشانی ،سشیدمحمد
غروی ،رضا پورحسینی) ،نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .2روانشناسششی اجتمششاعی بششا نگششرش بششه منششابع اسششالمی (مسششعود آبربایجششانی و
همکاران) ،نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
المیزان (عالمه طباطبشایی) ،جلشد ( 2تفسشیر سشوره مبارکشه بقشره از آیشه ششریفه
183تا آخر سوره بقره).
 .1حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (رسول جعفریان).
 .2تشیع در تاریخ (سید احمدرضا خضری) ،دفتر نشر معارف.

