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 مهم : يادآوري 

داوطلب گرامی ، ضمن آرزوي موفقيت براي شما ، لطفاً اين دفترچه را با دقت و به صورت کامل مطالعه 

هاي دانشگاه )مستقيم يا داخلی( پرهيز فرماييد . اين بفرماييد . ضمناً از برقراري تماس تلفنی با شماره

توانيد از طريق لينك ذيل اين فرآيند ، می کسب اطالعات بيشتر درخصوصنهاده ، جهت  شما را ارج همراهی 

 هاي خاص دانشگاه راه يابيد .به کانال ارتباطی آزمون

 :کانال آزمون هاي خاص در پيام رسان بله
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https://ble.ir/azmoonisu
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هاي دکتري اين دانشگاه، داوطلبان ورود به دوره ،()دانشگاه امام صادق امناء و شوراي محترم هيئت مطابق            مقدمه :  

 معارف آزمونگواهي قبولي  داشتنبراين اساس  .برخوردار باشند يالزم است در علوم و معارف اسالمي از سطح علمي قابل قبول

   .شوددانشگاه محسوب مياين هاي دکتري دوره آزموندر  مصاحبهبراي ورود به مرحله يکی از شرايط به عنوان  ،  (اسمااسالمي )
 

 ، منابع و شرايط قبولی :ـ  عناوين آزمون 9
 :شامل دروس  (مواد آزمونعناوين ) (1-1

 تشريحي /  كتبي  «   فقه» 

 تشريحي /  كتبي   «   اصول فقه»

 تشريحي /  كتبي   «   آن كريمتفسير قر»

 تشريحي /  كتبي   «   انديشه اسالمي»

 تستي /  كتبي / بدون نمره منفي   «    زبان عربي»

  باشد.مي « 22» از   «12»  حداقل نمره قبولي  در هر يک از مواد آزمون  (1-2

فقه و مباني حقوق "، "لوم قرآن و حديثع" : هاي  )گرايش الهيات  رشتهدکتري   براي داوطلبان  زبان عربي آزمون در  (1-3

  .است«   22»از  «  11»   حداقل نمره قبولي(  "فلسفه و کالم اسالمي"و  "اسالمي

 :عربي زبان آزمون بسندگي  چهار شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه،     1331/  12/  22مورخ  طبق مصوبه  (1-1

   فردوسي مشهد  دانشگاه « شامل»  )الف 

   دانشگاه الزهراء «  تنال » (ب

 دانشگاه تهران  « شتمالا» ج( 

 دانشگاه اديان و مذاهب قم  « اشتمال » (د

براي  02با کسب نمره  -شته باشددا تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم معتبر از مجوز و نيز هر آزمون ديگري که   _ 

آزمون در عربي آزمون ماده  يگزينجا ي تواندمالهيات  براي دانشجويان رشته 12دانشجويان غير الهيات و نمره 

  .داردسال اعتبار  2گواهي آزمون بسندگي از تاريخ قبولي داوطلب به مدت  .شود  () امام صادق دانشگاه اسما

 ون تحويل دهند .سئول مخزن آزممبه  بايد روز آزمون نسخه معتبر آن را  داوطلبان در صورت داشتن اين مدرك ، درتوجه : 
 

 آزمون: هايمعافيتـ 2
از زمان فراغت از که   () هاي کارشناسي ارشد پيوسته دانشگاه امام صادقآموختگان دورهآن دسته از دانش( 2-1

در کارنامه و )در هر يک از مواد آزمون دروس مرتبط  نمراتميانگين  و   تحصيل آنان بيش از دو سال نگذشته باشد

 هستند . ي درسي معاف از شرکت در آزمون آن ماده     باشد « 22»از  «11» حداقل ؛ ( ريزنمره

گذرانده  ()آموختگان مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته که مقطع کارشناسي خود را در دانشگاه امام صادقدانش( 2-2

 شوند. مشمول اين معافيت ميباشند نيز بر اساس ضوابط مربوط 

ي زماني ثبت نام ؛ در واحد برادران و به طور جداگانه براي ، با رعايت بازهبراي معافيت بررسي شرايط داوطلبان ( 2-3

 شود .داوطلبان خواهر در پرديس خواهران انجام مي

تاريخ هر ماده درسي ، از  همچنين  به طور جداگانه و  (مواد آزمونتمامي در )قبولي در آزمون معارف اسالمي گواهي ( 2-1

 دو سال اعتبار دارد. ( زمان برگزاري آزمون شفاهي دوره دکتري)با توجه به تاريخ و  برگزاري آزمون 

 



 

 

 ـ  ثبت نام آزمون:9

 . راهنمايي "0"بند با توجه به   مع آموزش دانشگاهثبت نام فقط از طريق نرم افزار جانحوه ثبت نام : ( 3-1

  :براي بارگذاري در سامانه گلستان  ( مدارک الزم3-2

 جديد. 3×1عكس بارگذاري ب ـ            .و کارت ملي صفحه اول شناسنامهبارگذاري  ـالف                                  

 ( ارائه درخواست بررسي شرايط معافيت : 3-3

مطابق کاربرگ )براي بررسي اين وضعيت  داوطلبان ذيربط الزم است   (هاي آزمونمعافيت) 2مطابق توضيحات بند 

 ( اقدام فرمايند . همين اطالعيه  2شماره  پيوست

 13الي   3ز ساعت اشنبه   1شنبه + 3ي يكشنبه + روزها

 ها   آزموندفتر  –اداري  3بلوک  –نشاني دانشگاه به حضوري : 

     330داخلي    00231221تلفني : تماس 

 دريافت گواهی معافيت است .به منزله انصراف از  ، ثبت نامي بازهاين کاربرگ در حضوري ي دم تکميل و ارائهع: توجه 
 :گلستان  در سامانه ( پرداخت هزينه به صورت الكترونيكي3-1

 .هزار ريال( سيصد) 222/322مبلغ  / )غيرمعاف( هر ماده درسي براي+ هزار ريال(  پانصد) 222/022/  هزينه ثابت 

 .هزارتومان 112 ريال  222/122/1 مبلغ کل براي داوطلب فاقد معافيت – (غيرقابل استرداد استپرداختي  )مبالغ

 بايد ثبت نام کند.اگر داوطلب در تمامی مواد آزمون ، معاف باشد  ،  هيچ پرداختی ندارد و در سامانه گلستان فقط  توجه : 

 
 : در آزمون بندي ثبت نام( جدول زمان3-0

 مالحظات زمان موضوع

 نام، ثبت مشخصات فردي، اسکن و بارگذاري مدارک واريز اينترنتي وجه ثبت 80/80/1311 شنبهچهارروز  نامشروع ثبت

 اطالعات وجود ندارد نام و ويرايشپس از اين تاريخ امکان ثبت 81/80/1311شنبه روز  نام پايان ثبت

 80/80/1311شنبه چهارروز 20 ساعت لغايت   80/80/1311 شنبهسه صبح روز  18ساعت  دريافت كارت

  .س و مدارک واضح باشداسکن عکـ 2           .شودهلت مقرر ترتيب اثر داده نمينام پس از منام با مدارک ناقص و يا تقاضاي ثبتثبتبه  ـ1: تذكرات

 

 آزمون: برنامه برگزاري و  ،مکانزمانـ 4  
زيـر برگـزار    ولجـد  به ترتيب (متمرکز )واحد برادرانحوزه  در   66/66/9911مورخ  شنبهپنج   روز در  معارف اسالمی  آزمون 

جهت احرازهويت در  (مليشناسنامه و يا کارتدار معتبر)اصلشناسايي عكسآزمون و کارتشرکت در  . همراه داشتن کارتدشومي

 است. جلسه آزمون الزامي

 مالحظات اصول فقه فقه تفسير انديشه اسالمي عربي مونزمواد آ

  اعتس

 آزمون
تغييرات احتمالي در ساعت آزمون در  عصر  38/10 عصر    10 صبح 38/11 صبح   18 صبح 38/0

 شودرساني ميروز آزمون اطالع

 باشد . می  هاي بهداشتی ، رستوران دانشگاه در روز آزمون تعطيلرعايت پروتکل ها و  برايبا توجه به محدوديت  يادآوري :
 

 نشانی محل آزمون : ـ5
 – ()طباطبايی  وبروي خيابان عالمهر – پل مديريت  - چمرانشهيد بزرگراه   - تهران                                                       

  هاسالن آزمون  - ()انشگاه امام صادق د                                                                          



 

 

 

 راهنماي ثبت نام الکترونيکی توسط داوطلب در نرم افزار جامع آموزش دانشگاه: -6
 .گوگل کروم   يا    ورراستفاده از مرورگر اينترنت اکسپل( 0-1

  "ورود به سيستم"انتخاب  – edu.isu.ac.irوبگاه مراجعه به ( 0-2

 را انتخاب کنيد. Continue to this website(در صورت مشاهده صفحه خطاي شكل زير، گزينه 0-3

ثبت نام اوليه داوطلب »ورود از طريق گزينه ( 0-1

 «. آزمون

ثبت اطالعات اوليه داوطلب و تعيين شناسه ( 0-0

 کاربري و گذرواژه توسط داوطلب.

شناسـه  دوبـاره بـا   خروج از سيستم و ورود ( 0-0

 .کاربري و گذرواژه ايجاد شده توسط داوطلب

دانشگاه امام     ثبت نام      آزمون»از منوي ( 0-1

 - پـذيرش داوطلـب  »، انتخاب گزينـه  «)ع(صادق

 «.)ع(قدانشگاه امام صاد

انجام کليه مراحل ثبت نام )بـه ترتيـب(. از   ( 0-0

 .شودمي، پس از انجام موفق عمليات پرداخت، امكان ادامه مراحل ثبت نام ميسر استجايي که پرداخت هزينه آزمون اينترنتي آن

تأييد مدارک ارسالي خود را تواند وضعيت ثبت نام، وضعيت پرداخت و مي« گواهي انجام ثبت نام»داوطلب با انتخاب مرحله ( 0-3

 .کندمشاهده و در صورت نياز چاپ 

« کـارت ورود بـه جلسـه   »صورت تأييد مدارک، از طريق گزينـه   دريافت کارت و در ر تاريخ مشخص شده برايداوطلب د ( 0-12

 تواند کارت ورود به جلسه را چاپ کند.مي

 :هاي آمادگی آزمون فرآيند کالسـ 7
 شود . زير نظر دانشكده الهيات دانشگاه مديريت مياسما  آزمونمادگي ي مجازي آدوره

 باشد . مي هفته قبل از اجراي آزمونيک کالس آمادگي اجراي زماني ي بازه

 مي باشد. و رايگان اختياري  هاکالساين شرکت در 

 .شود رساني مياطالع "بله"متعاقباً از طريق کانال آن    برنامه کالسي و همچنين زمان و نحوه انجام اين کار 

 مجزا مي باشد.  هارشته سايرتوأم بوده و از  دانشجويان رشته ي حقوق و الهيات براي  فقه کالس کالس اصول فقه و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 )اسما( مشخصات مواد امتحانی و عناوين دروس آزمون معارف اسالمی

 منبع سرفصل رشته انتخابی دکتري موادامتحانی

 فقه

طهارة، صالة، حج، بيع، اجاره، جعالـه،   حقوق اسالمي فقه و مباني

 نكاح و طالق، ارث، وصيت، حدود

 شرح لمعه

کتاب ) خالصه شرح لمعه  طهارة، صالة، بيع، ارث، اقرار فلسفه و کالم اسالمي

 علوم قرآني و حديث تحرير الروضه(

، رهن، طهارة، صالة، زکاة، متاجر، دين علوم اقتصادي )کليه گرايش ها(

ــه و  اجــارة، مضــاربه، مســاقات، حوال

 مزارعه

 الدروس التمهيديه

 اقتصاد نفت و گاز )محمد باقر ايرواني(

 المللي نفت و گازمديريت قراردادهاي بين

طهارة، صـالة، زکـاة،  جهـاد،  امربـه      (هاکليه گرايشعلوم سياسي )

 معروف

 الدروس التمهيديه

 )محمد باقر ايرواني(

نكاح و طالق، قضا و شهادات، متاجر،  ق جزاحقو

اجاره، غصـب، ارث و وصـيت، ديـن،    

 مضاربه، رهن، ضمان، جعاله

کتاب ) خالصه شرح لمعه

 حقوق خصوصي تحرير الروضه(

 حقوق عمومي

 (هاکليه گرايش ) مديريت 

در واحد بـرادران  وزشي گرايش مديريت آم

 پذيرش دارد .فقط براي آقايان 

طهارة، صالة، زکاة، متاجر، دين، رهن، 

ــه و  اجــارة، مضــاربه، مســاقات، حوال

 رعهمزا

 الدروس التمهيديه

 )محمد باقر ايرواني(

 )مديريت آموزشي )ويژة خواهران 

 پرديس خـواهران  در وزشي گرايش مديريت آم

 . پذيرش دارد هاخانمفقط براي 

 طهارة، صالة، صوم

 و  نكاح، طالق، متاجر

 يهالدمشق هاللمعاز کتاب   

خالصه شرح لمعه )کتاب 

 تحرير الروضه(

 و       ارتباطات فرهنگ و

 سياستگذاري فرهنگي

طهارة، صـالة، زکـاة،  جهـاد،  امربـه     

 روفمع

 الدروس التمهيديه

 )محمد باقر ايرواني(

 9پيوست شماره 



 

 

 

 ادامه جدول مواد آزمون

 منبع سرفصل رشته انتخابي دکتري موادامتحاني

ول اص

 فقه
 

دوره مباحث اصول  فقه و مباني حقوق اسالمي

 فقه

 اصول فقه مظفر

 فلسفه و کالم اسالمي

 علوم قرآني و حديث

دوره مباحث اصول  علوم اقتصادي )کليه گرايش ها(

 فقه

 )عالمه حيدري( اصول استنباط

 اقتصاد نفت و گاز

 المللي نفت و گازمديريت قراردادهاي بين

 (هاکليه گرايش)علوم سياسي 

دوره مباحث اصول  حقوق جزا

 فقه

 اصول فقه مظفر

 حقوق خصوصي

 حقوق عمومي

 )مديريت آموزشي )ويژة خواهران 

فقط بـراي   پرديس خواهران در وزشي گرايش مديريت آم

 . پذيرش دارد هاخانم

دوره مباحث اصول 

 فقه

 تحرير األصول المظفر

 (هاکليه گرايش ) مديريت 

فقط براي آقايان واحد برادران دروزشي گرايش مديريت آم

 .پذيرش دارد

دوره مباحث اصول 

 فقه

 )عالمه حيدري( اصول استنباط

 سياستگذاري فرهنگي       و     و ارتباطات   فرهنگ 
دوره مباحث اصول 

 فقه

 )عالمه حيدري( اصول استنباط

 عربی

ها
ه 

شت
 ر

ی
ام

تم
 

 مباحث صرف و  نحو

 الصرف، رشيد شرتونيـ کتاب مبادئ العربية )المستوي الرابع(: قسم1

 )صفايي بوشهري( النحو ةـ بداء2

بندي شدة صـرف و نحـودر   هاي طبقه)مجموعه تست ـ کتاب االختبارات3

 ()ات دانشگاه امام صادقانتشار قي،امير ذو سطح آزمون(،

 دکتر آذرشب، انتشارات سمت ـ اللغة العربية الحديثة،1

 يسـايت دانشـكده   دکتر مسـعود فكـري،   ـ قرائت و درک متون معاصر،0

 علوم قرآن و حديث

 تفسير

ه 
شت

 ر
ی

ام
تم

ها
 

-11-13-11-03-01-03-02-03-01-00-00-01-02-13)  تفسير شـريف الميـزان   سوره از  03

10-11-10-13-02-01-02-03-01-00-00-01-00-03-32-31-32-33-31-30-30-31-

30-33-122-121-122-123-121-120-120-121-120-123-112-111-112-113-111) 

 يشهاند

ه  اسالمی
شت

 ر
ی

ام
تم

ها
 

مباحث انديشه اسالمي در 

 آثار شهيد مطهري

خالصـه آثـار    جلد از هفت جلد 0به استثناي جلد آشنايي با قرآن، مجموعا 

 شهيد مطهري )انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السّالم(



 

 

 السالمعليهدااگشنه امام صادق 

 تعاليباسمه

 
 

 )اسما( از شرکت در بعضی از مواد آزمون معارف اسالمی کاربرگ درخواست بررسی معافيت
 

 دنمايتماس حاصل فر (اداره کل آموزش) پرديس خواهران اکاربرگ باين ييد جهت تأ ان خواهر ، داوطلب
 

 

 موزش و تحصيالت تکميلیمديرکل محترم آ
 عليکم سالمٌ

 ..............................ملي   كد  ..............................................اينجانب 

 ذيل هستم : موادمعارف اسالمي در آزمون معافيت از شركت در متقاضي بررسي وضعيت 

 قهف   اصول فقه   عربي   تفسير   انديشه اسالمي 

  شماره دانشجويي .................... با معدل كل .................. .......... ...........رشته:...................: اين دانشگاه يدانشجو 

  با معدل كل ...................... از تحصيلفراغت تاريخ  دانشگاه :  ي اينآموختهدانش ................................... 

 (طبق مندرجات جدول زير)معارف اسالمي  هاي قبليآزمونر د نمره قبولي داراي: 

 انديشه اسالمی تفسير عربی اصول فقه فقه ماده آزمونیعنوان  /موضوع

      نمره

      اسما تاريخ آزمون ياشماره 

 تاريخ / امضاء داوطلب                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدول زير توسط آموزش دانشگاه تکميل مي شود  ــــ

ميانگين  نمرات دروس محاسبه شده عنوان

 كل

 

 نمره

 
 ريخ آزمونتاشماره و 

 نتيجه بررسي

 معاف / عدم معاف

     تمامي دروس فقه مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد فقه

     تمامي دروس اصول فقه اصول فقه

 البالغه و ترجمه قرآن و نهج و اعراب قواعد عربيدروس  عربي

 به بعد 00هاي ويژه ورودي
    

 00هاي قبل از دروس صرف و نحو ويژه ورودي

     به بعد 00هاي دروس تدبر و تفسير قرآن كريم ويژة ورودي تفسير

 بايد در اين آزمون شركت كنند. 00ها قبل از سال ورودي

انديشـــــه 

 اسالمي

     به بعد 00هاي دروس انديشة اسالمي ويژة ورودي
 00هاي قبل از دروس اصول عقايد يا كالم ويژه ورودي

 مديركل آموزش و تحصيالت تکميلي                                                                             ها  آزمون ئيامور اجرا

 2پيوست شماره 

 :   انتخابی دکتريرشته 




