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 دفترچه راهنماي          

 معارف اسالمي آزمون برگزاري            
 ( اسماآزمون )            

 

 ي دوره دكتريويژه  

 
 اسالميآزمون معارف  مینو يک چهل برگزاري              

 ورود به دوره دكتري  ويژه و خواهر(   داوطلبان )برادر                           
 1400   خرداد              

 

 ()معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه امام صادق                                                           

 

دوم زمون آ

 1400سال 
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 شماره صفحه فهرست

 4  مقدمه

 4 عناوين آزمون ، منابع و شرايط قبولي

 4 هاي آزمونمعافیت

 5 ثبت نام آزمون 

 6 برنامه برگزاري آزمون

 6 نشاني محل آزمون 

 6  راهنماي ثبت نام الکترونیکي 

 6 هاي آمادگي آزمونفرآيند كالس

 7 : مشخصات مواد امتحاني و عناوين دروس 1پیوست 

 9 كاربرگ درخواست بررسي معافیت : 2پیوست 

 

 مهم : يادآوري 

داوطلب گرامي ، ضمن آرزوي موفقیت براي شما ، لطفاً اين دفترچه را با دقت و به صورت كامل مطالعه 

هاي دانشگاه )مستقیم يا داخلي( پرهیز فرمايید . اين بفرمايید . ضمناً از برقراري تماس تلفني با شماره

توانید از طريق لینك ذيل اين فرآيند ، مي كسب اطالعات بیشتر درخصوصنهاده ، جهت  همراهي شما را ارج 

 هاي خاص دانشگاه راه يابید .به كانال ارتباطي آزمون

 :كانال آزمون هاي خاص در پیام رسان بله

@azmoonisu 
azmoonisu/rhttps://ble.i 

 eduisuadmin@ي :  تیبانارتباط با پش

 

 

https://ble.ir/azmoonisu


 

3 

 

 تذكر مهميادآوري و 

 

 :   )خواهر و برادر( داوطلب گرامي
ولي در ـواهي قبـداشتن گدر اين دانشگاه  ،  كه مستحضر هستید  .1

 شرط حضور در مرحله مصاحبه آزمون دكتريون معارف اسالمي )اسما( ـآزم

دكتري  به ي ويژه آزمون اسما  يي با  توجه به شرايط خاص كرونا؛  است

اعم ) و ثبت نام كنندگان براي همه داوطلبان در واحد برادران   صورت متمركز

دقیقه   30و  8ك دفترچه از ساعت  ـدر ي (ايماده 5  تا   يك ماده  مشمولین از

به صورت واحد و يکپارچه بوده و در ي آزمون شود و دفترچهصبح آغاز مي

براين اساس  تمامي گردد . ميتحويل  زمان  آغاز آزمون  به داوطلب 

صبح در محل حوزه آزمون حضور داشته  8داوطلبان مي بايست در ساعت 

 باشند .

اين دانشگاه در برگزاري اين آزمون مطابق مقررات ملي و ابالغي از سوي  .2

ستاد مبارزه با بیماري كروناي تهران ، دستورالعمل ها و پروتکل هاي بهداشتي 

ن ملزومات بهداشتي نظیر ماسك و همچنین نداشتن )اعم از به همراه داشت

عالئم ابتدايي و اصلي بیماري( را به صورت دقیق و كامل رعايت مي نمايد . 

براين اساس به منظور حفظ سالمت ساير شركت كنندگان ، داوطلباني كه به 

علت ابتالي به اين بیماري در ايام قرنطینه  به سر مي برند حق حضور در اين 

 را  نخواهند داشت )با آرزوي عافیت و سالمتي( . آزمون 
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،  هاي دکتري اين دانشگاهداوطلبان ورود به دوره ،()دانشگاه امام صادق امناء و شوراي محترم هيئت توجه به مصوبات  با      مقدمه :

معارف  آزمونگواهي قبولي  شتنبراين اساس دا .برخوردار باشند يزم است در علوم و معارف اسالمي از سطح علمي قابل قبولال

دانشگاه محسوب اين هاي دکتري دوره آزموندر  شفاهي مصاحبهبراي ورود به مرحله يکي از شرايط به عنوان  ،  (اسمااسالمي )

   .شودمي
 

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

 دقيقه زمان 40 سؤال تشريحي 2 سؤال تستي 15 + تستی کتبی ترکیبی :  «   فقه» 

 دقيقه زمان 40 سؤال تشريحي 2 سؤال تستي 15 + تستی کتبی ترکیبی :  «   اصول فقه»

 دقيقه زمان 40 سؤال تشريحي 2 سؤال تستي 15 + تستی کتبی ترکیبی :  «   تفسیر قرآن کريم»

 دقيقه زمان 40 سؤال تشريحي 2 ستيسؤال ت 15 + تستی کتبی ترکیبی :  «   انديشه اسالمی»

 دقيقه زمان 40 ----- سؤال تستي 27 تستي /  كتبي / بدون نمره منفي  «    زبان عربی»

  باشد.مي « 20» از   «12»حداقل نمره قبولي    در هر يک از مواد آزمون  (1-2

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

  .است«   20»از  «  14»( حداقل نمره قبولي    "فلسفه و کالم اسالمي"و  "اسالمي

 :زبان عربي آزمون بسندگي  چهار شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه،     1397/  12/  22طبق مصوبه مورخ   (1-4

   فردوسي مشهد  دانشگاه « شامل»  )الف 

   دانشگاه الزهراء «  تنال » (ب

 دانشگاه تهران  « اشتمال» ج( 

 دانشگاه اديان و مذاهب قم «  اشتمال» ( د

براي  60با کسب نمره  -شته باشددا وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريمعتبر از و نيز هر آزمون ديگري که مجوز   _ 

آزمون در عربي آزمون ماده  يگزينجا ي تواندميات براي دانشجويان رشته اله 70دانشجويان غير الهيات و نمره 

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

 توجه : داوطلبان در صورت داشتن اين مدرك ، در روز آزمون نسخه معتبر آن را  بايد به مسئول مخزن آزمون تحويل دهند .

 

 آزمون: هايمعافیتـ 2
از زمان فراغت از که   () دانشگاه امام صادقهاي کارشناسي ارشد پيوسته دوره آموختگاندانشآن دسته از ( 2-1

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

 هستند . ي درسي معاف از شرکت در آزمون آن ماده     باشد « 20»از  «17» حداقل ؛ ريزنمره( 

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

 شوند. باشند نيز بر اساس ضوابط مربوط مشمول اين معافيت مي

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

 شود .داوطلبان خواهر در پرديس خواهران انجام مي

گواهي قبولي در آزمون معارف اسالمي )در تمامي مواد آزمون( و همچنین  به طور جداگانه  هر ماده درسي ، ( 2-4

 به تاريخ و زمان برگزاري آزمون شفاهي دوره دكتري(  دو سال اعتبار دارد.از تاريخ برگزاري آزمون  )با توجه 
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 ـ  ثبت نام آزمون:3
 . ميباشد  ثبت نام فقط از طريق نرم افزار جامع آموزش دانشگاه: نحوه ثبت نام ( 1-3

  :براي بارگذاري در سامانه گلستان  مدارك الزم( 3-2

 جديد. 3×4عكس بارگذاري ب ـ            .و کارت ملي صفحه اول شناسنامهبارگذاري  ـالف                                  

 : از مواد آزمون بررسي شرايط معافيت  ارائه درخواست (3-3

 ؛  نیستند ()دانشگاه امام صادق که دانشجو  يا  دانش آموخته   )اعم از خواهر و برادر( داوطلبان .1

( ؛  40ا  ــاسم  + 1399و  1398المي را دارند )در سالهاي گر سابقه شرکت در آزمون معارف اسا

گذشته مي توانند نمرات قبولي ؛   برمبناي کدملي و فهرست ارائه شدهاز طريق مشاهده گزارش 

)در هر ماده اي که نمره قبولي ساير مواد آزموني شرکت در آزمون براي  خود را مالحظه نموده و 

در  در سامانه ،ثبت نام ، پس از اگر نمره قبولي نداريد ماده   5)در هر يک از  کنندام ـثبت ن ندارند( 

 . ( نماييدآزمون شرکت 

 () ادقـام صـدانشجو يا دانش آموخته پرديس خواهران دانشگاه ام (واهرـخقط ـ)ف انداوطلب .2

و قبل ،  شدن همين اطالعيه را پرينت نموده و پس از تكميل   2الزم است کاربرگ پيوست شماره 

 به واحد آموزش پرديس خواهران تحويل دهند . ن ثبت نام و بسته شدن سامانه ، آن را از اتمام زما

 : بايد از طريق   () ادقـام صـدانشجوي دانشگاه امدانش آموخته و يا   رادر(ـقط بـ)فداوطلبان  .3

، درخواست بررسي معافيت از آزمون را تكميل نمايند و پاسخ  سامانه گلستان و قسمت پیشخوان

 ي را دريافت کنند که در کداميک از مواد آزمون بايد ثبت نام و در آن آزمون شرکت کنند .نهاي

 

 .انجام پذير است ي ثبت نام ر بازهباال  ،  فقط  د 3تا  1اجراي بندهاي     توجه :

 :گلستان  در سامانه به صورت الكترونيكي پرداخت هزينه( 3-4

 پنجاهو  سيصد) 000/350مبلغ  / + براي هر ماده درسي )غيرمعاف(هزار ريال(  پنجاهو  پانصد) 000/550هزينه ثابت   /

ريال    000/300/2   ماده آزموني برابر 5با  مبلغ کل براي داوطلب  – غيرقابل استرداد است(پرداختي هزار ريال( . )مبالغ 

 .(دويست و سي هزار تومان)

 باشد  ،  هیچ پرداختي ندارد و در سامانه گلستان فقط بايد ثبت نام كند.اگر داوطلب در تمامي مواد آزمون ، معاف   توجه :

 : در آزمون بندي ثبت نام( جدول زمان3-5

 مالحظات زمان موضوع

 صبح  9از ساعت  نامشروع ثبت

 03/03/1400 شنبه دو روز 

 نام، ثبت مشخصات فردي، اسکن و بارگذاري مدارک اريز اينترنتي وجه ثبتو

 صبح 10 ساعت  نام پايان ثبت

 17/03/1400 شنبهدوروز 

 نام و ويرايش اطالعات وجود نداردس از اين تاريخ امکان ثبتپ

 24لغايت  ساعت  صبح   9از ساعت       19/03/1400شنبه چهارروز   دريافت کارت

  .س و مدارک واضح باشداسکن عکـ 2           .شودترتیب اثر داده نمی هلت مقررنام پس از منام با مدارک ناقص و يا تقاضاي ثبتثبتبه ـ 1: تذکرات
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 آزمون: برنامه برگزاري و  ،مکانزمانـ 4 

 
به صورت دفترچه متمركز    (متمرکز )واحد برادرانحوزه  در   03/1400/ 20      مورخ شنبهپنج   روز در  معارف اسالمي  آزمون 

برگـزار   صـبح(  30/8باشد )ساعت شروع آزمون توسط داوطلب سـاعت صبح مي 8عت بوده و شروع فرآيند آزمون از سا

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

حضور داشته باشند و شروع آزمون بـراي صبح در محل حوزه  8الزم است تمامي داوطلبان  ساعت  است. جلسه آزمون الزامي

 خواهد بود .   30/8تمامي داوطلبان با ارائه دفترچه واحد از ساعت 
 

 

 

 

 

 

 نشاني محل آزمون : ـ5

 

  پل مديريت  - چمرانشهید بزرگراه   - تهران        

  - () م صادقانشگاه اماد  – () طباطبايي روبروي خیابان عالمه                                 

 

 راهنماي ثبت نام الکترونیکي  در نرم افزار جامع آموزش دانشگاه: -6
 

 جهت مشاهده و مطالعه اطالعات کامل  مراجعه فرماييد  به :

    https://isu.ac.irبه نشاني   ()سايت دانشگاه امام صادق 

 سازمان آموزش -منوي آموزش 

 فهرست منوي متحرك -ونت آموزشي معا

 اطالعیه هاي دكتري

 آزمون معارف اسالمي –زيرمجموعه دوم 
 

 

 :هاي آمادگي آزمون فرآيند كالسـ 7
 

پيامک و ارسال لينک  از طريق  بهره برداري از کالس هاي آمادگي زمان و نحوه   پس از انجام ثبت نام در سامانه جامع گلستان ، 

 .شود رساني مياطالع "بله"ال کانمرتبط و همچنين 

 

https://isu.ac.ir/
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 )اسما( مشخصات مواد امتحاني و عناوين دروس آزمون معارف اسالمي

 منبع سرفصل رشته انتخابي دكتري موادامتحاني

 فقه

 فقه و مباني حقوق اسالمي

طهارة، صالة، حج، بيع، اجاره، جعاله، 

 نكاح و طالق، ارث، وصيت، حدود

 شرح لمعه

 اسالميفلسفه و کالم 

 طهارة، صالة، بيع، ارث، اقرار

کتاب ) خالصه شرح لمعه

 علوم قرآني و حديث تحرير الروضه(

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

اجارة، مضاربه، مساقات، حواله و 

 مزارعه

 الدروس التمهيديه

 )محمد باقر ايرواني(

 اقتصاد نفت و گاز

 المللي نفت و گازمديريت قراردادهاي بين

 (هاکليه گرايشعلوم سياسي )

طهارة، صالة، زکاة،  جهاد،  امربه 

 معروف

 الدروس التمهيديه

 )محمد باقر ايرواني(

نكاح و طالق، قضا و شهادات، متاجر،  حقوق جزا

اجاره، غصب، ارث و وصيت، دين، 

 مضاربه، رهن، ضمان، جعاله

کتاب ) لمعه خالصه شرح

 تحرير الروضه(

 حقوق خصوصي

 حقوق عمومي

 (هاکليه گرايش ) مديريت 

گرايش مديريت آموزشي در واحد برادران 

 فقط براي آقايان پذيرش دارد .

طهارة، صالة، زکاة، متاجر، دين، رهن، 

اجارة، مضاربه، مساقات، حواله و 

 مزارعه

 الدروس التمهيديه

 ي()محمد باقر ايروان

 )مديريت آموزشي )ويژة خواهران 

گرايش مديريت آموزشي در پرديس خواهران  

 . ها پذيرش داردفقط براي خانم

 طهارة، صالة، صوم

 و  نكاح، طالق، متاجر

 يهالدمشق هاللمعاز کتاب  

خالصه شرح لمعه )کتاب 

 تحرير الروضه(

 و       ارتباطات فرهنگ و

 سياستگذاري فرهنگي

ة، زکاة،  جهاد،  امربه طهارة، صال

 معروف

 الدروس التمهيديه

 )محمد باقر ايرواني(

 1پیوست شماره 
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 ادامه جدول مواد آزمون

 
 

 منبع سرفصل رشته انتخابي دکتري موادامتحاني

اصول 

 فقه
 

 فقه و مباني حقوق اسالمي

دوره مباحث اصول 

 فقه
 فلسفه و کالم اسالمي اصول فقه مظفر

 علوم قرآني و حديث

 قتصادي )کليه گرايش ها(علوم ا

دوره مباحث اصول 

 فقه
 )عالمه حيدري( اصول استنباط

 اقتصاد نفت و گاز

 المللي نفت و گازمديريت قراردادهاي بين

 ها()کليه گرايشعلوم سياسي 

 حقوق جزا
دوره مباحث اصول 

 فقه
 حقوق خصوصي اصول فقه مظفر

 حقوق عمومي

 ي )ويژة خواهران(مديريت آموزش 

گرايش مديريت آموزشي در پرديس خواهران  فقط براي 

 . ها پذيرش داردخانم

دوره مباحث اصول 

 فقه
 تحرير األصول المظفر

 ها(مديريت  ) کليه گرايش

گرايش مديريت آموزشي درواحد برادران فقط براي آقايان 

 پذيرش دارد.

دوره مباحث اصول 

 فقه
 يدري()عالمه ح اصول استنباط

 سياستگذاري فرهنگي       و     فرهنگ و ارتباطات   
دوره مباحث اصول 

 فقه
 اصول استنباط )عالمه حيدري(

 عربي

ها
ه 

شت
 ر

ي
ام

تم
 

مباحث صرف و  

 نحو

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

 )صفايي بوشهري( النحو ةـ بداء2

امير  بندي شدة صرف و نحودر سطح آزمون(،هاي طبقهجموعه تست)م ـ کتاب االختبارات3

 ()ات دانشگاه امام صادقانتشار ذوقي،

 دکتر آذرشب، انتشارات سمت ـ اللغة العربية الحديثة،4

 علوم قرآن و حديث يسايت دانشكده دکتر مسعود فكري، ـ قرائت و درک متون معاصر،5

 تفسیر

ها
ه 

شت
 ر

ي
ام

تم
 

-74-73-71-69-67-63-62-59-57-56-55-54-50-49ير شريف الميزان  )سوره از  تفس 53

76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-

98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114) 

 يشهاند

 اسالمي

ها
ه 

شت
 ر

ي
ام

تم
 

مباحث انديشه 

اسالمي در آثار 

 طهريشهيد م

جلد از هفت جلد خالصه آثار شهيد  6به استثناي جلد آشنايي با قرآن، مجموعا 

 ( ()مطهري )انتشارات دانشگاه امام صادق 

 2پیوست شماره 
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گاه امام صادق   السالمعليهدانش
 

 

 از مواد آزمون معارف اسالمي كاربرگ درخواست بررسي معافیت
 

 دنمايحاصل فرتماس  )اداره كل آموزش( پرديس خواهران اكاربرگ باين يید جهت تأ ان خواهر ، داوطلب
 

 

 مديركل محترم آموزش و تحصیالت تکمیلي
 عليکم سالمٌ

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

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

 فقه   اصول فقه   ربيع   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 اسالمي تفسیر عربي اصول فقه فقه ماده آزمونيعنوان  /موضوع

      نمره

      اسما تاريخ آزمون ياشماره 

 تاريخ  /امضاء داوطلب                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدول زير توسط آموزش دانشگاه تکميل مي شود  ــــ

میانگین  نمرات دروس محاسبه شده عنوان

 کل

 

 نمره

 
 تاريخ آزمونشماره و 

 نتیجه بررسی

 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  عربی

 به بعد 84هاي ويژه ورودي
    

 84هاي قبل از دروس صرف و نحو ويژه ورودي

     به بعد 84هاي ر و تفسير قرآن كريم ويژة وروديدروس تدب تفسیر

 بايد در اين آزمون شركت كنند. 84ها قبل از سال ورودي

انديشـــــه 

 اسالمی

     به بعد 84هاي دروس انديشة اسالمي ويژة ورودي
 84هاي قبل از دروس اصول عقايد يا كالم ويژه ورودي

 مديركل آموزش و تحصيالت تکميلي                                                                             ها  آزمون امور اجرائي

 نمرات آزمون معارف اسالمي

 :   رشته انتخابي دكتري




