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 دفترچه راهنماي  

 معارف اسالمي   آزمون  برگزاري  
 ( اسما آزمون  ) 

 

 

 اسالميآزمون معارف   مینو دو چهل
 و خواهر(    داوطلبان )برادر

 ورود به دوره دکتري  ويژه 
 1401   ردادخ

 

                                                    

 

 ( ) معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه امام صادق        

 

تکميلي معاونت آموزشي و تحصيالت    
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 شماره صفحه فهرست 

 4   قدمهم

 4 عناوين آزمون ، منابع و شرايط قبولي 

 4 هاي آزمونمعافیت

 5 ثبت نام آزمون 

 6 برنامه برگزاري آزمون 

 6 آزمون  محل  نشاني

 6  راهنماي ثبت نام الکترونیکي  

 6 هاي آمادگي آزمونفرآيند کالس 

 7 : مشخصات مواد امتحاني و عناوين دروس  1پیوست 

 9 رگ درخواست بررسي معافیتکارب  : 2پیوست 

 

 مهم :  يادآوري 

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

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

توانید از طريق لینك ذيل  اين فرآيند ، مي  کسب اطالعات بیشتر درخصوصه ، جهت نهاد   همراهي شما را ارج 

 يابید .  هاي خاص دانشگاه راهتباطي آزمون به کانال ار

 :کانال آزمون هاي خاص در پیام رسان بله 

@azmoonisu 
azmoonisu/rhttps://ble.i 

 eduisuadmin@ي :   ارتباط با پشتیبان

 

 

https://ble.ir/azmoonisu
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 تذكر مهم یادآوري و  
 

    داوطلب گرامي

 

 مايید : ردقت مطالعه بفا با ذيل ر، لطفاً مطالب  با سالم و آرزوي موفقیت                 

 

1.   ، دانشگاه  مقررات  متمرکز براي حضور در مرحله مصاحبه شفاه براساس  نیمه  ي آزمون 

 الزامي است .  )اسما( ون معارف اسالميـولي در آزم ـواهي قبـگ  دکتري ، ارائه 

کرونا .2 خاص  شرايط  به  توجه  اين  يي  با   صورت    آزمون،  برادران    ارچهيکپ به  واحد   در 

ه داوبراي  ي  طلبانمه  ساعت   ـدر  از  دفترچه  مي   30و    8ك  آغاز  صبح  و  دقیقه  شود 

آزمون  دفترچه بودتجمیعي    ي  در .    خواهد  بايست  مي  داوطلبان  تمامي  اساس   براين 

 باشند . صبح در محل حوزه آزمون حضور داشته  8ساعت  

ي بهداشتي  هادستورالعمل  رعايت  ستاد مبارزه با بیماري کروناي تهران ،  مطابق مقررات   .3

   . الزامي است

 متمرکز است . ، در محل اصلي دانشگاه هران  حوزه آزمون برادران و خوا  .4

اين  داوطل  .5 اعتبار  ؛  دارند  اسما  قبولي  گواهي  قبلي  هاي  آزمون  از  که  ها  باني  گواهي 

  . از آن حذف گرديده است  قید دو سال  و  قبول)دائمي شده  مواد    آزموندر    ياعتبار  مجموع  در 

 ( شود.هاي سنوات گذشته نیز مي است و شامل گواهي نامحدود به صورت به صورت مجزا،  يو هر ماده درسآزمون 
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 مقدمه : 

زم است در  ال،   هاي دکتري اين دانشگاهداوطلبان ورود به دوره  ،() دانشگاه امام صادق  امناء و شوراي  محترم هيئت توجه به مصوبات   با      

  ،    (ا اسممعارف اسالمي )  آزمونواهي قبولي  گ  براين اساس داشتن  . برخوردار باشند  يعلمي قابل قبول  علوم و معارف اسالمي از سطح

    .الزامي است    شفاهي  مصاحبهبراي ورود به مرحله  

 

 :  ـ  عناوين آزمون 1
 

 ن ماه زدقيق  60 --- تشریحی  ؤالس 5 شریحی  ت »فقه« 

 دقیقه زمان   60 --- تشریحی  ؤالس 5 شریحی ت »اصول فقه«

 دقیقه زمان  40 ستيسؤال ت  15 تشریحی   ؤالس 2 + تستی   تشریحی  »تفسير قرآن کریم« 

 دقیقه زمان   50 ستيسؤال ت  10 تشریحی  ؤالس  5 + تستی   تشریحی »اندیشه اسالمی«

 دقیقه زمان   45 سؤال تستي   30 --- تستي  ی« برع ن با»ز

 12حداقل  ماده   5  کل میانگین   طشر  با    « 20» از   «10ولي   »حداقل نمره قب در هر يك از مواد آزمون 

 

 آزمون: هايمعافیتـ 2
در دروس مرتبط با هر    17ي ، داراي حداقل معدل  يلدر دوره تحصکه     ()  دانشگاه امام صادق  آموختگاننشاد(  2-1

 شرکت در آزمون آن ماده معاف هستند .  ک از مواد آزمون باشند ، از ي

سي ارشد که دانش آموخته دانشگاه موالن آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناشم (  2-2

ستعداد هستند، از شرکت در آزمون معاف هستند. همچنين مشموالن آيين نامه پذيرش بدون آزمون ا  ()امام صادق  

پي ارشد  کارشناسي  آموخته  دانش  که  دکتري  مقطع  در  دادرخشان  يا  آموخته  وسته  کارشناسي نش  و  کارشناسي  مقطع 

 .هستند، از شرکت در آزمون معاف مي باشند ()ارشد ناپيوسته دانشگاه امام صادق 

 اف مي باشند .  قه  معاصول ف  فقه و درسي ، ماده سطح يك حوزهگواهي معتبر  ورت ارائه( داوطلبان در ص2-3

 . باشندعتبر، از ماده درسي تفسير قرآن کريم معاف ميحافظان ده جز و بيشتر قرآن کريم داراي مدرک م  (2-4

دارندگان مدرک آزمون بسندگي زبان عربي مورد تأييد مرکز آموزش زبان دانشگاه مشروط به کسب حداقل نمره  (  2-5

غير  60 نمالهيا   براي دانشجويان رشته هاي  و  ماده   70ره  ت  از  آن  اعتبار  تا زمان  الهيات  براي دانشجويان رشته هاي 

 .درسي عربي، معاف مي باشند

 مخزن آزمون تحويل دهند . ا  بايد به مسئول عتبر آن رروز آزمون نسخه م وجه : داوطلبان در صورت داشتن اين مدرك ، درت

براي   احد برادران و به طور جداگانه؛ در و  ي زماني ثبت نامزه با ا رعايت  ، ببراي معافيت  بررسي شرايط داوطلبان  (  2-6

 شود . رديس خواهران انجام ميواهر در پ اوطلبان خد
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 :  ـ  ثبت نام 3

 . ميباشد   ر جامع آموزش دانشگاهيق نرم افزارفقط از طثبت نام  : نحوه ثبت نام (3-1

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

 جديد.  3×4عكس بارگذاري ب ـ            .يو کارت مل  ناسنامهاول شصفحه ذاري بارگ ـ الف                                  

 : ون واد آزم م  ازبررسي شرايط معافيت  ارائه درخواست (3-3

 ود ناعتبار ميباشقبل از اين آزمون ، داراي صادر شده اسما( ي آزمون معارف )قبول  هاي  هيگواتمامي  .1

 مي دارد .  اعتبار دائو مديد نيست و نيازي به ت  شده آنها حذف ل از سا  2قيد اعتبار 

امدانشجو يا دانش آموخته پرديس خواهران دان  (واهرـخقط  ـ)ف  انداوطلب .2   ( )   ادقـام صـشگاه 

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

 تحويل دهند .  آموزش پرديس خواهران  د احبه و نام و بسته شدن سامانه ، آن را   م زمان ثبتاز اتما

  بايد از طريق    :    ()   ق داـام 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 پيشخوان

 کنند .  آزمون شرکت بايد ثبت نام و در آن ن  مودريافت کنند که در کداميک از مواد آزنهايي را 

 .  ذير است انجام پ مثبت نا ير بازه باال  ،  فقط  د  3  و  2اجراي بندهاي     :توجه 

 

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

هزار ريال( .    صدچهار)  000/400لغ  /بم   + براي هر ماده درسي )غيرمعاف( ريال(    هزار  جاهنپو    ششصد)  000/650هزينه ثابت   /

 .ريال000/650/2   برابر  ونيه آزم ماد  5  بامبلغ کل براي داوطلب 

 . ايد ثبت نام کنددر سامانه گلستان فقط ب ،  هیچ پرداختي ندارد و  واد آزمون ، معاف باشد اگر داوطلب در تمامي م  :توجه 

 :  در آزمون ثبت نام بنديزمان ولجد (3-5

 

 مالحظات  زمان موضوع 

 12/02/1401 شنبه  2 وز ر نامتشروع ثب
نام، ثبت مشخصات فردي،  ثبت  واريز اينترنتي وجه

 اسکن و بارگذاري مدارك 

 نامپایان ثبت
   14 ساعت 

 03/1401/ 17   شنبه3روز 

  عاتطالم و ويرايش اناپس از اين تاريخ امکان ثبت 

 وجود ندارد

 24لغايت  ساعت  صبح    9از ساعت       18/03/1401شنبه چهار روز   دریافت کارت 

 .س و مدارک واضح باشداسکن عکـ 2           .شودترتيب اثر داده نمی  هلت مقررنام پس از منام با مدارک ناقص و یا تقاضاي ثبتثبتبه ـ 1: کراتتذ
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 آزمون: برنامه برگزاري  و   زمانـ  4  

 

بـه     (کز )واحـد بـرادرانرمتمحوزه    در        03/1140/  19        مورخ  شنبهپنج     روز  در    معارف اسالمی    آزمون  

باشد )ساعت شروع آزمون توسط داوطلب سـاعت صبح می  8عت  صورت دفترچه متمرکز  بوده و شروع فرآیند آزمون از سا

شناسـنامه و یـا دار معتبر)اصلشناسایی عکـسآزمون و کارت  شرکت در  اه داشتن کارتمر. هدشوبرگزار می   صبح(    30/8

حضور صبح در محل حوزه    8الزم است تمامی داوطلبان  ساعت    است.  جلسه آزمون الزامی  هت احرازهویت درج  (ملیکارت

 .  خواهد بود  30/8عت داشته باشند و شروع آزمون براي تمامی داوطلبان با ارائه دفترچه واحد از سا
 

 

 

 

 

 

 آزمون : برگزاري محل  ـ5

 

  پل مديريت    - ن چمراشهید بزرگراه   -  تهران        

  - () م صادقاماانشگاه د  – ()  طباطبايي  روبروي خیابان عالمه                                 

 

 ه: انشگاش د راهنماي ثبت نام الکترونیکي  در نرم افزار جامع آموز -6
 

 و مطالعه اطالعات کامل  مراجعه فرماييد  به :جهت مشاهده 

    https://isu.ac.irنشاني   به ()سايت دانشگاه امام صادق  

 سازمان آموزش -منوي آموزش 

 فهرست منوي متحرک -ونت آموزشی معا

 اطالعيه هاي دکتري 

 اسالمیعارف ن مآزمو –زیرمجموعه دوم 
 

 

 : هاي آمادگي آزمون يند کالسفرآـ 7
 

پيامک و ارسال لينک  از طريق  بهره برداري از کالس هاي آمادگي  ه  وزمان و نح    ن ،  پس از انجام ثبت نام در سامانه جامع گلستا

 .شود رساني مياطالع "بله"ال کانمرتبط و همچنين 

https://isu.ac.ir/
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 ما( )اس عارف اسالمی زمون مآ مشخصات مواد امتحانی و عناوین دروس

 منبع  سرفصل  رشته انتخابي دکتري  موادامتحاني 

 فقه

 ياسالم فقه و مباني حقوق 

ة، حج، بيع، اجاره، جعاله،  طهارة، صال

 نكاح و طالق، ارث، وصيت، حدود

 شرح لمعه 

 اسالميم فلسفه و کال

 طهارة، صالة، بيع، ارث، اقرار

کتاب  ) خالصه شرح لمعه

 قرآني و حديث  علوم ( تحرير الروضه

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

اقات، حواله و س، مضاربه، م اجارة

 مزارعه 

 الدروس التمهيديه

 )محمد باقر ايرواني(

 اقتصاد نفت و گاز 

 المللي نفت و گاز مديريت قراردادهاي بين 

 ( اهکليه گرايش علوم سياسي )

جهاد،  امربه ، صالة، زکاة،  طهارة

 معروف

 الدروس التمهيديه

 )محمد باقر ايرواني(

شهادات، متاجر،   وطالق، قضا  كاح ون حقوق جزا 

اجاره، غصب، ارث و وصيت، دين، 

 مضاربه، رهن، ضمان، جعاله 

کتاب  ) لمعه رحخالصه ش

 تحرير الروضه( 

 حقوق خصوصي 

 حقوق عمومي

 (هاش ه گراي ليک  ) مديريت  

ريت آموزشي در واحد برادران گرايش مدي 

 فقط براي آقايان پذيرش دارد .

، رهن، ن، متاجر، ديزکاة طهارة، صالة،

اجارة، مضاربه، مساقات، حواله و 

 مزارعه 

 الدروس التمهيديه

 ي(ان)محمد باقر ايرو

 )مديريت آموزشي )ويژة خواهران 

ن   راگرايش مديريت آموزشي در پرديس خواه

 .  ذيرش داردها پ براي خانم فقط

 طهارة، صالة، صوم 

 و  نكاح، طالق، متاجر 

 ه يدمشقال  هاللمعاز کتاب  

لمعه )کتاب   خالصه شرح

 تحرير الروضه( 

 و        ارتباطات فرهنگ و

 سياستگذاري فرهنگي 

ة، زکاة،  جهاد،  امربه صالطهارة، 

 معروف

 الدروس التمهيديه

 )محمد باقر ايرواني(

 1ماره پيوست ش
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 ل مواد آزمون امه جدود ا

 

 
 

 

 منبع سرفصل  رشته انتخابي دکتري ادامتحانيمو

اصول  

 فقه
 

 ياسالم  فقه و مباني حقوق

اصول   حثدوره مبا

 فقه
 فلسفه و کالم اسالمي اصول فقه مظفر

 علوم قرآني و حديث 

 قتصادي )کليه گرايش ها(اعلوم 

دوره مباحث اصول  

 فقه

)عالمه   اصول استنباط

 حيدري(

 نفت و گاز  اقتصاد

 المللي نفت و گاز مديريت قراردادهاي بين 

 ا( ه)کليه گرايش علوم سياسي 

 حقوق جزا 
ره مباحث اصول  دو

 فقه
 حقوق خصوصي  اصول فقه مظفر

 حقوق عمومي

 ي )ويژة خواهران(شمديريت آموز 

گرايش مديريت آموزشي در پرديس خواهران  فقط براي  

 . داردپذيرش  اهخانم 

حث اصول  دوره مبا

 فقه
 تحرير األصول المظفر 

 ها(مديريت  ) کليه گرايش 

برادران فقط براي آقايان   حدموزشي دروايريت آگرايش مد

 پذيرش دارد.

دوره مباحث اصول  

 فقه

)عالمه   اصول استنباط

 يدري(ح

 سياستگذاري فرهنگي         و     فرهنگ و ارتباطات   
ول  صدوره مباحث ا

 فقه

المه  اصول استنباط )ع

 حيدري(

 تمامي رشته ها  عربي

 ، تنقيح حميد محمدي يرشيد شرتون(: 4سطح بية )ـ کتاب مبادئ العر1

 آذرشب، انتشارات سمت محمدعلي اللغة العربية الحديثة، ـ 2

 ، حسن حكيم ، بوستان کتاب قمتماعيه يه ، تاريخيه ، اجنصوص ثقافيه : سياسـ 3

 

 تفسیر 

ها 
ه 

شت
 ر

ي
ام

تم
 

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

74-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-

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 

 طهريم شهيد 

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

 (  () انشگاه امام صادق  هري )انتشارات دمط



 

9 

 

گاه امام صادق   السالم عليهدانش

 

 
 مون معارف اسالمياز مواد آز کاربرگ درخواست بررسي معافیت

 

 د نمايحاصل فر  تماس )اداره کل آموزش( پرديس خواهران  اکاربرگ باين يید جهت تأ  ان خواهر ، داوطلب
 

 مديرکل محترم آموزش و تحصیالت تکمیلي 
 عليكم  سالمٌ

 ..............................ملي   کد    ...................... ................. .......  نباینجا

 ذیل هستم : موادمعارف اسالمي در  آزمون  معافيت از شرکت در    تتقاضي بررسي وضعيم

 فقه   اصول فقه   ربيع   تفسير   اندیشه اسالمي 

  این دانشگاه  یدانشجو            شماره دانشجویي ............با                     دانشگاه ینی اختهومآدانش ..................... 

         مشمول آیين نامه استعداد درخشان دانشگاه       زبان دانشگاهتأیيد مرکز    بادارای مدرک و گواهي بسندگي عربي 

  يمو بيشتر قرآن کرن ده جز حافظاگواهي معتبر  براي    آزمون تفسير از معافيت    مشمول  

  حوزه  ول فقه برای داشتن گواهي سطح یکآزمون فقه و اصمعافيت    مشمول 

 (طبق مندرجات جدول زیر)معارف اسالمي  ليهای قبآزمونر د  نمره قبولي دارای: 

 دیشه اسالمیان تفسير عربی  اصول فقه فقه  آزمونیماده عنوان  /موضوع

      ه نمر

      سما ا آزمون تاریخ یاشماره 

 تاریخ  /ء داوطلب ضاام                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي شود    جدول زیر توسط آموزش دانشگاه تكميل  ــــ

ميانگين   سبه شده نمرات دروس محا عنوان 

 كل

 

 هنمر

 
 تاريخ آزمونشماره و 

 نتيجه بررسي 

 معاف / عدم معاف

     تمامي دروس فقه مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد  فقه

     تمامي دروس اصول فقه اصول فقه

 الغه البو ترجمه قرآن و نهج  و اعراب  قواعد عربيدروس   عربي

 به بعد  84های ویژه ورودی
    

 84های قبل از یو نحو ویژه ورودروس صرف د

     به بعد 84های ر و تفسير قرآن کریم ویژة ورودیدروس تدب تفسير

 باید در این آزمون شرکت کنند. 84ل ها قبل از ساورودی

انديشهههههه 

 اسالمي

     ه بعد ب 84های اندیشة اسالمي ویژة ورودیدروس 
 84های قبل از ژه ورودیاصول عقاید یا کالم وی  دروس

 یرکل آموزش و تحصيالت تكميليمد                                                                                  ها  آزمون  امور اجرائي

 سالمينمرات آزمون معارف ا

 :    نتخابي دکتري رشته ا

 2اره پيوست شم


