
 تعاليباسمه

 اسالمی آزمون معارف دومينوسیاطالعيه برگزاري 

 () دانشگاه امام صادق ورود به دوره دکتري )برادران و خواهران( ويژه داوطلبان

 6931 ماه   خرداد                                  
 

 

 

  مقدمه:

 هاي دکترري ايرن دانشرگاه،  زم اسرت     ان ورود به دورهداوطلب ،()دانشگاه امام صادق هيئت امناء و شوراي ات طبق مصوب

آزمرون معرارف    برخوردار باشند لذا ارائه گواهی قبولی و يا معافيرت از  یدر علوم و معارف اسالمی از سطح علمی قابل قبول

جو در پرذيرش دانشر  معرفی داوطلب به دانشگاه از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور و اسالمی به عنوان يکی از شرايط 

    .شوددانشگاه محسوب میاين هاي دکتري تمامی دوره

اطالعیه آمده    نمونه ای از آن در ادامهکه آزمون معارف حتما ازشرایط  منابع و سطح سواالت) درداوطلبین محترم قبل از ثبت نام  توصیه:

 است( اطالع حاصل نمود  و در صورت تمایل ثبت نام نماینه.
 قبولی در آزمون: ر مواد، منابع و شرايط6
باشد که منابع ، می«زبان عربی»و « انديشه اسالمی»، «تفسير قرآن کريم»، «اصول فقه»، «فقه»مواد آزمون شامل دروس   (6-6

 است. شدههاي دکتري درج (در ارتباط با هر يک از رشته6بق جدول پيوست)شماره، طو مشخصات آزمون

 اينجا کليک نمائيدبراي دريافت نمونه سئوا ت 

حداقل نمره قبرولی در درس زبران عربری     باشد.می "22"از  "62"د آزمون نمره حداقل نمره قبولی در هر يک از موا(  6-2

از  "61"نمرره   "فلسفه و کالم اسرالمی "و  "فقه و مبانی حقوق اسالمی"، "علوم قرآن و حديث"هاي براي داوطلبان رشته

 .است "22"

صرورت مجرزا، از زمران آزمرون معرارف      ( قبولی در آزمون معارف اسالمی در مجموع مواد آزمون و هر ماده درسی به 6-9

 اسالمی تا زمان برگزاري آزمون شفاهی دوره دکتري دو سال اعتبار دارد.

 آزمون: هايمعافيت ر 2
که ميانگين کل نمررات آنارا در    ()هاي کارشناسی ارشد پيوسته دانشگاه امام صادق آموختگان دورهآن دسته از دانش( 2-6

ي درسری معراف   باشد از شررکت در آزمرون آن مراده    "22"از  "61"تحصيل حداقل نمره  هر يک از مواد آزمون در دوره

مشروط بر اينکه از زمان فراغت از تحصيل آنان بيش از دو سال نگذشته باشرد، داوطلبران واجرد شررايط  زم اسرت      هستند؛ 

توضريح اينکره    دهنرد. تحويل ها نآزمو ي به مسؤولنام بطورحضورزمان ثبت و در کردهرا تکميل ( 2)شمارهکاربرگ پيوست 

 کاربرگ مذکور در زمان ثبت نام بمنزله انصراف از معافيت تلقی خواهد شد. تحويلعدم 

گذرانده باشرند  ()آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته که مقطع کارشناسی خود را در دانشگاه امام صادق دانش( 2-2

 شوند.  می نيز بر اساس ضوابط مربوط مشمول اين معافيت

معافيت از آزمون معارف اسالمی، يکی از شرايط معرفی داوطلب به اين دانشگاه جات شرکت در  ارائه گواهی قبولی يا( 2-9

 .استآزمون شفاهی دانشگاه 

 

 

 دااگشنه امام صادق عليه السالم

 معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي

https://www.isu.ac.ir/Files/amuzesh/95/phd/nemone.rar


 

 ر زمان و برنامه ثبت نام آزمون:9
«  نرم افزار جرامع آمروزش  »گزينه www.isu.ac.irثبت نام فقط از طريق نرم افزار جامع آموزش دانشگاه به نشانی اينترنتی 

 شده است. راهنمايی "5"شود که چگونگی آن در بند انجام می

 

  ( مدارک  زم:9-6

                          .و تصوير کارت ملی صفحه اول شناسنامهتصوير  -الف 

 جديد. 9×1ب ر  تصوير عکس   

ريرال   222/222/  پرداخرت مبلرغ    و( ريالهزار  دويست و پنجاهريال ) 222/252/ مبلغ به  ثابت ثبت نامهزينه ج ر پرداخت 

کسانی که از تمامی مرواد   (است)اين مبلغ غير قابل استرداد  صورت الکترونيکی. بهبراي هر ماده درسی هزار ريال(  دويست)

 تا نسبت به بررسی معافيت آناا و صدور گواهی اقدام شود ت نمايندهزينه ثابت را پرداخبايد و آزمونی ندارند  معافند

راي داوطلبرين واجرد شررايط    )بر  استفاده از معافيرت در مرواد آزمرون   براي متقاضيان  (پيوست) 2شماره تکميل کاربرگ  -د

 ها .به دفتر امور اجرايی آزمون قبل از اتمام زمان ثبت نامآن و ارائه  ("2"بند

 

 نام و دريافت کارت ورود به جلسه آزمون:  ( تاريخ ثبت9-2

 مالحظات زمان موضوع

 61/22/6931شنبه روز  صبح8ساعت  نامشروع ثبت
نرام، ثبرت   ثبت نام شامل: واريز اينترنتی وجره ثبرت  

 مشخصات فردي، اسکن و بارگذاري مدارک 

 96/22/6931شنبه يکروز  65 ساعت نام  پايان ثبت
نام و ويرايش اطالعرات  پس از اين تاريخ امکان ثبت

 وجود ندارد

دريافرررت کرررارت 

 شرکت در آزمون

 22/29/6931 شنبهسه صبح روز 62ساعت 

 29/29/6931شنبه چاارروز 21 ساعت لغايت
 استارائه کارت براي شرکت در آزمون ضروري 

اسرکن  رر  2   .شرود ب اثرر داده نمری  الت مقرر ترتينام پس از منام با مدارک ناقص و يا تقاضاي ثبتثبتبه ر 6    : تذکرات

به  که بايد به صورت حضوري تحويل شود( 2جز کاربرگ شمارهه )بنام ثبت تحويل مدارکر 9 .عکس و مدارک واضح باشد

 .شودو يا از طريق پست پذيرفته نمی ضوريحصورت 

   

 آزمون: برنامه برگزاري و زمان ر 1

زيرر   جدول به ترتيبدانشگاه  سالن امتحاناتمحل  در 21/29/6931مورخ  شنبهپنجآزمون معارف اسالمی در روز 

جارت احرراز    (. همراه داشتن کارت آزمون و کارت شناسايی عکس دار معتبر )اصل شناسنامه و يا کارت ملیدشوبرگزار می

 هويت در جلسه آزمون الزامی است. 

 مالحظات تفسير اصول فقه فقه انديشه اسالمی عربی مونزمواد آ

 برگزاري ساعت
الرری    8

65/3 

الرری       92/3

15/62 

الرری    66

65/62 

الرری       61

65/65 

الرری   92/65

15/61 

تغييرات احتمالی در ساعت آزمرون  

 شودرسانی میدر روز آزمون اطالع

 

http://www.isu.ac.ir/


 ر راهنماي ثبت نام الکترونيکی توسط داوطلب در نرم افزار جامع آموزش دانشگاه:5
 و يا با تر. 62نسخه  نترنت اکسپلورراستفاده از مرورگر اي( 5-6

)يا مراجعه بره  « ورود به سيستم»انتخاب سپس  ،«نرم افزار جامع آموزش»انتخاب و  www.isu.ac.irوبگاه مراجعه به ( 5-2

 (edu.isu.ac.irوبگاه 

 را انتخاب کنيد. Continue to this website(در صورت مشاهده صفحه خطاي شکل زير، گزينه 5-9

 «.  ثبت نام اوليه داوطلب آزمون»ورود از طريق گزينه ( 5-1

 ثبت اطالعات اوليه داوطلب و تعيين شناسه کاربري و گذرواژه توسط داوطلب.( 5-5

 .شناسه کاربري و گذرواژه ايجاد شده توسط داوطلبدوباره با خروج از سيستم و ورود ( 5-1

 «.)ع(دانشگاه امام صادق - پذيرش داوطلب»، انتخاب گزينه «)ع(دانشگاه امام صادق    ثبت نام      آزمون»ي از منو( 5-1

، پس از انجام موفق عمليرات  استجايی که پرداخت هزينه آزمون اينترنتی انجام کليه مراحل ثبت نام )به ترتيب(. از آن( 5-8

 .ودشمیپرداخت، امکان ادامه مراحل ثبت نام ميسر 

تواند وضعيت ثبت نام، وضعيت پرداخت و تأييد مردارک ارسرالی   می« گواهی انجام ثبت نام»داوطلب با انتخاب مرحله ( 5-3

 .کندخود را مشاهده و در صورت نياز چاپ 

کرارت ورود بره   »صورت تأييد مدارک، از طريرق گزينره    دريافت کارت و در ر تاريخ مشخص شده برايداوطلب د ( 5-62

 تواند کارت ورود به جلسه را چاپ کند.می« جلسه

 ر اطالعات و تذکرات:1
جات رفع اشکال، ابارام   226-88231226-5تلفن : از طريق توانند میضمن توجه به ضمائم اطالعيه، داوطلبان محترم  ( 1-6

 :  کنندو يا طرح سؤا ت احتمالی با عنايت به موارد زير تماس حاصل 

 .991ام و برگزاري آزمون: داخلی در ارتباط با ثبت نالف ر 

 .221: داخلی و همچنين شناسه کاربري و گذرواژه افزاريدر ارتباط با مشکالت نرمب ر 

(قبولی در آزمون معارف اسالمی يکی از مراحل پذيرش دانشجو در دوره دکتري بوده و به منزله پذيرش ناايی محسروب  1-2

 شود.نمی

 ()امام صادق دانشگاه و تحصيالت تکميلی معاونت آموزشی                                                           

                                                 2  /29/ 6931 
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 مشخصات مواد امتحانی و عناوين دروس آزمون معارف اسالمی

 

 منبع سرفصل رشته انتخابی دکتري موادامتحانی

 فقه

 ی حقوق اسالمیفقه و مبان

طاررار ، صررال ، حررج، بيررع، اجرراره، 

جعاله، نکاح و طالق، ارث، وصريت،  

 حدود

 شرح لمعه

 فلسفه و کالم اسالمی
 طاار ، صال ، بيع، ارث، اقرار

 خالصرره شرررح لمعرره  

 علوم قرآنی و حديث تحرير الروضه(کتاب )

ن، طاار ، صرال ، زکرا ، متراجر، دير     علوم اقتصادي )کليه گرايش ها(

رهن، اجار ، مضاربه، مساقات، حواله 

 و مزارعه

 الدروس التمايديه

 )محمد باقر ايروانی(
 اقتصاد نفت و گاز

 المللی نفت و گازمديريت قراردادهاي بين

 (هاکليه گرايشعلوم سياسی )
طاار ، صال ، زکرا ،  جاراد،  امربره    

 معروف

 الدروس التمايديه

 )محمد باقر ايروانی(

نکرراح و طررالق، قضررا و شرراادات،   وق جزاحق

متاجر، اجاره، غصب، ارث و وصيت، 

 دين، مضاربه، رهن، ضمان، جعاله

 خالصرره شرررح لمعرره  

 تحرير الروضه(کتاب )
 حقوق خصوصی

 حقوق عمومی

 (هاکليه گرايش مديريت )

طاار ، صرال ، زکرا ، متراجر، ديرن،     

رهن، اجار ، مضاربه، مساقات، حواله 

 رعهو مزا

 الدروس التمايديه

 )محمد باقر ايروانی(

 فرهنگ وارتباطات
طاار ، صال ، زکرا ،  جاراد،  امربره    

 معروف

 الدروس التمايديه

 )محمد باقر ايروانی(

 )ويژ  خواهران(مديريت آموزشی 

 هاللمعرررراز کترررراب    طاار ، صال ، صوم

 يهالدمشق

 خالصرره شرررح لمعرره   و  نکاح، طالق، متاجر

 الروضه( ريرتحکتاب )

 1پيوست شماره 



 ادامه جدول مواد آزمون

 

 

 

 

 منبع سرفصل رشته انتخابی دکتري موادامتحانی

 اصول فقه

 

 فقه و مبانی حقوق اسالمی

 فلسفه و کالم اسالمی اصول فقه مظفر دوره مباحث اصول فقه

 علوم قرآنی و حديث

 علوم اقتصادي )کليه گرايش ها(

 دوره مباحث اصول فقه
)عالمره   اصول اسرتنباط 

 حيدري(

 اقتصاد نفت و گاز

 المللی نفت و گازمديريت قراردادهاي بين

 (هاکليه گرايش)علوم سياسی 

 حقوق جزا

 حقوق خصوصی اصول فقه مظفر دوره مباحث اصول فقه

 حقوق عمومی

 (هاکليه گرايش)مديريت 
 دوره مباحث اصول فقه

)عالمره   اصول اسرتنباط 

 فرهنگ وارتباطات حيدري(

 تحرير األصول المظفر دوره مباحث اصول فقه )ويژ  خواهران(مديريت آموزشی 

 عربی

ها
ه 
شت
ی ر

مام
ت

 

 مباحث صرف و  نحو

 الصرف، رشيد شرتونیر کتاب مبادئ العربية )المستوي الرابع(: قسم6

 )صفايی بوشاري( النحو  ر بداء2

بنردي شرد  صررف و    طبقره  هراي )مجموعه تست ر کتاب ا ختبارات9

 ()ات دانشگاه امام صادقانتشار امير ذوقی، نحودر سطح آزمون(،

 دکتر آذرشب، انتشارات سمت ر اللغة العربية الحديثة،1

 يسرايت دانشرکده   دکتر مسعود فکري، ر قرائت و درک متون معاصر،5

 علوم قرآن و حديث

 تفسير

ها
ه 
شت
ی ر

مام
ت

 

-11-19-16-13-11-19-12-53-51-51-55-51-52-13)  انتفسير شرريف الميرز   سوره از  59

11-11-18-13-82-86-82-89-81-85-81-81-88-83-32-36-32-39-31-35-31-31-38-

33-622-626-622-629-621-625-621-621-628-623-662-666-662-669-661) 

انديشرررررره 

 اسالمی

ها
ه 
شت
ی ر

مام
ت

 

مباحث انديشه اسالمی در 

 آثار شايد مطاري

جلد از هفت جلرد خالصره    1اي جلد آشنايی با قرآن، مجموعا به استثن

 آثار شايد مطاري )انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السّالم(



 السالمعليهدااگشنه امام صادق 

 تعالیباسمه

 

 

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

 )ويژه برادران(

 دننمايکاربرگ به پرديس خواهران مراجعه اين يافت، تحويل و تاييد جات در: واجد شرايط )خواهران(  انداوطلب
 مديرکل محترم آموزش و تحصيالت تکميلی

 عليکم سالمٌ

 ..............................ملی   کد به شماره شناسنامه/ .....................زند  .......... فر................ ......................اينجانب با احترام؛     

 ذيل هستم : موادمعارف اسالمی در آزمون معافيت از شرکت در متقاضی بررسی وضعيت 

 فقه   اصول فقه   عربی   تفسير   انديشه اسالمی 

  با معدل کل ..................... و به شماره دانشجويی ................................:  در حال تحصيل  يدانشجو 

  در تاريخ .................................. با معدل کل ........:  ي دانشگاهآموختهدانش........................ 

  مورخ ................................................. ..معارف اسالمی شماره ...آزمون داراي نمره قبولی در 

 فقه .........  اصول فقه .........  .........  عربی  ......... تفسير  ......... انديشه اسالمی 

 تاريخ / امضاء داوطلب                                                                                  

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 نمرات دروس محاسبه شده عنوان
ميانگين 

 کل

 

 نمره

 

تاريخ شماره و 

 آزمون

 نتيجه بررسی

 معاف / عدم معاف

     تمامی دروس فقه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فقه

     تمامی دروس اصول فقه اصول فقه

 عربی

 البالغه و ترجمه قرآن و ناج و اعراب قواعد عربیدروس 

  به بعد 81هاي وديويژه ور
   

 81هاي قبل از دروس صرف و نحو ويژه ورودي

 تفسير
 به بعد 81هاي دروس تدبر و تفسير قرآن کريم ويژ  ورودي

 
   

 بايد در اين آزمون شرکت کنند. 81ها قبل از سال ورودي

انديشرررره 

 اسالمی

 به بعد 81هاي دروس انديشة اسالمی ويژ  ورودي
 

   

 81هاي قبل از روس اصول عقايد يا کالم ويژه وروديد

 توضيحات:  

 

 تاييد مديرکل آموزش و تحصيالت تکميلی           ها و امتحاناتييد مدير اداره امور کالستا         ها  آزمون مسؤول ييدات
 

 2پيوست شماره 


