
  تعالی باسمه
  اسالمی  آزمون معارف امین سیاطالعیه برگزاري     

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


  

  1394ماه بهمن 

 مقدمه: 

در علوم و معـارف اسـالمی از    هاي دکتري این دانشگاه، الزم است داوطلبان ورود به دوره ،هیئت امناء و شوراي دانشگاهات طبق مصوب

معرفـی  آزمون معارف اسالمی به عنوان یکـی از شـرایط    برخوردار باشند لذا ارائه گواهی قبولی و یا معافیت از یسطح علمی قابل قبول

    .شود هاي دکتري دانشگاه محسوب می پذیرش دانشجو در تمامی دورهداوطلب به دانشگاه از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور و 

  ـ مواد، منابع و شرایط قبولی در آزمون:1

بق جدول ، طباشد که منابع و مشخصات آزمون ، می»زبان عربی«و » اندیشه اسالمی«، »تفسیر قرآن کریم«، »اصول فقه«، »فقه«) مواد آزمون شامل دروس  1- 1

  است. شدههاي دکتري درج  )در ارتباط با هر یک از رشته1پیوست(شماره

، "علوم قرآن و حدیث"هاي  حداقل نمره قبولی در درس زبان عربی براي داوطلبان رشته باشد. می "20"از  "12"مره قبولی در هر یک از مواد آزمون نمره حداقل ن)  2- 1

  .است "20"از  "14"نمره  "فلسفه و کالم اسالمی"و  "فقه و مبانی حقوق اسالمی"

آزمون و هر ماده درسی به صورت مجزا، از زمان آزمون معارف اسالمی تا زمان برگزاري آزمون شفاهی دوره دکتري  ) قبولی در آزمون معارف اسالمی در مجموع مواد3- 1

  دو سال اعتبار دارد.

  آزمون: هاي معافیت ـ 2

آنها در هر یک از مواد آزمون در دوره تحصیل ) که میانگین کل نمرات علیه السالم( هاي کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه امام صادق آموختگان دوره دانشآن دسته از ) 1- 2

مشروط بر اینکه از زمان فراغت از تحصیل آنان بیش از دو سال نگذشته باشد، هستند؛ ي درسی معاف  باشد از شرکت در آزمون آن ماده "20"از  "17"حداقل نمره 

 تحویلتوضیح اینکه عدم  دهند.تحویل ها  آزمون ي به مسؤولنام بطورحضور مان ثبتز و در کردهرا تکمیل ) 2(شمارهداوطلبان واجد شرایط الزم است کاربرگ پیوست 

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

 شوند.  باشند نیز بر اساس ضوابط مربوط مشمول این معافیت میگذرانده  )السالم علیه( که مقطع کارشناسی خود را در دانشگاه امام صادق کارشناسی ارشد ناپیوستهآموختگان مقطع  دانش) 2- 2

  .استمعافیت از آزمون معارف اسالمی، یکی از شرایط معرفی داوطلب به این دانشگاه جهت شرکت در آزمون شفاهی دانشگاه  ارائه گواهی قبولی یا) 3- 2

 
  ـ زمان و برنامه ثبت نام آزمون:3

 "5"شود که چگونگی آن در بند  انجام می»  نرم افزار جامع آموزش«گزینه ، www.isu.ac.irمع آموزش دانشگاه به نشانی اینترنتی ثبت نام فقط از طریق نرم افزار جا

  شده است. راهنمایی

  جدید. 3*4ب ـ  تصویر عکس                          .ملی و تصویر کارت صفحه اول شناسنامهتصویر  -الف                           ) مدارك الزم:3-1

 .صورت الکترونیکی بهبراي هر ماده درسی صدو پنجاه هزار ریال) (ریال  150000  پرداخت مبلغ  و )دویست و پنجاه هزار ریالریال ( 250000.مبلغ به  ثبت نام ثابتهزینه ج ـ پرداخت 

        تا نسبت به بررسی معافیت آنها و صدور گواهی اقدام شود هزینه ثابت را پرداخت نمایندباید و آزمونی ندارند  سانی که از تمامی مواد معافندک    )است(این مبلغ غیر قابل استرداد 

  )"2"راي داوطلبین واجد شرایط بند( ب استفاده از معافیت در مواد آزمون )ستپیو( 2شماره تکمیل کاربرگ  -د

  دریافت کارت ورود به جلسه آزمون: ) تاریخ ثبت نام و 3-2

  مالحظات  زمان  موضوع

  نام، ثبت مشخصات فردي، اسکن و بارگذاري مدارك  ثبت نام شامل: واریز اینترنتی وجه ثبت  19/10/1394شنبه روز  صبح8ساعت   نام شروع ثبت

  رایش اطالعات وجود نداردنام و وی پس از این تاریخ امکان ثبت  4/11/1394شنبه یکروز  15ساعت  نام  پایان ثبت

دریافت کارت شرکت در 

  آزمون

  6/11/1394 شنبه صبح روز سه8ساعت 

  7/11/1394روز چهارشنبه 24 ساعت لغایت
  استارائه کارت براي شرکت در آزمون ضروري 

 تحویل مداركـ 3 .اسکن عکس و مدارك واضح باشدـ 2   .ودش هلت مقرر ترتیب اثر داده نمینام پس از م نام با مدارك ناقص و یا تقاضاي ثبت ثبتبه ـ 1    : تذکرات

  .شود و یا از طریق پست پذیرفته نمی ضوريحبه صورت  که باید به صورت حضوري تحویل شود) 2جز کاربرگ شمارهه (ب نام ثبت

   



  آزمون: برنامه برگزاري و زمان ـ 4

. همراه داشتن کارت آزمون و کارت شناسایی دشو به ترتیب زیر برگزار می سالن امتحاناتر محل د8/11/1394مورخ  شنبه پنجآزمون معارف اسالمی در روز سی امین 

  جهت احراز هویت در جلسه آزمون الزامی است.  )عکس دار معتبر (اصل شناسنامه و یا کارت ملی

  مالحظات  تفسیر  اصول فقه   فقه  اندیشه اسالمی  عربی  مونزمواد آ

  زمان برگزاري
الی   8

15/9  

  الی  30/9

 45/10  

الی  11

15/12  
  15/15الی  14

  الی 15/30

 45/16  

تغییرات احتمالی در ساعت آزمون در روز 

  شود رسانی می آزمون اطالع

 

  ـ ـ راهنماي ثبت نام الکترونیکی توسط داوطلب در نرم افزار جامع آموزش دانشگاه:5

  .استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر) 1- 5

 )edu.isu.ac.ir(یا مراجعه به وبگاه » ورود به سیستم«انتخاب سپس  ،»نرم افزار جامع آموزش«انتخاب و  www.isu.ac.irوبگاه مراجعه به ) 2- 5

  را انتخاب کنید. Continue to this websiteدر صورت مشاهده صفحه خطاي شکل زیر، گزینه )5-3

  

 ». ثبت نام اولیه داوطلب آزمون«ق گزینه ورود از طری) 5-4

 ثبت اطالعات اولیه داوطلب و تعیین شناسه کاربري و گذرواژه توسط داوطلب.) 5-5

 .شناسه کاربري و گذرواژه ایجاد شده توسط داوطلبدوباره با خروج از سیستم و ورود ) 5-6

 ».علیه السالم دانشگاه امام صادق - پذیرش داوطلب«، انتخاب گزینه »علیه السالم دانشگاه امام صادق      ثبت نام         آزمون «از منوي ) 5-7

، پس از انجام موفق عملیات پرداخت، امکان ادامه مراحل ثبت نام میسـر  استآزمون اینترنتی  جایی که پرداخت هزینه انجام کلیه مراحل ثبت نام (به ترتیب). از آن) 5-8

 .شود می

 .کندتواند وضعیت ثبت نام، وضعیت پرداخت و تأیید مدارك ارسالی خود را مشاهده و در صورت نیاز چاپ  می» گواهی انجام ثبت نام«مرحله  داوطلب با انتخاب) 5-9

  .می کنداقدام به چاپ کارت » کارت ورود به جلسه«صورت تأیید مدارك، از طریق گزینه  زمان دریافت کارت و درداوطلب در  ) 5-10

  

  

  تذکرات: ـ اطالعات و6

جهت رفع اشکال، ابهام و یا طرح سؤاالت احتمالی با عنایت به موارد  021-88094001-5تلفن : از طریق توانند  میضمن توجه به ضمائم اطالعیه، داوطلبان محترم  ) 6-1

  : کنندزیر تماس حاصل 

 .336در ارتباط با ثبت نام و برگزاري آزمون و همچنین شناسه کاربري و گذرواژه: داخلی الف ـ 

 .224افزاري: داخلی  در ارتباط با مشکالت نرمب ـ 

  شود. )قبولی در آزمون معارف اسالمی یکی از مراحل پذیرش دانشجو در دوره دکتري بوده و به منزله پذیرش نهایی محسوب نمی6-2

  

                 ی و تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزش

  (علیه السالم)امام صادق دانشگاه

 09/10/ 1394  
  

  

  

  

  

  

  

  



  مشخصات مواد امتحانی و عناوین دروس آزمون معارف اسالمی  

  

 منبع سرفصل رشته انتخابی دکتري موادامتحانی

 فقه

 فقه و مبانی حقوق اسالمی
و طالق، ارث،  طهارة، صالة، حج، بیع، اجاره، جعاله، نکاح

 وصیت، حدود
 شرح لمعه

 فلسفه و کالم اسالمی
 تحریر الروضه)کتاب ( خالصه شرح لمعه  طهارة، صالة، بیع، ارث، اقرار

 علوم قرآنی و حدیث

 علوم اقتصادي (کلیه گرایش ها)
طهارة، صالة، زکاة، متاجر، دین، رهن، اجارة، مضاربه، 

 مساقات، حواله و مزارعه

  لتمهیدیهالدروس ا

 (محمد باقر ایروانی)
 اقتصاد نفت و گاز

 المللی نفت و گاز مدیریت قراردادهاي بین

شناسی  جامعه- ي سیاسی اندیشه( علوم سیاسی

 )مسائل ایران- سیاسی
 طهارة، صالة، زکاة،  جهاد،  امربه معروف

  الدروس التمهیدیه

 (محمد باقر ایروانی)

 حقوق جزا
و شهادات، متاجر، اجاره، غصب، ارث و  نکاح و طالق، قضا

 وصیت، دین، مضاربه، رهن، ضمان، جعاله
 حقوق خصوصی تحریر الروضه)کتاب ( خالصه شرح لمعه

 حقوق عمومی

 مالی)هاي دولتی و  مدیریت (گرایش
طهارة، صالة، زکاة، متاجر، دین، رهن، اجارة، مضاربه، 

 مساقات، حواله و مزارعه

  هیدیهالدروس التم

 (محمد باقر ایروانی)

  الدروس التمهیدیه طهارة، صالة، زکاة،  جهاد،  امربه معروف فرهنگ وارتباطات

 (محمد باقر ایروانی)

 مدیریت آموزشی (ویژة خواهران)
 یهالدمشق هاللمعاز کتاب    طهارة، صالة، صوم

 الروضه) تحریرکتاب ( خالصه شرح لمعه  و  نکاح، طالق، متاجر

  ول فقهاص

 

 فقه و مبانی حقوق اسالمی

 فلسفه و کالم اسالمی اصول فقه مظفر دوره مباحث اصول فقه

 علوم قرآنی و حدیث

 علوم اقتصادي (کلیه گرایش ها)

 (عالمه حیدري) اصول استنباط  دوره مباحث اصول فقه

 اقتصاد نفت و گاز

 المللی نفت و گاز مدیریت قراردادهاي بین

شناسی  جامعه- ي سیاسی اندیشه( علوم سیاسی

 )مسائل ایران- سیاسی

 حقوق جزا

 حقوق خصوصی اصول فقه مظفر دوره مباحث اصول فقه

 حقوق عمومی

 هاي دولتی و مالی) (گرایشمدیریت 
 (عالمه حیدري) اصول استنباط دوره مباحث اصول فقه

 فرهنگ وارتباطات

  تحریر األصول المظفر دوره مباحث اصول فقه ة خواهران)(ویژمدیریت آموزشی 

 1پیوست شماره 



  

  

 ادامه جدول مواد آزمون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منبع سرفصل رشته انتخابی دکتري موادامتحانی

 مباحث صرف و  نحو تمامی رشته ها عربی

(المستوي  مبادئ العربیۀـ کتاب 1

  الصرف، رشید شرتونی الرابع): قسم

  (صفایی بوشهري) النحو ةبداءـ 2

هاي  مجموعه تست( ب االختباراتـ کتا3

 امیر ذوقی، بندي شدة صرف و نحودر سطح آزمون)، طبقه

  ) انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السالم

دکتر آذرشب،  ،اللغۀ العربیۀ الحدیثۀـ 4

  انتشارات سمت

دکتر  ـ قرائت و درك متون معاصر،5

علوم  ي سایت دانشکده مسعود فکري،

 قرآن و حدیث

 می رشته هاتما تفسیر

-63-62-59- 57-56-55-54-50-49سوره ( 53

67-69-71-73-74-76-77-78-79-80-81-82-

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( 

 تفسیر شریف المیزان

 می در آثار شهید مطهريمباحث اندیشه اسال تمامی رشته ها اصول عقاید

 6به استثناي جلد آشنایی با قرآن، مجموعا 

جلد از هفت جلد خالصه آثار شهید مطهري 

 (انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السالم)

 1پیوست شماره 



گاه �مام صادق    ا�سالم ع��هدا��

 
 

  تعالی سمهاب
  

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

 (ویژه برادران)

  نماییدجهت دریافت، تحویل و تایید کاربرگ بررسی معافیت به پردیس خواهران مراجعه : (خواهران) داوطلب واجد شرایط 

  

 مدیرکل محترم آموزش و تحصیالت تکمیلی

علیکم سالم  

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

  ذیل هستم : موادمعارف اسالمی در آزمون معافیت از شرکت در متقاضی بررسی وضعیت 

 فقه     اصول فقه     عربی     تفسیر     اندیشه اسالمی  

  با معدل کل ..................... و به شماره دانشجویی ................................:  ل در حال تحصی يدانشجو  

  در تاریخ .................................. با معدل کل ........:  ي دانشگاه آموخته دانش........................  

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

 فقه  .........   اصول فقه  .........     عربی.........    تفسیر.........   اندیشه اسالمی .........  
  

 ریختا / امضاء داوطلب                                                                                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 میانگین کل  نمرات دروس محاسبه شده عنوان

  

  

  نمره

  

  

  شماره / تاریخ آزمون

  نتیجه بررسی

  معاف / عدم معاف

      س فقه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدتمامی درو فقه

      تمامی دروس اصول فقه اصول فقه

 عربی

  البالغه  و ترجمه قرآن و نهج  و اعراب  قواعد عربی دروس 

   به بعد 84هاي  ویژه ورودي

   

  84هاي قبل از  دروس صرف و نحو ویژه ورودي

 تفسیر
  به بعد 84هاي  دروس تدبر و تفسیر قرآن کریم ویژة ورودي

 

   

  باید در این آزمون شرکت کنند. 84ها قبل از سال  ورودي

اندیشه 

 اسالمی

  به بعد 84هاي  دروس اندیشۀ اسالمی ویژة ورودي

 

   

  84هاي قبل از  دروس اصول عقاید یا کالم ویژه ورودي

 توضیحات: 

  

  تایید مدیرکل آموزش و تحصیالت تکمیلی                                ها و امتحانات د مدیر اداره امور کالسییتا                  ها         آزمون مسؤول ییدات

 

 2پیوست شماره 


