
 تعالی باسمه

  اسالمی  آزمون معارف ومینس و  سیاطالعیه برگزاري 

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

   1396 ماه آذر                                       

 
 

 

  مقدمه:

  هاي دکتـري ایـن دانشـگاه، الزم اسـت      وطلبان ورود به دورهدا ،)(دانشگاه امام صادق هیئت امناء و شوراي ات طبق مصوب

آزمـون معـارف    برخوردار باشند لذا ارائه گواهی قبولی و یا معافیـت از  یدر علوم و معارف اسالمی از سطح علمی قابل قبول

دانشـجو در  پـذیرش  معرفی داوطلب به دانشگاه از طرف سازمان سنجش و آموزش کشـور و  اسالمی به عنوان یکی از شرایط 

     .شود دانشگاه محسوب میاین هاي دکتري  تمامی دوره

اطالعیـه آمـده    نمونه اي از آن در ادامـه که منابع و سطح سواالت(  ،ازشرایط ،آزمون درقبل از ثبت نام الزم است ن محترم داوطلبا توصیه:

  .در صورت تمایل ثبت نام  کنندسپس ده و است) اطالع حاصل نمو

  و شرایط قبولی در آزمون:ـ مواد، منابع 1

باشد که منـابع و   ، 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 رشته1بق جدول پیوست(شماره، طمشخصات آزمون

حداقل نمره قبـولی در درس زبـان عربـی     باشد. می "20"از  "12"از مواد آزمون نمره  حداقل نمره قبولی در هر یک)  1-2

از  "14"نمـره   "فلسفه و کالم اسـالمی "و  "فقه و مبانی حقوق اسالمی"، "علوم قرآن و حدیث"هاي  براي داوطلبان رشته

  .است "20"

رسی بـه صـورت مجـزا، از زمـان آزمـون معـارف       ) قبولی در آزمون معارف اسالمی در مجموع مواد آزمون و هر ماده د1-3

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

  آزمون: هاي معافیت ـ 2

که میانگین کل نمـرات آنهـا در    )(هاي کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه امام صادق  آموختگان دوره آن دسته از دانش) 2-1

ي درسـی معـاف    باشـد از شـرکت در آزمـون آن مـاده     "20"از  "17"در دوره تحصیل حداقل نمره هر یک از مواد آزمون 

 .مشروط بر اینکه از زمان فراغت از تحصیل آنان بیش از دو سال نگذشته باشدهستند؛ 

نده باشـند  گذرا)(آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته که مقطع کارشناسی خود را در دانشگاه امام صادق  دانش) 2-2

 شوند.   نیز بر اساس ضوابط مربوط مشمول این معافیت می

معافیت از آزمون معارف اسالمی، یکی از شرایط معرفی داوطلب به این دانشگاه جهت شـرکت در   ارائه گواهی قبولی یا) 2-3

  .استآزمون شفاهی دانشگاه 

آموختگان مقطع کارشناسـی   دانشصادق علیه السالم و  ) دانش آموختگان دوره هاي کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه امام3-3

نده باشند، که بـه شـیوه بـدون آزمـون (اسـتعداد      گذرا)(ارشد ناپیوسته که مقطع کارشناسی خود را در دانشگاه امام صادق 

  درخشان ) براي دوره دکتري ثبت نام می کنند از ارائه گواهی قبولی در آزمون معارف معاف هستند.

 
  برنامه ثبت نام آزمون:ـ زمان و 3

گاه �مام صادق ع��ه ��سالم   دا��

ت��ی�ی
���یالت 

 �عاو�� آ�وز�ی و 



»  نرم افزار جـامع آمـوزش  «گزینه ، www.isu.ac.irثبت نام فقط از طریق نرم افزار جامع آموزش دانشگاه به نشانی اینترنتی 

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

  

 

   ) مدارك الزم:3-1

                          .و تصویر کارت ملی صفحه اول شناسنامهر تصوی -الف 

  جدید. 3×4ب ـ  تصویر عکس  

ریـال   000/200/  پرداخـت مبلـغ    و) ریالهزار  دویست و پنجاهریال ( 000/250/ مبلغ به  ثابت ثبت نامج ـ پرداخت هزینه  

کسانی که از تمـامی مـواد    )استن مبلغ غیر قابل استرداد (ای صورت الکترونیکی. بهبراي هر ماده درسی هزار ریال)  دویست(

  تا نسبت به بررسی معافیت آنها و صدور گواهی اقدام شود هزینه ثابت را پرداخت نمایندباید و آزمونی ندارند  معافند

ـ  استفاده از معافیـت در مـواد آزمـون   براي متقاضیان  )پیوست( 2شماره تکمیل کاربرگ  -د ـ  (ب د شـرایط  راي داوطلبـین واج

(عدم تکمیل و ارائـه ي ایـن کـاربرگ در زمـان     ها . به دفتر امور اجرایی آزمون قبل از اتمام زمان ثبت نامآن و ارائه  )"2"بند

  مقرر به منزله انصراف از معافیت است)

  

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

  مالحظات  زمان  موضوع

  01/08/1396شنبه  2روز  حصب 8ساعت   نام شروع ثبت
نـام، ثبـت    ثبت نام شامل: واریز اینترنتی وجـه ثبـت  

  مشخصات فردي، اسکن و بارگذاري مدارك  

  04/09/1396 شنبهروز  15 ساعت  نام   پایان ثبت
نام و ویرایش اطالعـات   پس از این تاریخ امکان ثبت

  وجود ندارد

ــارت  ــت کـ دریافـ

  شرکت در آزمون

  07/09/1396 شنبه  سه  صبح روز  10ساعت 

  08/09/1396شنبه  چهارروز 24 ساعت لغایت
  استارائه کارت براي شرکت در آزمون ضروري 

اسـکن  ــ  2   .شـود  هلت مقرر ترتیب اثـر داده نمـی  نام پس از م نام با مدارك ناقص و یا تقاضاي ثبت ثبتبه ـ 1    : تذکرات

بـه   که باید به صورت حضوري تحویل شود) 2جز کاربرگ شمارهه (بنام  ثبت تحویل مداركـ 3 .عکس و مدارك واضح باشد

  .شود و یا از طریق پست پذیرفته نمی ضوريحصورت 

   

  آزمون: برنامه برگزاري و زمان ـ 4

زیـر   جـدول  به ترتیبدانشگاه  سالن امتحاناتمحل  در 09/09/1396مورخ  شنبه پنجآزمون معارف اسالمی در روز 

جهـت احـراز    )تن کارت آزمون و کارت شناسایی عکس دار معتبر (اصل شناسنامه و یا کارت ملی. همراه داشدشو برگزار می

  هویت در جلسه آزمون الزامی است.  

  مالحظات  تفسیر  اصول فقه  فقه  اندیشه اسالمی  عربی  مونزمواد آ

  برگزاريساعت 
الی    8

15/9  

الی     30/9

45/10  

الی    11

15/12  

الی   30/13

45/14  

لی ا  00/15

15/16  

تغییرات احتمالی در ساعت آزمـون  

  شود رسانی می در روز آزمون اطالع



 

  

  

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

  و یا باالتر. 10نسخه  استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر) 5-1

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

  )edu.isu.ac.irوبگاه 

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

 ».  مونثبت نام اولیه داوطلب آز«ورود از طریق گزینه ) 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

 ».(ع)گاه امام صادقدانش - پذیرش داوطلب«، انتخاب گزینه »(ع)دانشگاه امام صادق    ثبت نام      آزمون«از منوي ) 5-7

، پس از انجام موفق عملیـات  استجایی که پرداخت هزینه آزمون اینترنتی  انجام کلیه مراحل ثبت نام (به ترتیب). از آن) 5-8

 .شود میپرداخت، امکان ادامه مراحل ثبت نام میسر 

یت پرداخت و تأیید مـدارك ارسـالی   تواند وضعیت ثبت نام، وضع می» گواهی انجام ثبت نام«داوطلب با انتخاب مرحله ) 5-9

 .کندخود را مشاهده و در صورت نیاز چاپ 

کـارت ورود بـه   «صورت تأیید مـدارك، از طریـق گزینـه     دریافت کارت و در ر تاریخ مشخص شده برايداوطلب د ) 5-10

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

  ـ اطالعات و تذکرات:6

جهت رفع اشکال، ابهـام   021-88094001-5تلفن : از طریق توانند  میضمن توجه به ضمائم اطالعیه، داوطلبان محترم  ) 6-1

  :  کنندو یا طرح سؤاالت احتمالی با عنایت به موارد زیر تماس حاصل 

 .336در ارتباط با ثبت نام و برگزاري آزمون: داخلی الف ـ 

 .224: داخلی کاربري و گذرواژهو همچنین شناسه  افزاري در ارتباط با مشکالت نرمب ـ 

)قبولی در آزمون معارف اسالمی یکی از مراحل پذیرش دانشجو در دوره دکتري بوده و به منزله پذیرش نهایی محسـوب  6-2

  شود. نمی

  )(امام صادق دانشگاه و تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی                                                           



                                                   

  

  

  مشخصات مواد امتحانی و عناوین دروس آزمون معارف اسالمی

  

 منبع سرفصل رشته انتخابی دکتري موادامتحانی

 فقه

 فقه و مبانی حقوق اسالمی

طهــارة، صــالة، حــج، بیــع، اجــاره، 

جعاله، نکاح و طالق، ارث، وصـیت،  

 حدود

 شرح لمعه

 فه و کالم اسالمیفلس
 طهارة، صالة، بیع، ارث، اقرار

ــه   ــرح لمع ــه ش  خالص

 علوم قرآنی و حدیث تحریر الروضه)کتاب (

طهارة، صـالة، زکـاة، متـاجر، دیـن،      علوم اقتصادي (کلیه گرایش ها)

رهن، اجارة، مضاربه، مساقات، حواله 

 و مزارعه

  الدروس التمهیدیه

 (محمد باقر ایروانی)
 فت و گازاقتصاد ن

 المللی نفت و گاز مدیریت قراردادهاي بین

 )ها کلیه گرایشعلوم سیاسی (
طهارة، صالة، زکـاة،  جهـاد،  امربـه    

 معروف

  الدروس التمهیدیه

 (محمد باقر ایروانی)

ــهادات،   حقوق جزا نکــاح و طــالق، قضــا و ش

متاجر، اجاره، غصب، ارث و وصیت، 

 هدین، مضاربه، رهن، ضمان، جعال

ــه   ــرح لمع ــه ش  خالص

 تحریر الروضه)کتاب (
 حقوق خصوصی

 حقوق عمومی

 )ها کلیه گرایش مدیریت (

طهارة، صـالة، زکـاة، متـاجر، دیـن،     

رهن، اجارة، مضاربه، مساقات، حواله 

 و مزارعه

  الدروس التمهیدیه

 (محمد باقر ایروانی)

 فرهنگ وارتباطات
طهارة، صالة، زکـاة،  جهـاد،  امربـه    

 عروفم

  الدروس التمهیدیه

 (محمد باقر ایروانی)

 (ویژة خواهران)مدیریت آموزشی 

ــاب    طهارة، صالة، صوم ــاز کتــ  هاللمعــ

 یهالدمشق

ــه    و  نکاح، طالق، متاجر ــرح لمع ــه ش  خالص

 الروضه) تحریرکتاب (

 1پیوست شماره 



 ادامه جدول مواد آزمون

 
 

  

 

 منبع سرفصل رشته انتخابی دکتري موادامتحانی

  اصول فقه

 

 و مبانی حقوق اسالمیفقه 

 فلسفه و کالم اسالمی اصول فقه مظفر دوره مباحث اصول فقه

 علوم قرآنی و حدیث

 علوم اقتصادي (کلیه گرایش ها)

  دوره مباحث اصول فقه
(عالمـه   اصـول اسـتنباط  

 حیدري)

 اقتصاد نفت و گاز

 المللی نفت و گاز مدیریت قراردادهاي بین

 )ها کلیه گرایش(علوم سیاسی 

 حقوق جزا

 حقوق خصوصی اصول فقه مظفر دوره مباحث اصول فقه

 حقوق عمومی

 )ها کلیه گرایش(مدیریت 
 دوره مباحث اصول فقه

(عالمـه   اصـول اسـتنباط  

 فرهنگ وارتباطات حیدري)

  تحریر األصول المظفر دوره مباحث اصول فقه (ویژة خواهران)مدیریت آموزشی 

 عربی

ها
ه 

شت
 ر

ی
ام

تم
 

 مباحث صرف و  نحو

  الصرف، رشید شرتونی ـ کتاب مبادئ العربیۀ (المستوي الرابع): قسم1

  (صفایی بوشهري) النحو ةـ بداء2

بنـدي شـدة صـرف و     هـاي طبقـه   (مجموعه تست ـ کتاب االختبارات3

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

  دکتر آذرشب، انتشارات سمت بیۀ الحدیثۀ،ـ اللغۀ العر4

 ي سـایت دانشـکده   دکتر مسعود فکري، ـ قرائت و درك متون معاصر،5

 علوم قرآن و حدیث

 تفسیر

ها
ه 

شت
 ر

ی
ام

تم
 

-74-73-71-69-67-63-62-59-57-56-55-54-50-49(  تفسیر شـریف المیـزان   سوره از  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( 

اندیشــــــه 

 اسالمی

ها
ه 

شت
 ر

ی
ام

تم
 

مباحث اندیشه اسـالمی در  

 آثار شهید مطهري

جلد از هفت جلـد خالصـه    6به استثناي جلد آشنایی با قرآن، مجموعا 

 ادق علیه السالم)آثار شهید مطهري (انتشارات دانشگاه امام ص



گاه �مام صادق    ا�سالم ع��هدا��

 تعالی باسمه

 
 

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

 (ویژه برادران)

  دننمایکاربرگ به پردیس خواهران مراجعه این جهت دریافت، تحویل و تایید : واجد شرایط (خواهران)  انداوطلب

 میلیمدیرکل محترم آموزش و تحصیالت تک

علیکم سالم  

  ..............................ملی   کد به شماره شناسنامه/ .....................زند  .......... فر................ ......................اینجانب 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 ................................:  در حال تحصیل  يدانشجو  

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

 مورخ ................................................. ..معارف اسالمی شماره ...آزمون در  به شرح ذیل داراي نمره قبولی  

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

 تاریخ / امضاء داوطلب                                                                                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمرات دروس محاسبه شده  عنوان
میانگین 

 کل

  

  نمره

  

تاریخ شماره و 

  آزمون

  ینتیجه بررس

  معاف / عدم معاف

          تمامی دروس فقه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  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  بر و تفسیر قرآن کریم ویژة وروديدروس تد

  
      

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

ــه  اندیشــ

 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 یید مدیر اداره امور کالستا         ها   آزمون مسؤول ییدات

 

  سالمينمرات آزمون معارف ا

 2پیوست شماره 


