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 مقدمه: 

هاي دکتري اين دانشگاه، الزم داوطلبان ورود به دوره ،()دانشگاه امام صادق امناء و شوراي محترم هيئت ات مصوب براساس

يوا  )در پنج عنوان آزموون  لذا ارائه گواهی قبولی  .برخوردار باشند یاست در علوم و معارف اسالمی از سطح علمی قابل قبول

آمووز   نجش ب به دانشوگاه از طورف سوازمان سو    معرفی داوطلبه عنوان يکی از شرايط  ،  (آزمون معافيت ازشرايط  داشتن

    .شوددانشگاه محسوب میاين هاي دکتري دوره کشور براي ورود به مرحله پذير 

 

 ، منابع و شرايط قبولي :ـ  عناوين آزمون 1
 :شامل دروس  (مواد آزمونعناوين ) (8-8

 تشريحی /  کتبی   «   فقه»  

 تشريحی /  کتبی   «   اصول فقه»

 تشريحی /  کتبی   «   تفسير قرآن کريم»

 تشريحی /  کتبی   «    ديشه اسالمیان»

 تستی /  کتبی / بدون نمره منفی   «    زبان عربی»

 هاي دكتريدر ارتباط با هر يك از رشته (1بق جدول پيوست)شمارهط منابع و مشخصات آزمون 

س زبوان عربوی   حداقل نمره قبوولی در در  باشد.می "22"از  "82"حداقل نمره قبولی در هر يک از مواد آزمون نمره ( 8-2

 "فلسفه و کالم اسوالمی "و  "فقه و مبانی حقوق اسالمی"، "علوم قرآن و حديث" دکتري الهيات :  هايبراي داوطلبان رشته

 .است "22"از  "81"نمره 

هور مواده درسوی ، از    همچنين  به طور جداگانوه    و  (در مجموع مواد آزمون)قبولی در آزمون معارف اسالمی گواهی ( 8-9

 دو سال اعتبار دارد. ( زمان برگزاري آزمون شفاهی دوره دکتريبرگزاري آزمون  )با توجه به تاريخ و تاريخ 

 

 آزمون: هايمعافيتـ 2
مشورو  بور اينکوه از زموان     )  ()هاي کارشناسی ارشد پيوسته دانشگاه امام صوادق  آموختگان دورهآن دسته از دانش( 2-8

حوداقل  ؛ در هر يک از مواد آزموون  دروس مرتبط که ميانگين نمرات    (نگذشته باشدفراغت از تحصيل آنان بيش از دو سال 

ي هستند . البته براي گرفتن گواهی معافيوت ، در بوازه  ي درسی معاف باشد از شرکت در آزمون آن ماده "22"از  "81"نمره 

 هزار ريال( را پرداخت نمايند. 022ثابت آزمون ) زمانی ثبت نام اين اطالعيه بايد در سامانه گلستان ثبت نام کنند و فقط هزينه

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

 شوند.  نيز بر اساس ضوابط مربو  مشمول اين معافيت می

ي زمانی ثبت نام ؛ در واحد بورادران و بوه طوور جداگانوه بوراي      ازه، با رعايت ببراي معافيت بررسی شرايط داوطلبان ( 2-9

 شود .داوطلبان خواهر در پرديس خواهران انجام می
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 ـ  ثبت نام آزمون:3
 "6"شود که چگوونگی آن در بنود   ثبت نام فقط از طريق نرم افزار جامع آموز  دانشگاه انجام می: نحوه ثبت نام ( 3-1

 شده است. راهنمايی
 

  :براي بارگذاري در سامانه گلستان  ( مدارک الزم9-2
 جديد. 9×1عکس بارگذاري ب و            .و کارت ملی صفحه اول شناسنامهبارگذاري  ـالف 

 :  ارائه درخواست بررسي شرايط معافيت ( 3-3
   2شماره  پيوستکاربرگ مراجعه به 

 دريافت گواهی معافيت است .به منزله انصراف از  ، ثبت نام یزماني بازهي اين کاربرگ در دم تکميل و ارائهع: توجه 

 :پرداخت هزينه به صورت الكترونيكي( 3-4

ريوال   222/922مبلوغ  / و هوزار ريوال(    پانصود ريال ) 222/022هزينه ثابت به مبلغ  /)به صورت يکجا( پرداخت الکترونيکی 

 (غيرقابل استرداد استاختی پرد )مبالغ .)غيرمعاف(  هزار ريال( براي هر ماده درسیسيصد)

 : در آزمون بندي ثبت نامجدول زمان( 3-5

 مالحظات زمان موضوع

 نام، ثبت مشخصات فردي، اسکن و بارگذاري مدارک واريز اينترنتی وجه ثبت 20/21/8931 شنبهروز  80ساعت  نامشروع ثبت

 نام و ويرايش اطالعات وجود نداردامکان ثبت پس از اين تاريخ 21/23/8931شنبه يکروز  80 ساعت نام پايان ثبت

دريافت کارت 
 شرکت در آزمون

 26/23/8931 شنبهسه صبح روز  82ساعت 
 21/23/8931شنبه چهارروز 21 ساعت لغايت

 است الزامیارائه کارت براي شرکت در آزمون 

 .شودقرر ترتيب اثر داده نمیهلت منام پس از منام با مدارک ناقص و يا تقاضاي ثبتثبتبه  و8: تذكرات

 فقط به صورت حضوري( 2جز کاربرگ شمارهه )بباشد حضوري و يا از طريق پست نمینام ثبت تحويل مدارکو 9      .اسکن عکس و مدارک واضح باشدو 2 

 آزمون: برنامه برگزاري و  ،مكانزمانـ 4  
 دو حوزه خواهران )در سالن امتحانات پرديس خواهران( و در   28/90/1308مورخ  شنبهپنجآزمون معارف اسالمي در روز

آزموون و  . هموراه داشوتن کوارت   دشوو زيور برگوزار موی    جدول به ترتيب برادران( دانشگاه سالن امتحاناتحوزه برادران )در

 است. جهت احرازهويت در جلسه آزمون الزامی (ملیشناسنامه و يا کارتدار معتبر)اصلشناسايی عکسکارت

 مالحظات اصول فقه فقه تفسير انديشه اسالمی عربی مونزآ مواد

 اعتس

 آزمون
 بعداز ظهر  80 بعدازظهر   92/89 صبح 88 صبح 92/3 صبح 1

تغييرات احتمالی در ساعت آزمون در 

 شودرسانی میروز آزمون اطالع

 :نشاني محل آزمون  ـ5
 درب اصلي –روبروي خيابان عالمه  – چمران، پل مديريتشهيد تهران، بزرگراه   واحد برادران :

، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان شهيد )شهرك غرب( تهران، ميدان صنعت پرديس خواهران :
 طاهرخاني، خيايان امام صادق)ع(
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 راهنماي ثبت نام الكترونيكي توسط داوطلب در نرم افزار جامع آموزش دانشگاه: -6
 و يا باالتر. 82نسخه  استفاده از مرورگر اينترنت اکسپلورر( 0-8

   "ورود به سيستم"انتخاب  – edu.isu.ac.irوبگاه مراجعه به ( 0-2

(در صووورت مشوواهده صووفحه خطوواي شووکل زيوور، گزينووه    0-9

Continue to this website .را انتخاب کنيد 

 «.  ثبت نام اوليه داوطلب آزمون»ورود از طريق گزينه ( 0-1

عيوين شناسوه کواربري و    ثبت اطالعوات اوليوه داوطلوب و ت   ( 0-0

 گذرواژه توسط داوطلب.

شناسه کاربري و گوذرواژه  دوباره با خروج از سيستم و ورود ( 0-6

 .ايجاد شده توسط داوطلب

 «.)ع(دانشگاه امام صادق - پذير  داوطلب»، انتخاب گزينه «)ع(دانشگاه امام صادق    ثبت نام      آزمون»از منوي ( 0-1

، پس از انجام موفق عمليوات  استجايی که پرداخت هزينه آزمون اينترنتی ثبت نام )به ترتيب(. از آن انجام کليه مراحل( 0-1

 .شودمیپرداخت، امکان ادامه مراحل ثبت نام ميسر 

تواند وضعيت ثبت نام، وضعيت پرداخت و تأييد مودارک ارسوالی   می« گواهی انجام ثبت نام»داوطلب با انتخاب مرحله ( 0-3

 .کندخود را مشاهده و در صورت نياز چاپ 

کوارت ورود بوه   »صورت تأييد مدارک، از طريوق گزينوه    دريافت کارت و در ر تاريخ مشخص شده برايداوطلب د ( 0-82

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

 :هاي آمادگي آزمون فرآيند كالسـ 7
 شود . هاي آمادگي آزمون توسط گروه معارف اسالمي زير نظر دانشكده الهيات دانشگاه مديريت ميفرآيند كالس .1

 باشد . مي يك هفته قبل از اجراي آزمونكالس آمادگي زماني ي بازهدرصورت وجود تقاضا ؛  .2

 الس هاي آمادگي معارف اسالمي اختياري مي باشد. شركت در ك .3

 كالس ها به صورت رايگان برگزار مي گردد.  .4

 (نفر 11حداقل )با رعايت حدنصاب  خواهر و برادر(داوطلبان تفكيك به )ثبت نام براي كالس ها الزامي مي باشد.  .5

عنوان  –رشته انتخابي دكتري  –د ملي ك –نام خانوادگي  -مشخصات خود را )شامل :  نام  الزم است براي ثبت نام  .6

 .شود رساني مياطالع "بله". زمان و نحوه انجام اين كار متعاقباً از طريق كانال نماييد اعالم كالسها ( 

 مجزا مي باشد.  هارشته سايرتوأم بوده و از  دانشجويان رشته ي حقوق و الهيات براي  فقه كالس كالس اصول فقه و  .7

كه دانشگاه هيچ گونه امكان و تعهدي جهت اسكان برادران و خواهران محترم نداشته و هزينه هاي  الزم به ذكر است .8

  مربوط به داوطلبان مي باشد.ها اعم از اسكان و تغذيه و ....    اين كالسجانبي 

 شود .رساني ميپس از نهايي شدن متعاقباً اطالع برنامه كالسي ؛ .9

 

 ()امام صادق دانشگاه و تحصيالت تكميلي معاونت آموزشي                                                           
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 مشخصات مواد امتحاني و عناوين دروس آزمون معارف اسالمي

 

 

 منبع سرفصل رشته انتخابی دکتري موادامتحانی

 فقه

 فقه و مبانی حقوق اسالمی

طهووار ، صووال ، حووج، بيووع، اجوواره، 

، ارث، وصويت،  جعاله، نکاح و طالق

 حدود

 شرح لمعه

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

 خالصووه شوورح لمعووه  

 علوم قرآنی و حديث تحرير الروضه(کتاب )

طهار ، صوال ، زکوا ، متواجر، ديون،      علوم اقتصادي )کليه گرايش ها(

رهن، اجار ، مضاربه، مساقات، حواله 

 و مزارعه

 هالدروس التمهيدي

 )محمد باقر ايروانی(
 اقتصاد نفت و گاز

 المللی نفت و گازمديريت قراردادهاي بين

 (هاکليه گرايشعلوم سياسی )
طهار ، صال ، زکوا ،  جهواد،  امربوه    

 معروف

 الدروس التمهيديه

 )محمد باقر ايروانی(

نکوواح و طووالق، قضووا و شووهادات،   حقوق جزا

يت، متاجر، اجاره، غصب، ارث و وص

 دين، مضاربه، رهن، ضمان، جعاله

 خالصووه شوورح لمعووه  

 تحرير الروضه(کتاب )
 حقوق خصوصی

 حقوق عمومی

از جمله مديريت  هاکليه گرايش مديريت )

 (آموزشی

طهار ، صوال ، زکوا ، متواجر، ديون،     

رهن، اجار ، مضاربه، مساقات، حواله 

 و مزارعه

 الدروس التمهيديه

 ()محمد باقر ايروانی

 و       ارتباطات فرهنگ و

 سياستگذاري فرهنگی

طهار ، صال ، زکوا ،  جهواد،  امربوه    

 معروف

 الدروس التمهيديه

 )محمد باقر ايروانی(

 مديريت آموزشی )ويژ  خواهران(

 هاللمعوووواز کتوووواب    طهار ، صال ، صوم

 يهالدمشق

 خالصووه شوورح لمعووه   و  نکاح، طالق، متاجر

 الروضه( تحريرکتاب )

 1پيوست شماره 
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 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
)عالموه   اصول اسوتنبا  

 ري(حيد

 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

 ها از جمله مديريت آموزشی(مديريت ) کليه گرايش
 دوره مباحث اصول فقه

عالموه  ) اصول اسوتنبا  

 سياستگذاري فرهنگی       و     فرهنگ و ارتباطات    حيدري(

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

 عربی

ها
ه 

شت
ی ر

مام
ت

 

 مباحث صرف و  نحو

 الصرف، رشيد شرتونیو کتاب مبادئ العربية )المستوي الرابع(: قسم8

 ايی بوشهري()صف النحو  و بداء2

بنودي شود  صورف و نحوودر     هاي طبقه)مجموعه تست و کتاب االختبارات9

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

 دکتر آذرشب، انتشارات سمت و اللغة العربية الحديثة،1

علووم   يسايت دانشوکده  دکتر مسعود فکري، و قرائت و درک متون معاصر،0

 قرآن و حديث

 سيرتف

ها
ه 

شت
ی ر

مام
ت

 

-11-19-18-63-61-69-62-03-01-06-00-01-02-13)  تفسير شوري  الميوزان   سوره از  09

16-11-11-13-12-18-12-19-11-10-16-11-11-13-32-38-32-39-31-30-36-31-31-

33-822-828-822-829-821-820-826-821-821-823-882-888-882-889-881) 

انديشووووووه 

 اسالمی

ها
ه 

شت
ی ر

مام
ت

 

باحث انديشه اسالمی در م

 آثار شهيد مطهري

جلد از هفت جلود خالصوه    6به استثناي جلد آشنايی با قرآن، مجموعا 

 آثار شهيد مطهري )انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السّالم(
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 السال عليه ه ااا  ااد  دااگشن

 تعالیباسمه

 

         

 از شركت در بعضي از مواد آزمون معارف اسالمي كاربرگ درخواست بررسي معافيت
 

 دننمايكاربرگ به پرديس خواهران مراجعه اين ييد جهت تأ ان خواهر ، اوطلبد
 

 مديرکل محترم آموز  و تحصيالت تکميلی

 عليکم سالمٌ

 ..............................ملی   کد به شماره شناسنامه/ .....................زند  .......... فر......................................اينجانب 

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

 فقه   اصول فقه   عربی   تفسير   انديشه اسالمی 

  شماره دانشجويی ...... با معدل کل .................. .......... ...........رشته:...................: اين دانشگاه يدانشجو.............. 

  با معدل کل ................ از تحصيلفراغت تاريخ  دانشگاه :  ي اينآموختهدانش ......................................... 

 (طبق مندرجات جدول زير)معارف اسالمی  هاي قبلیآزمونر د نمره قبولی داراي: 

 انديشه اسالمي تفسير عربي اصول فقه فقه ماده آزمونيعنوان  /موضوع

      نمره

      معارف تاريخ آزمون ياشماره 
 

 تاريخ / امضاء داوطلب                                                                                              

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووجدول زير توسط آموز  دانشگاه تکميل می شود  وووو

 نمرات دروس محاسبه شده عنوان
ميانگين 

 کل

 

 نمره

 
 تاريخ آزمونشماره و 

 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 نهج و اعراب قواعد عربیدروس 

  به بعد 11هاي ويژه ورودي
   

 11هاي قبل از دروس صرف و نحو ويژه ورودي

 تفسير
 به بعد 11هاي دروس تدبر و تفسير قرآن کريم ويژ  ورودي

 
   

 بايد در اين آزمون شرکت کنند. 11ها قبل از سال ورودي

انديشووووه 

 اسالمی

 به بعد 11هاي دروس انديشة اسالمی ويژ  ورودي
 

   

 11هاي قبل از دروس اصول عقايد يا کالم ويژه ورودي

 مديرکل آموز  و تحصيالت تکميلی               هاآزمونها و مدير اداره امور کالس              ها  آزمون امور اجرائی

 2پيوست شماره 

 :   رشته انتخابي دكتري


