
 
 

 
 باسمه المتعالی

 

های دانشگاه معارف اسالمی منابع پیشنهادی آزمون ورودی رشتهو   مواد  

  1401 سال –در مقطع کارشناسی ارشد 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع پیشنهادی مواد آزمون رديف

 ادبیات عرب 1
 

 )باب اول و چهارم(.مغنی األدیب 

 
 در حد کارشناسی زبان انگلیسی 2

 فقه و اصول 3

 

 .(1. اصول فقه مظفر )جلد 1

 (.شرح لمعه شهید ثانی )کتاب الصاله. 2

 
 فلسفه و منطق  4

 عالمه طباطبایی(بدایه الحکمه ). 1

 المنطق )مظفر(.. 2

و جدید میکالم قد 5  

 

 محاضرات فی االلهیات )جعفر سبحانی، تلخیص علی ربانی گلپایگانی(. .1
 )عبدالحسین خسروپناه(،. کالم جدید با رویکرد اسالمی 2
 

6 
و  ، فلسفه اخالقاخالق  

 تربیت اسالمی

 

اخالق اسالمی )برگرفته از آثار محمدتقی مصباح یزدی(. تدوین و تنظیم: حسنن صنادقی  .1
 و محمود فتحعلی.

 نشر معارف.. فلسفه اخالق با تکیه بر مباحث تربیتی )جمعی از نویسندگان(، دفتر 2

 

 عرفان عملی 7 
و  یانتشنارات موسسننه آموزشنندر جسنتووی عرفننان اسنالمی )محمنندتقی مصنباح یننزدی(، 

 .)ره(ینیامام خم یپژوهش

و نهج البالغه تفسیرقرآن 8  
(.ییعالمه طباطبا) سوره آل عمران 121 تا 1 هیآ ،زانیالم. 1  

(.یرازیناصر مکارم ش) 10و   9)ع(، جلد  نیرالمومنیامام ام امی. پ2  

9 
 قرآن، علوم قرآن و 

 حدیث شناسی

(.معرفت یمحمد هاد) ،)هر دو جلد( دیالتمه صیلخ. ت1  

 یالملل نیمرکز ب ، انتشارات(یرینص یعل) و اهل سنت عهیش یثیبا جوامع حد ییآشنا .2

 .ینشر المصطف ترجمه و

10 

تحوالت و  اندیشه  

 سیاسی ن اجتماعی 

 معاصر ایران

 .اسراءمرکز نشر ، ی(آمل یجواد عبداهلل) عدالتو  فقاهت تیوال ه،یفق تیوال .1
 .فتر انتشارات اسالمید ، جلد دوم )سید جالل الدین مدنی(.. تاریخ سیاسی معاصر ایران2

11 
 مبانی اعتقادی اسالم و 

 اصول انقالب اسالمی 

 .معارفنشر  ها و پیامدها )منوچهر محمدی(.ینهزم ،. انقالب اسالمی1
 (یزدیمصباح محمدتقی ) هیفق تیوال هیگذرا به نظر ینگاه. 2



 
 

 .، نشر معارف(محمد رضا مویدی) آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حقوق اساسی 12

31  
  و فرهنگ خیارت

یاسالم تمدن  

  (.تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی )محمد رضا کاشفی. 1

 .کارنامه اسالم )عبدالحسین زرین کوب(، انتشارات امیرکبیر. 2

 

41  
، تشیع و اسالم خیارت

 امامان)ع(

  .نشر معارفدفتر ، (مهدی پیشوایی) 1 لدج ،تاریخ اسالم. 1

پژوهشگاه انتشارات  ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خیگروه تار )تک جلدی(، تاریخ تشیع .2

 .حوزه و دانشگاه

 (.یعقوب جعفری) بینش تاریخی قرآن. 3

51  
، ارتباطات و شناسیرهنگف

غ فرهنگییتبل  

 

 .)صهبا( یجهاد مانیموسسه ا (،بیانات مقام معظم رهبری) فرهنگیهای دغدغه. 1
 ، انتشارات سمت.(ینارمنو یمهد دیس، یزی)محسن نوکار یارتباط شناس یمبان. 2
 

16 
، دین تبلیغات، شناسیروان

 و رسانه

حنوزه  نشر پژوهشگاه ،( یانی)محمد کاو ،تبلیغ دینی(بر  دیبا تاک) غاتیو تبل یشناسروان. 1
 و دانشگاه.

 .نشر علم ،بهار( یو رسانه )مهر نید. 2

71  
اسالمی و  یشناسنسانا

یقیتطب  
 .نشر معارف ،(یگرام نیغالمحس) انسان در اسالم

81 و رشد یعموم یشناسوانر   
.نشر ساواالن ،(یگنو حمزه) یعموم یروانشناس. 1  

.ینینشر موسسه امام خم ،(یابوالحسن حقان) 1جلد  ،رشد یشناس روان. 2  

91 و فنون مشاوره صولا   
، ویرایش جدید ،(یآباد عیشف ، )عبداهللو کاربردها( میو مشاوره )مفاه ییراهنما مقدمات

 .رشد نشر

و سازمان تیریمد اتیکل 20  .ینیامام خم یو پژوهش ینشر موسسه آموزش ،(منطقی محسن) هادر سازمان تیریمد 

21 
  یو مبان اصول

یفرهنگ تیریمد  
 .یترجمه و نشر المصطف یالملل نیمرکز ب ،(یجعفر رحمان) یفرهنگ تیریمد

 
 ه:جوت  

 هیکل اریدر اخت، و با ضرایب یکسان فوق یال بر اساس مواد امتحانؤدفترچه س کدر این آزمون ی

 وه،یش نیاالت پاسخ دهند؛ با توجه به اؤس یبه تمام ستباییو داوطلبان م ردگییداوطلبان قرار م

 تاولوی سه انتخاب امکانرشته موجود،  8از میان  رشته، انتخاب و نامآزمون، هنگام ثبت نیدر ا

 .تداوطلبان فراهم شده اس یبرا
 


