منابع آزمون تخصصی رشته های آزمونی (دی ماه )99
ردیف

واحد آموزشی

مقطع

رشته آزمونی

منابع تخصصی آزمون
اصولکفایه االصولجلد دوم
فقهمکاسب مکاسب محرمه

جامع آل البیت سطح چهار

فقه و اصول

1

2

حوزه االطهار

سطح چهار

فقه و اصول

3

شهید صدر

س چهار

فقه و اصول

4

مجتمع تاریخ

سطح چهار

تاریخ اهل البیت (ع)

5

مجتمع حکمت سطح چهار

فلسفه اسالمی

6

مجتمع حکمت سطح چهار

اهل بیت شناسی

7

مجتمع حکمت سطح چهار

عرفان اسالمی

تفسیراالمثلجزء 28
رجالعلم رجالایروانی
کالم اسالمیااللهیاتآیت هللا سبحانی
اصولکفایه االصولجلد اول و دوم

فقهمکاسبمحرمه (قسمت اول) بیع و خیارات
تفسیرمجمع البیانسوره احزاب و بقره
حدیثحدیثسیفی مازندرانی
فلسفهبدایه الحکمهعالمه طباطبایی

-1مكاسب بيع و خيارات  -2كفاية االصول مرحوم
آخوند خراساني

-1دولت رسول خدا(ص)  /احمد صالح العلی -ترجمه
هادی انصاری -2سیره االئمه االثنی عشر /معروف
الحسنی  -3الحیاه السیاسیه االمام الرضا  /سید جعفر
مرتضی -4تاریخ تشیع  ،نشر پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه(تک جلدی)-5منابع تاریخ اسالم  /رسول
جعفریان  -6تصویر امامان شیعه در دائره المعارف
اسالم  /انتشارات موسسه شیعه شناسی
-1فلسفه اشراق /کتاب حکمه االشراق سهروردی -2
فلسفه غرب  /کتاب پرسش های بنیادین یوسف
ثانی  -3فلسفه مشاء  /اشارات و تنبیهات نمط 4و،7
 .4فلسفه اسالمی  ،نهایه الحکمه یا شرح منظومه
کالم االلهیات علی ضوء الکتاب والسنه والعقل -
سبحانی
تاریخ -شیخ مفید االرشاد
حدیث الکافی کتاب الحجه –مرحوم کلینی
رجال و درایه تلخیص مقباس الهدایه فی علم الدرایه-
علی اکبر غفاری

-1مقدمه قیصری بر شرح فصوص الحکم -2فلسفه
عرفان فنایی اشکوری -3المنطق مظفر-4نهایه الحکمه
جناب عالمه - 5کشف المراد

کتاب الخالف شیخ طوسی ،بحث طهارت ،مسائل
8

مجتمع عالی فقه سطح چهار

فقه مقارن

فقهیه  ،سیدشرف الدین  ،اصول العامه للفقه
المقارن ،سیدمحمد تقی حکیم  ،بحث مصالح مرسله
تا آخر ،کنزالعرفان  ،فاضل مقداد  ،بخش عقود
حقوق جزاي عموميحقوق جزاي عمومي  /ساريخاني،
قياسي و خسروشاهي
حقوق جزاي اختصاصي -1جرائم عليه اشخاص/هادي
صادقي  -2جرائم عليه اموال  /ميرمحمد صادقي -3
جرائم عليه امنيت  /ساريخاني
آئين دادرسي كيفري و مدني -1آئين دادرسي كيفري /

9

مجتمع عالی فقه

سطح چهار

فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی

10

مجتمع عالی فقه

سطح چهار

فقه قضایی گرایش آیین دادرسی

جلد اول تا سوم /آخوندي  -2دوره بنيادين آئين
دادرسي مدني /جلد دوم  /شمس
متون فقهی و حقوقی  -1جواهر الكالم /جلد ( 40ص
 402-370و ص )12-72
 -2مبانی تکمله المنهاج  /جلد  ( 41از ص  93تا
آخر(حدود و تعزیرات)
 ( / Criminal law: CatherineFrances -3از ص
 26-7و )291-239
حقوق جزاي عموميحقوق جزاي عمومي  /ساريخاني،
قياسي و خسروشاهي
حقوق جزاي اختصاصي -1جرائم عليه اشخاص/هادي
صادقي  -2جرائم عليه اموال  /ميرمحمد صادقي -3
جرائم عليه امنيت  /ساريخاني
آئين دادرسي كيفري و مدني -1آئين دادرسي كيفري /
جلد اول تا سوم /آخوندي  -2دوره بنيادين آئين
دادرسي مدني /جلد دوم  /شمس
متون فقهی و حقوقی  -1جواهر الكالم /جلد ( 40ص
 402-370و ص )12-72
 -2مبانی تکمله المنهاج  /جلد  ( 41از ص  93تا
آخر(حدود و تعزیرات)
 ( / Criminal law: CatherineFrances -3از ص
 26-7و )291-239

واليت فقيهالبیع /جلد دوم  /مبحث والیت فقیه
(ص 617الی / ) 718امام خمینی ره
فقه سیاست خارجیجواهر الکالم  /جلد  / 21کتاب
11

مجتمع عالی فقه

سطح چهار فقه سیاسی روابط بین الملل

الجهاد  /محمد حسن نجفی
فقه سیاسی اسالمنظریه سیاسی اسالم /جلد 1و / 2
آیت هللا مصباح
اصول و قواعد فقه سیاسیالقواعد الفقهیه  /جلد اول
(ص  )490-1آیت هللا مکارم
حجدلیل المناسکبحث تروک احرام ص 141الی / 176
سید محسن طباطبایی حکیم
قواعد الفقهیهالقواعد الفقهیه ج 1ص 79الی / 130

12

مجتمع عالی فقه

سطح چهار

فقه عبادی

13

مجتمع عالی فقه

سطح چهار

فقه اقتصادی

14

مجتمع عالی فقه

سطح چهار

فقه و اصول

15

مجتمع عالی فقه

سطح چهار

فقه و معارف اسالمی گرایش قرآن

بجنوردی
فقه  3االنصاف فی مسائل الخالفجلد دوم  /بحث
وضوء( ص  7الی )90
فقه القرآنکنز العرفان جلد اول /آیات باب طهارت(ص
 1الی / )57مقداد سیوری
کلیات علم اقتصادیدر حد کلیات علم اقتصاد
مباحث کلی همه دانشگاهها
نظام اقتصادی اسالمنظام اقتصادی علوی احمد علی
یوسفی
فقه معامالتربا بخش دوم تا آخر  /چاپ جامعه
مدرسین

اصولکفایه االصولجلد اول و دوم
فقهمکاسبمحرمه (قسمت اول) بیع و خیارات
تفسیرمجمع البیانسوره احزاب و بقره
حدیثکتاب حدیثسیفی مازندرانی
فلسفهنهایه الحکمهعالمه طباطبایی

تفسيرتفسير الميزان /جلد اول (از ابتدا تا آیه 184
سوره بقره)  /عالمه طباطبایی
علوم قرآنالبيان فی تفسیرالقرآن ( بجز سوره حمد )/
آيت هللا خويي
متون تخصصيالشبهات و الردود  /آيت هللا معرفت
قواعد و مبانیروش شناسی تفسیر  /بابایی

قرائت متون تاریخیمروج الذهبجلد دوم و سوم /
مسعود ی
شناخت منابع تاریخیشناخت منابع تاریخ اسالمعالم
زاده و سجادی
16

مجتمع عالی فقه

سطح چهار

فقه و معارف اسالمی گرایش تاریخ اسالم

17

مجتمع عالی فقه

سطح چهار

فقه و معارف اسالمی گرایش فلسفه اسالمی

18

مجتمع عالی فقه

سطح چهار

فقه و معارف اسالمی گرایش کالم اسالمی

19

مجتمع عالی فقه

سطح چهار

فقه و معارف اسالمی گرایش تبلیغ

20

مجتمع قران وحدیث سطح چهار

علوم و فنون قرائات

21

مجتمع قران وحدیث سطح چهار

علوم حديث تطبيقي

تاریخ تشیعتاریخ تشیعنشر پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه ،تک جلدی
سیره وتاریختاریخ سیاسی اسالمجلد اول  /رسول
جعفریان
حیات فکری و سیاسی امام شیعه رسول جعفریان
فلسفه اسالمینهایه الحکمهعالمه طباطبایی
فلسفه غربنقد تفکر فلسفی غربمرتضی مطهری
تاریخ فلسفه اسالمیتاریخ فلسفه اسالمی حسن
معلمی و دیگران
معرفت شناسیپژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی
معاصرمحمد حسن زاده
کالم اسالمیکشف المراداإللهیات بمعنی االخص
تاریخ علم کالمدرآمدی بر علم کالمعلی ربانی
گلپایگانی
معرفت شناسیمعرفت شناسیغالمرضا فیاضی
کالم جدیدکالم جدید با رویکرد اسالمیعبدالحسین
خسرو پناه
روش سخنرانیسخن و سخنوریآقای فلسفی فلسفه و
کالمشرح تجریدقسمت امامت
فقهتحریر الوسیله ( امر به معروف و نهی از منکر-
خمس)امام خمینی
روش تبلیغتبلیغ در قرآنآقای ری شهری
تفسیرتفسیر المیزان (سوره توبه)عالمه طباطبایی
اخالقچهل حدیثامام خمینی
 -1تفسیر سوره نساء  -تفسیر المیزان  /عالمه
طباطبائی
 -2ترجمه کتاب رسم المصحف  /غانم قدوری الحمد /
یعقوب جعفری
 -3التمهید جلد  2بخش قرائات  /آیت هللا معرفت
 -1درایه الحدیث تطبیقی /سید رضامودب
 -2تاریخ حدیث  /مجید معارف
 --3مقدمه معجم الرجال  /آیت هللا خویی

فقهمکاسبخیارات تا حکم الخیارات
22

نمایندگی اصفهان سطح چهار

فقه و اصول

23

نمایندگی اصفهان سطح چهار

کالم اسالمی

24

نمایندگی اصفهان سطح چهار

تفسیر تطبیقی

25

نمایندگی اصفهان سطح چهار

فقه و معارف اسالمی گرایش تبلیغ

قواعد الفقهیهقواعد فقهیه جلد اول  /بجنوردی
اصول1رسائلاز ابتدای برائت تا آخر استصحاب
اصول 2کفایهجلد اول و دوم

فلسفه اسالمینهایه الحکمه

یا

شرح

منظومهعالمه طباطبایی یا مال هادی سبزواری
کالم اسالمیالهیات شرح تجرید (کشف المراد)عالمه
حلی
کالم جدیدکالم جدیدجلداول  /خسروپناه
کالماوائل المقاالتشیخ مفید
 .1تفسیر تطبیقی (جزء  28و  29قرآن ) /تفسیر
کشاف،زمخشری  /تفسیر کبیر ،فخر رازی و تفسیر
المیزان ،عالمه طباطبایی .2علوم قرآن /البیان ،آیت
هللا خویی و االتقان ،سیوطی  -مباحث نسخ و اعجاز
بعالوه مبحث تحریف از البیان  .3روش های
تفسیری /بررسی مکاتب و روش ه ای تفسیر(دو
جلدی) ،علی اکبر بابایی  .4قواعد التفسیر /روش
شناسی تفسیر قرآن ،علی اکبر بابایی
روش سخنرانیسخن و سخنوریآقای فلسفی
فلسفه و کالمشرح تجریدقسمت امامت
فقهتحریر الوسیله ( امر به معروف و نهی از منکر-
خمس)امام خمینی
روش تبلیغتبلیغ در قرآنآقای ری شهری
تفسیرتفسیر المیزان (سوره توبه)عالمه طباطبایی
اخالقچهل حدیثامام خمینی

-1کتاب مبادی العربیه جلد 4قسم الصرف و النحو ،
تالیف رشید شرتونی ،تصحیح حمید محمدی
انتشارات دار العلم  -2.کتاب البالغه الواضحه(معانی،
بیان و بدیع) ،تالیف علی جازم و مصطفی امین،
انتشارات الهام -3 .علوم البالغه فی البدیع والعروض
والقافیه نویسنده ا بوذر عباچی  -4کتاب الجامع فی
تاریخ األدب العربی ،تالیف حنا الفاخوری ،انتشارات
26

نمایندگی خراسان س چهار

زبان و ادبیات عربی

27

نمایندگی خراسان س چهار

فقه و اصول

28

نمایندگی خراسان س چهار

فقه و معارف اسالمی گرایش قرآن

دارالجیل --5 .ترجمه و اعرابگذاری قرآن کریم (جزء 30
و  29بر اساس تفسیر مجمع البیان)  )2نهج البالغه
(بر اساس تصحیح صبحی الصالح و ترجمه مرحوم
دکتر شهیدی) 20 :خطبه اول  )3متون نظم :الروضة
المختارة ـ شرح القصائد الهاشمیات للکمیتبن زید
االسدی ،القصائد العلویات السبع البنابیالحدید ،
تحقیق :صالح علی صالح ،موسسه االعلمی للمطبوعا
- 6فن ترجمه ،تالیف یحیی معروف ،ویراست ،2
انتشارات سمت -2 .کارگاه ترجمه :سیدعال نقی زاده
-1فقه = مکاسب مرحوم شیخ قسمت بیع -2اصول =
رسائل مرحوم شیخ قسمت اصول عملیه
-1فقه = مکاسب مرحوم شیخ قسمت بیع -2اصول
= رسائل مرحوم شیخ قسمت اصول عملیه -3علوم
قرآن = البیان مرحوم ایت هللا خویی-4تفسیر =
المیزان مرحوم عالمه ج اول تا  184بقره

