منابع دروس تخصصی آزمون رشته های دکتری آزمون دی ماه 99
ردیف واحد آموزشی

رشته آزمونی

منابع آزمون دروس تخصصی دکتری
تفسيرتفسير الميزان /جلد اول (از ابتدا تا آیه  184سوره بقره)  /عالمه
طباطبایی

1

جامع ال البیت

فقه و معارف اسالمی (گرایش تفسیر و علوم قرآن)

2

جامع ال البیت

فقه و معارف اسالمی (گرایش کالم اسالمی)

3

جامع ال البیت

فقه و معارف اسالمی (گرایش فلسفه اسالمی)

4

جامع ال البیت

تفسیر تطبیقی

5

جامع ال البیت

کالم اسالمی

6

حوزه االطهار

فقه اسالمی

علوم قرآنالبيان فی تفسیرالقرآن ( بجز سوره حمد ) /آيت هللا خويي
متون تخصصيالشبهات و الردود  /آيت هللا معرفت
قواعد و مبانیروش شناسی تفسیر  /بابایی

كالم اسالميكشف المراد ( مقاصد  /) 3 -4 -5 -6عالمه حلی
كالم جديدعقل و اعتقاد ديني /مايكل پترسون و ديگران ،ترجمه احمد
نراقي و ...
فلسفه اسالمينهايه الحكمه  /عالمه طباطبايي
منطقجوهر النضيد /فصل  ( 7 – 5 - 4مباحث قیاس و برهان و
مغالطه) /عالمه حلی

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
تفسير تطبيقي(جزء  28و -1 ) 29مجمع البيان /طبرسي

-2

تفسیرالميزان /عالمه طباطبائي -3تفسير كبير  /فخررازي
علوم قرآن(نسخ و اعجاز )

-1تلخيص التمهيد /معرفت -2البيان  /خوئي
-3االتقان /سيوطي

روش هاي تفسيريمنطق التفسیر( 2روشها و گرایش های تفسیری
قرآن) /رضایی اصفهانی قواعد التفسيرقواعد التفسير عند الشيعه و
السنه  /فاكر ميبدي
كالم اسالميکشف المراد ( بخش الهیات  -از مقصد ثالث تا آخر)
عالمه حلی
كالم جديدعقل واعتقاد ديني /مايكل پترسون  -ترجمه نراقي و سلطاني
فلسفهنهایه الحکمه /عالمه طباطبائی
منطقالمنطق  /مرحوم مظفر
فقه تخصصيمكاسب  /خيارات ( ازابتدا تا احكام الخيار)  /شيخ انصاري
فقه مقارنالمسائل الفقهیه  /شرف الدین عاملی
قواعد فقهيهقواعد فقهيه  /جلداول ( از ابتدا تا آخر قاعده نفی عسر و
حرج)  /بجنوردي
رجالكليات علم الرجال /سبحاني

 -1منطق/منطق مظفر  -2کالم اسالمی /ا کتاب الهیات استاد سبحانی
7

مجتتمع حکمت

فلسفه اسالمی

8

مجتمع بنت الهدی

فقه اسالمی

9

مجتمع بنت الهدی

فقه خانواده

10

مجتمع بنت الهدی

تفسیر تطبیقی

11

مجتمع بنت الهدی

کالم اسالمی

12

مجتمع بنت الهدی

فلسفه اسالمی

13

مجتمع بنت الهدی اندیشه معاصر مسلمین به زبان فارسی

 -3فلسفه دین  /کتاب پرسش های بنیادین یوسف ثانی  -4فلسفه
مشاء /کتاب اشارات و تنبیهات نمط 4و 7
مکاسب خیارات-شیخ انصاری از ابتدا تا احکام الخیار-2دروس تمهیدیه
فی القواعد الفقهیه-ایروانی ج اول-3المسائل الفقهیه -شرف الدین
عاملی کل کتاب

-1کتاب نظام النکاح آیت هللا سبحانی یا نکاح الروضة البهیه فی شرح
المعة الدمشقیه کل کتاب-2کتاب نظام الطالق آیت هللا سبحانی یا
طالق الروضة البهیه فی شرح المعة الدمشقیه کل کتاب3کتاب القواعد
الفقهیه محمد باقر ایروانی قواعد الضرر ،ال حرج ،قاعده فراش ،رضا یا (
قواعد فقهیه مدنی محقق داماد ج 1و  2کل کتاب) - 5حلقه ثالثه شهید
صدر لقسم الثانی فی المباحث الحجج تا سر اصول عمیله یا کفایة
االصول آخوند خراسانی از المقصد السادس االمارات تا اول اصول ( یکی
از این دو منبع حلقه ثالثه یا کفایه
-1کتاب «تلخیص التمهید» ،تألیف «آیت هللا معرفت» مباحث «اعجاز،
وحی ،محکم و متشابه ،نس-2کتاب «صیانة القرآن عن التحریف»
تألیف «آیت هللا معرفت» مبحث «تحریف»-3تفسیر جزء 29قرآن کریم
از تفاسیر «المیزان» تألیف «عالمه طباطبایی«-4مفاتیح الغیب» تألیف
«فخر رازی -5کتاب «قواعد تفسیر» تألیف «علی اکبر بابایی» -6کتاب
«روشها و گرایشهای تفسیری» (منطق تفسیر )2تألیف «محمد علی
رضایی اصفهانی»

-1کشف المراد-عالمه حلی کامل -2نهایة الحکمة-عالمه طباطبایی
کامل-3عقل و اعتقاد دینی-مایکل پترسوناز مباحث 1تا-4 ،6منطق
صوری -محمد خوانساری کامل

-1نهایه الحکمه عالمه طباطبایی کل کتاب-2اشارات ابن سینا نمط 4و، 7
 -3المنطق مرحوم مظفرکل کتاب-4پرسشهای بنیادین فلسفه(یوینک)
ترجمه  :یوسف ثانی کل کتاب-5کشف المراد عالمه حلی خداشناسی و
امامت(محدوده)
-1اندیشه سیاسی اسالم معاصر حمید عنایت کل کتاب -2عرفان و
سیاست حمید پارسانیا کل کتاب-3حدیث پیمانه(پژوهشی در انقالب
اسالمی) حمید پارسانیا کل کتاب -4فلسفه علوم اجتماعی ،بنیادهای
فلسفه ،تفکر اجتماعی یان کرایب  ،ترجمه :شهناز مسمی پرست کل
کتاب -5فلسفه امروزین علوم اجتماعی برایان فی کل کتاب -6رابطه علم
و دین مصباح یزدی کل کتاب-7اصول فلسفه و روش رئالیسم عالمه
طباطبایی و شهید مطهری مقاالت3و4و -8 ، 6آموزش فلسفه مصباح
یزدی ج  1و  -9 ،2منابع معرفت محمد حسین زاده کل کتاب

-1محمدتقی مصباح یزدی & Freedom, the unstated facts
 pointsکل کتاب  -2محمدتقی مصباح یزدی A Cursory Glance
14

مجتمع بنت الهدی اندیشه معاصر مسلمین به زبان انگلیسی

 at the theary of wilayat al-Faqihکل کتاب  -3محمدتقی
مصباح یزدی  Pluralism & its various spheresکل کتاب Shia
 -in Islam4سید محمدحسین طباطبایی کل کتاب

*تاریخ سیاسی اسالم ،جلد  / 1رسول جعفریان  -2دولت رسول خدا/
15

مجتمع تاریخ

سیره پیامبراعظم

16

مجتمع تاریخ

تاریخ اهل بیت ( ع)

17

مجتمع تاریخ

تاریخ تمدن اسالمی

18

مجتمع تاریخ

تاریخ معاصر جهان اسالم

19

مجتمع تاریخ

تاریخ تشیع

20

مجتمع حکمت

کالم اسالمی

احمد صالح علی با موضوع تاریخ پیامبر اکرم -3منابع تاریخ اسالم /
رسول جعفریان`-4یامبر اکرم از نگاه قرآن و اهل بیت(ع)  /محمدی ری
شهری* -5پاسخ به شبهات کالمی جلد (2دین و نبوت) /قدردان ملکی
 -1دولت رسول خدا(ص)  /احمد صالح العلی -ترجمه هادی انصاری -2
سیره االئمه االثنی عشر /معروف الحسنی  -2الحیاه السیاسیه االمام
الرضا  /سید جعفر مرتضی -3تاریخ تشیع  ،نشر پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه(تک جلدی) -4منابع تاریخ اسالم  /رسول جعفریان -5تصویر
امامان شیعه در دائره المعارف اسالم  /انتشارات موسسه شیعه شناسی
 --1چیستی تمدن ،جمعی از نویسندگان ،چاپ پژوهشگاه ،علوم و
فرهنگ اسالمی (مقاالت ،مساله تمدن ،تمدن ،خاستگاه و اهمیت
مفهوم تمدن ،تبار شناسی تمدن ،شاخص های تمدن ،تمدن از منظر
تاریخی و جهانی  ،تمدن و دورنمایه آن)-*-2مدارس دانشگاه های
اسالمی و غربی در قرون وسطی ،کریم مجتهدی و دیگران ،انتشارات
پژوهشگاه علوم اسالمی و مطالعات فرهنگی -3تاریخ مطالعات اسالمی
در غرب ،محسن الویری( انتشارات سمت)-* -4هنر و تمدن اسالمی،
غالمعلی حاتم ،انتشارات پیام نور* -سیر تطور تمدن اسالمی  /شکر هللا
خاکرند (،بوستان کتاب)
-1خاورمیانه معاصر ،نوشته دکتر مهران کامروا ،ترجمه محمد باقر
قالیباف(انتشارات قومس) -* -2سیر تحول جنبش های اسالمی ،دکتر
احمد احمدی( ،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)) -3بازتاب های انقالب
اسالمی ایران ،محمد باقر خرمشاد و همکاران( انتشارات سمت- -4
اندیشه نوین اسالمی در رویارویی با استعمار غرب ،محمد البهی،
ترجمه :سید حسین سیدی( ،آستان قدس)-* -5روش شناسی مطالعات
دینی ،فرامرز قراملکی( ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی)

-1دوره شکل گیری تشیع دوازده امامی  /آندره نیومن  /انتشارات
موسسه شیعه شناسی -2تاریخ تشیع در ایران  /رسول جعفریان -3سیره
االئمه  /هاشم معروف الحسنی -4تاریخ دولت های شیعی-نویسنده
محمدعلی چلونگر و سید مسعود شاهمرادی

 -1شرح تجرید االعتقاد (کشف المراد)-عالمه حلی-کل کتاب  -2نهایه
الحکمه -عالمه طباطبایی-مرحله1,2,3,8و12

 -3عقل و اعتقاد دینی-

مایکل پترسون-کل کتاب  -4فرق و مذاهب اسالمی-برنجکار-کل کتاب

21

مجتمع حکمت

عرفان اسالمی

22

مجتمع حکمت

فلسفه اسالمی

23

مجتمع حکمت جریانهای کالمی معاصر جهان اسالم

-1مقدمه قیصری بر شرح فصوص الحکم -2فلسفه عرفان فنایی اشکوری
-3المنطق مظفر-4نهایه الحکمه جناب عالمه - 5کشف المراد
-1فلسفه اشراق /کتاب حکمه االشراق سهروردی  -2فلسفه غرب /
کتاب پرسش های بنیادین یوسف ثانی  -3فلسفه مشاء  /اشارات و
تنبیهات نمط 4و .4 ،7فلسفه اسالمی  ،نهایه الحکمه یا شرح منظومه

 -1شرح تجرید االعتقاد (کشف المراد)-عالمه حلی-کل کتاب

 -2نهایه

الحکمه -عالمه طباطبایی-مرحله دوازدهم  -3فلسفه دین -اعتمادی
نیا(انتشارات سمت)-کل کتاب  -4فرق و مذاهب کالمی-فرمانیان-فرق
شیعه اهل سنت

عرفان

24

مجتمع حکمت

25

مجتمع زبان وفرهنگ اندیشه معاصر مسلمین به زبان عربی و انگلیسی

 -1مقدمه قیصری بر شرح فصوص الحکم  -2فلسفه عرفان فنایی
اشکوری  -3نهایه الحکمه جناب عالمه -4المنطق مظفر -5کشف المراد
 -1درآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران  /عیوضی و هراتی  /دفتر
نشر معارف-2

تحلیلی بر انقالب اسالمی  /منوچهر محمدی / 1393

نشر امیر کبیر -3فلسفه علوم اجتماعی ،بنیادهای فلسفی ،تفکر
اجتماعی  /ترجمه مسمی پرست -4فلسفه امروزین علوم اجتماعی /
برایان فی -5رابطه علم و دین  /مصباح یزدی -6مبانی علوم انسانی
اسالمی  /احمد حسین شریفی  -7اصول فلسفه و روش رئالیسم (
مقاالت  3و  4و  )6عالمه طباطبایی و شهید مطهری-8

منابع معرفت /

محمد حسین زاده  .9عرفان و سیاست ،حمید پارسا نیا  .10آموزش
فلسفه ،مصباح یزدی  .11اندیشه سیاسی اسالم معاصر ،حمید عنایت.
 -1فقه ،مکاسب ( خیارات  /از ابتدا تا اول ماهیّت العیب ) شیخ
انصاری -2اصول مقارن ،االصول العامه للفقه المقارن  /از ابتدا تا
26

مجتمع عالی فقه

فقه اسالمی

27

مجتمع عالی فقه

فقه مقارن

28

مجتمع عالی فقه فقه سیاسی گرایش روابط بین الملل

صفحه  / 345اول استحسان /سید محمد تقی حکیم-3قواعد الفقهیه/
جلد اول ( /از ابتدا تا آخر قاعده نفی عسر و حرج ) بجنوردی -4رجال،
کلیات علم الرجال ( از ابتدا تا مشایخ الثقات ) سبحانی

کتاب الخالف شیخ طوسی ،بحث طهارت ،مسائل فقهیه  ،سیدشرف
الدین  ،اصول العامه للفقه المقارن ،سیدمحمد تقی حکیم  ،بحث
مصالح مرسله تا آخر ،کنزالعرفان  ،فاضل مقداد  ،بخش عقود

واليت فقيهالبیع /جلد دوم  /مبحث والیت فقیه (ص 617الی / ) 718امام
خمینی ره
فقه سیاست خارجیجواهر الکالم  /جلد  / 21کتاب الجهاد  /محمد
حسن نجفی
فقه سیاسی اسالمنظریه سیاسی اسالم /جلد 1و  / 2آیت هللا مصباح
اصول و قواعد فقه سیاسیالقواعد الفقهیه  /جلد اول (ص  )490-1آیت
هللا مکارم

حجدلیل المناسکبحث تروک احرام ص 141الی  / 176سید محسن
طباطبایی حکیم
29

مجتمع عالی فقه

فقه عبادی

30

مجتمع عالی فقه

فقه خانواده

31

مجتمع عالی فقه فقه و معارف اسالمی گرایش قرآن

32

مجتمع عالی فقه

فقه و معارف اسالمی گرایش تاریخ اسالم

33

مجتمع عالی فقه

فقه و معارف اسالمی گرایش فلسفه اسالمی

34

مجتمع عالی فقه فقه و معارف اسالمی گرایش کالم اسالمی

قواعد الفقهیهالقواعد الفقهیه ج 1ص 79الی  / 130بجنوردی
فقه  3االنصاف فی مسائل الخالفجلد دوم  /بحث وضوء( ص  7الی )90
فقه القرآنکنز العرفان جلد اول /آیات باب طهارت(ص  1الی / )57مقداد
سیوری
کتاب نظام النکاح آیت هللا سبحانی یا نکاح الروضة البهیه فی شرح
المعة الدمشقیه کل کتاب-2کتاب نظام الطالق آیت هللا سبحانی یا
طالق الروضة البهیه فی شرح المعة الدمشقیه کل کتاب -3قواعد فقهیه
مدنی محقق داماد ج 1و  2کل کتاب

تفسيرتفسير الميزان /جلد اول (از ابتدا تا آیه  184سوره 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
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

حقوق جزاي عموميحقوق جزاي عمومي  /ساريخاني ،قياسي و
خسروشاهي
حقوق جزاي اختصاصي -1جرائم عليه اشخاص/هادي صادقي  -2جرائم
عليه اموال  /ميرمحمد صادقي  -3جرائم عليه امنيت  /ساريخاني
35

مجتمع عالی فقه فقه قضایی (گرایش جزا و جرم شناسی)

36

مجتمع عالی فقه فقه قضایی گرایش آیین دادرسی

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  370-402و ص -72
)12
 -2مبانی تکمله المنهاج  /جلد  ( 41از ص  93تا آخر(حدود و تعزیرات)
 ( / Criminal law: CatherineFrances -3از ص  7-26و )291-239
حقوق جزاي عموميحقوق جزاي عمومي  /ساريخاني ،قياسي و
خسروشاهي
حقوق جزاي اختصاصي -1جرائم عليه اشخاص/هادي صادقي  -2جرائم
عليه اموال  /ميرمحمد صادقي  -3جرائم 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  370-402و ص -72
)12
 -2مبانی تکمله المنهاج  /جلد  ( 41از ص  93تا آخر(حدود و تعزیرات)
 ( / Criminal law: CatherineFrances -3از ص  7-26و )291-239
دانش تعلیم و تربیتعلوم تربیتی ،ماهیت و قلمرو آن  /استاد کاردان،
علی محمد و دیگران
فقه تربیتیفقه تربیتی و پیش فرض ها  /جلد اول ( از ابتدا تا صفحه

37

مجتمع عالی فقه

فقه تربیتی

38

مجتمع عالی فقه

اصول فقه اسالمی

39

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

اندیشه معاصر مسلمین

( 438ابتدای پیوستها) /علیرضا اعرافی
سیره تربیتیسیره تربیتی پیامبراکرم(ص) و اهل بیت(ع)  /محمد داودی
و سید علی حسینی زاده
فلسفه تربیتیمکاتب فلسفی و آراء تربیتی/آل گوتک ،جرالد  -ترجمه
محمد جعفر پاک سرشت
 -1اصول ،کفایه االصول ( از اول قطع و ظن تا آخر کتاب ) آخوند
خراسانی 2اصول مقارن ،االصول العامه للفقه المقارن  /از ابتدا تا
صفحه  / 345اول استحسان /سید محمد تقی حکیم-3قواعد الفقهیه/
جلد اول ( /از ابتدا تا آخر قاعده نفی عسر و حرج ) بجنوردی -4رجال
،کلیات علم الرجال ( از ابتدا تا مشایخ الثقات ) سبحانی

 -1عرفان و سیاست تالیف حمید پارسانیا -2مبانی علوم انسانی
اسالمی تالیف احمد حسین شریفی-3اندیشه سیاسی اسالم معاصر
تالیف حمید عنایت

-1حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر ساریخانی ،دکتر قیاسی و دکتر
خسروشاهی -2محمدهادی صادقی  ،جرایم علیه اموال دکتر میر
محمدصادقی  -3نکته ها در آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی -4
40

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

حقوق جزا و جرم شناسی

41

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

حقوق خصوصی

42

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسالمی

43

مجتمع قرآن وحدیث

علوم حديث تطبيقي

44

مجتمع قرآن وحدیث

45

مجتمع قرآن وحدیث قران و مستشرقان گرایش علوم قرآن

حقوق جزای اختصاصی مبحث جرایم علیه امنیت دکتر عادل ساریخانی
 ،جرایم علیه اشخاص دکترمحمدهادی صادقی -5متون
حقوقی criminal lawششم :قانون مجازات و قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 92
-1زبان تخصصی -law texts n n,2آیین دادرسی مدنی  3جلدی دکتر
شمس  -3حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی -4حقوق قراردادها در
فقه امامیه دو جلدی دکتر وحدتی و دکتر عبدی پور -5 ،اصول قراردادها
و تعهدات دکتر شهیدی -6آثار تعهدات و قراردادها دکتر شهیدی -7،
اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان  -8،حقوق مدنی و حقوق تجارت و آیین
دادرسی مدنی

 -1اقتصاد خرد تالیف دکتر داوودی جلد اول  -2اقتصاد کالن تالیف
تیمور رحمانی -3بانکداری بدون ربا تالیف شهید صدر (ره)
 -1درایه الحدیث تطبیقی /سید رضامودب
 -2تاریخ حدیث  /مجید معارف
 --3مقدمه معجم الرجال  /آیت هللا خویی

( -1تفسیر سوره نساء ) تفسیرالميزان /عالمه طباطبائي  -تفسير كبير
 /فخررازي
تفسیر تطبیقی

( -2مبحث نسخ و اعجاز ) -البيان  /خوئي  -االتقان /سيوطي
 -3منطق التفسیر( 2روشها و گرایش های تفسیری قرآن) /رضایی
اصفهانی

( -1تفسیر سوره نساء ) المیزان
 -2کتاب «مستشرقان و قرآن» دکتر محمد حسن زمانی
 - 3کتاب «منطق تفسیر قرآن  »4دکتر محمد علی رضایی
 -1تفسیرسوره نساء  /المیزان /عالمه طباطبایی

46

مجتمع قرآن وحدیث

قرآن وعلوم گرایش حقوق

47

مجتمع قرآن وحدیث

قرآن وعلوم گرایش مدیریت

48

مجتمع قرآن وحدیث

قرآن وعلوم گرایش اقتصاد

 -2التمهید ( /بحث اعجاز)  /جلد / 6آیت هللا معرفت
 -3قواعد عمومی قراردادها  /کاتوزیان
 -4حقوق بین الملل ،رهیافتی اسالمی ، ،دکتر مصطفی محقق داماد
 -1تفسیرسوره نساء  /المیزان /عالمه طباطبایی

 -2التمهید ( /بحث اعجاز)  /جلد / 6آیت هللا معرفت
 -3مبانی مدیریت رفتار سازمانی (بخش اول)  /علی رضاییان
 -4پیش نیازهای مدیریت اسالمی  /مصباح یزدی

 -1تفسیرسوره نساء  /المیزان /عالمه طباطبایی
اعجاز)  /جلد / 6آیت هللا معرفت
رجائی

 -2التمهید ( /بحث

 -3آیات اقتصادی قرآن  /سید کاظم

 -4فلسفه اقتصاد در پرتو جهان بینی اقتصاد  /استاد هادوی
نیا

 -1تفسیرسوره نساء  /المیزان /عالمه طباطبایی
49

مجتمع قرآن وحدیث

قرآن وعلوم گرایش علوم تربیتی

50

مجتمع قرآن وحدیث

قرآن وعلم گرایش روانشناسی

51

مجتمع قرآن وحدیث قرآن وعلوم گرایش بهداشت و سالمت

 -2التمهید ( /بحث اعجاز)  /جلد / 6آیت هللا معرفت
 -3روانشناسی پرورشی نوین  /علی اکبر سیف
-1تفسیرسوره نساء  /المیزان /عالمه طباطبایی
 -2التمهید ( /بحث اعجاز)  /جلد / 6آیت هللا معرفت
-3روان شناسی در قرآن (مفاهیم و آموزه ها )  /دکتر محمد کاویانی
 -1تفسیرسوره نساء  /المیزان /عالمه طباطبایی

 -2التمهید ( /بحث اعجاز)  /جلد / 6آیت هللا معرفت
3ـ درسنامه پزشکی پیشگیری جلد  4و /1جی ای پارک -ترجمه حسین
شجاعی تهرانی

 -1تفسیرسوره نساء  /المیزان /عالمه طباطبایی
52

مجتمع قرآن وحدیث

قرآن وعلوم گرایش نجوم

53

مجتمع قرآن وحدیث

قرآن وعلوم گرایش علوم اجتماعی

54

مجتمع قرآن وحدیث

قرآن وعلوم گرایش علوم سیاسی
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نمایندگی لبنان

فقه اسالمی

56

نمایندگی لبنان

تفسیر تطبیقی

57

نمایندگی لبنان

کالم اسالمی

58

نمایندگی اصفهان

تفسیر تطبیقی

 -2التمهید ( /بحث اعجاز)  /جلد / 6آیت هللا معرفت
 .3شناخت مبانی نجوم جلد  ۱و  .۲حمیدرضا گیاهی ،نشر مدرسه.
-1تفسیرسوره نساء  /المیزان /عالمه طباطبایی  -2التمهید ( /بحث
اعجاز)  /جلد / 6آیت هللا معرفت  -3جامعه و تاریخ در قرآن  /شهید
مطهری  -4نظریه های جامعه شناسی  /ریتزر
 -1تفسیرسوره نساء  /المیزان /عالمه طباطبایی  -2التمهید ( /بحث
اعجاز)  /جلد / 6آیت هللا معرفت

 -3قواعد عمومی قراردادها /

کاتوزیان  -4حقوق بین الملل ،رهیافتی اسالمی ، ،کتر مصطفی محقق
داماد -5رجال ،کلیات علم الرجال ( از ابتدا تا مشایخ الثقات ) سبحانی-6
تاریخ فلسفه سیاسی غرب (از آغاز تا پایان سده های میانه) و(عصر
جدید و سده نوزدهم ) /عالم  -7نظریه سیاسی اسالم  /مصباح یزدی
 -1المكاسب  /الخيارات ( من البداية إلى أحكام الخيار( الشيخ األنصاري-2
كفاية األصول  /الشيخ اآلخوند  -3.األصول العامة للفقه المقارن  /سيد
محمد تقي حكيم
 -1تفسير سورة النساء ( تفسير الميزان /العالمة الطباطبائي والتفسير
الكبير  /فخر الدين الرازي) -2-مبحث النسخ واإلعجاز ( البيان  /الخوئي،
اإلتقان /السيوطي
تجرید االعتقادات ( قسم االلهیات من المقصد الثالث الی االخیر)

 .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

فلسفه اسالمی -1نهایه الحکمه /عالمه طباطبائی  -2اشارات نمط 4و/7
ابن سینا
59

نمایندگی اندونزی

فلسفه اسالمی

60

نمایندگی تهران و البرز

اندیشه معاصر مسلمین

61

نمایندگی تهران و البرز

جریانهای کالمی معاصر جهان اسالم

62

نمایندگی خراسان

کالم اسالمی
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نمایندگی خراسان

فلسفه اسالمی

64

نمایندگی خراسان

حقوق جزا و جرم شناسی

منطقمنطق مظفر

فلسفه غربپرسشهای بنیادین /یوئینگ -
ترجمه یوسف ثانی

کالم اسالمیکشف المراد (مباحث خدا شناسی و امامت)  /عالمه حلی
بازشناسی اندیشه معاصر مسلمین - 1اندیشه سیاسی اسالم معاصر
/حمید عنایت -2امام خمینی رهبر اصول واهداف /ترجمه ابوالفضل
زرینخی  /چاپ عروج  -3عرفان وسیاست  /حمید پارسانیا
تاریخ تحلیلی انقالب اسالمی-1درآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران /
عیوضی وهراتی /دفتر نشر معارف -2تحلیلی بر انقالب اسالمی/
منوچهر محمدی  /1393نشر امیر کبیر
فلسفه علوم اجتماعی-1فلسفه علوم اجتماعی ،بنیادهای فلسفی،تفکر
اجتماعی  /ترجمه مسمی پرست - 2فلسفه امروزین علوم اجتماعی /
برایان فی - 3رابطه علم و دین /مصباح یزدی  -4مبانی علوم انسانی
اسالمی  /احمد حسین شریفی
فلسفه اسالمی-1اصول فلسفه و روش رئالسیم /عالمه طباطبایی و
شهید مطهری مقاالت 3و  4و 6

-2آموزش فلسفه /مصباح یزدی

 -3منابع معرفت /محمد حسین زاده
اسالم پژوهی تاریخی و اجتماعی/
اندیشه های معاصر
محمد کاظم بجنوردی
انوار الملکوت فی شرح الیاقوت/عالمه حلی

کالم
معارف شیعی

شیعه ( مذاکرات با هانری کربن)  /عالمه
طباطبایی

مذاهب

فرق شیعه وتسنن /
مجموعه نویسندگان  -شورای مدیریت حوزه

-1کشف المراد مرحوم عالمه حلی(ازمقصد ثالث تا اخرکتاب)-2نهایه
الحکمه مرحوم عالمه طباطبایی  -3المنطق (مرحوم مظفر) -4 -عقل
واعتقاد دینی (ترجمه نراقی وسلطانی)

-1حکمت مشاء 1و( 2شرح االشارات والتنبیهات مرحوم نصیرالدین
طوسی ج-2 )3نهایه الحکمه مرحوم عالمه طباطبایی -3المنطق (مرحوم
مظفر) -4کتاب اسفار سفر سوم موقف اول و دوم(وجود واجب -صفات
واجب-5

کتاب اشارات و تنبیهات نمط - 6 - 4کتاب حکمه االشراق فی
النور و حقیقته -فی نور االنوار و صفاته(کفتار )3-2

-1حقوق جزای عمومی  /دکتر محمدعلی اردبیلی  /ج  1و  2و  -2 3جرائم
علیه امنیت  /دکتر ساریخانی -3جرائم علیه اشخاص /دکتر محمدهادی
صادقی -4جرائم علیه اموال  /دکتر میرمحمدصادقی -5آئین دادرسی
کیفری  /دکتر علی خالقی /ج  1و  -6 2متون حقوقی در حد crimnall
 lawقواعد فقه بخش جزائی  /دکتر محقق داماد

-1تفسیر تطبیقی /سوره مائده/.1/المیزان /عالمه طباطبایی /.2 -تفسیر
کبیر فخر رازی -3علوم قرآن /مباحث :محکم و متشابه ،اعجاز
تفسیر تطبیقی

65

نمایندگی خراسان

66

نمایندگی خراسان قرآن و علوم -همه گرایش ها(برادران)

قرآن/.1/تلخیص التمهید /آیةهللا معرفت /.2 -االتقان /سیوطی-4
روشهای تفسیری/مکاتب تفسیری ج  /1دکتر علی اکبر بابایی -5قواعد
تفسیر/قواعد تفسیر عند الشیعه و السنه /فاکر میبدی

-1تفسیر سوره مائده/المیزان  -2اعجاز قرآن/التمهیدج  /6آیةهللا
معرفت -3رابطه علم و دین/آیة هللا مصباح یزدی -4مبانی تعلیم و
تربیت در قرآن/دکتر محمد بهشتی

-1اصول = رسائل مرحوم شیخ قسمت اصول عملیه  -2رجال = کلیات
اصول فقه اسالمی

67

نمایندگی خراسان

68

نمایندگی خراسان

69

نمایندگی خراسان فقه و معارف اسالمی گرایش تفسیر

70

نمایندگی خراسان قرآن وعلوم همه گرایش ( خواهران)

علم رجال ایت هللا سبحانی -3کتاب االصول العامه فی الفقه المقارن
مرحوم محمدتقی حکیم -4فقه = مکاسب مرحوم شیخ انصاری قسمت
بیع

-1کشف المراد عالمه حلی ( مقاصد  -2 ) -6-5-4-3عقل و اعتقاد دینی /
فقه و معارف اسالمی گرایش کالم مایکل پترسون و دیگران ،ترجمه احمد نراقی و 3 ...جوهر النضید عالمه
حلی  /فصل ( 7-5-4مباحث قیاس و برهان و مغالطه
-1فقه = مکاسب مرحوم شیخ قسمت بیع -2اصول = رسائل مرحوم
شیخ قسمت اصول عملیه -3تفسیر = المیزان مرحوم عالمه ج اول تا
 184بقره -4علوم قرآن = البیان مرحوم ایت هللا خویی

-1تفسیر سوره مائده/المیزان -2علوم قرآن /مباحث :محکم و متشابه،
اعجاز قرآن/التمهیدج  /6آیةهللا معرفت -3رابطه علم و دین/آیة هللا
مصباح یزدی-4مبانی تعلیم و تربیت در قرآن/دکتر محمد بهشتی(گرایش
تربیتی ) 5مبانی علوم انسانی اسالمی دکتر احمد حسین
شریفی(گرایش حقوق) -6نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ج  1دکتر
خسرو باقری ( فقط گرایش علوم تربیتی  -7مقدمه علم حقوق مصطفی
دانش پژوه
حقوق جزاي عمومي  /ساريخاني ،قياسي و خسروشاهي
 -1جرائم عليه اشخاص/هادي صادقي
 -2جرائم عليه اموال  /ميرمحمد صادقي
 -3جرائم عليه امنيت  /ساريخاني
71

نمایندگی خراسان

فقه قضایی

 -1آئين دادرسي كيفري  /جلد اول تا سوم /آخوندي
 -2دوره بنيادين آئين دادرسي مدني /جلد دوم  /شمس
 -1جواهر الكالم /جلد ( 40ص  370-402و ص )12-72
 -2مبانی تکمله المنهاج  /جلد  ( 41از ص  93تا آخر(حدود و تعزیرات)
 ( / Criminal law: CatherineFrances -3از ص  7-26و )291-239

حقوق جزاي عموميحقوق جزاي عمومي  /ساريخاني ،قياسي و
خسروشاهي
حقوق جزاي اختصاصي-1جرائم عليه اشخاص/هادي صادقي -2جرائم
عليه اموال  /ميرمحمد صادق -3جرائم عليه امنيت  /ساريخاني
72

نمایندگی عراق

فقه قضایی (گرایش جزا و جرم شناسی)

73

نمایندگی عراق

تاریخ تمدن اسالمی

74

نمایندگی عراق

تفسیر تطبیقی

75

نمایندگی عراق

اصول فقه اسالمی

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  370-402و ص -72
-2 )12مبانی تکمله المنهاج  /جلد  ( 41از ص  93تا آخر(حدود و تعزیرات
 ( / Criminal law: CatherineFrances-3از ص  7-26و )291-239
مباحث نظری -1مقدمه ابن خلدون ،ترجمه محمد پروین گنابادی؛ -2
فلسفه انتقادی تاریخ /سید ابوالفضل رضوی ،پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی
نهادهای آموزشی-1تاریخ دانشگاه های بزرگ اسالمی /غنیمه ،ترجمه
کسایی -2مدارس و دانشگاههای اسالمی و غربی درقرون وسطی /کریم
مجتهدی و دیگران
تاریخ علوم و فنون-1تاریخ علوم اسالمی  /نصیریان *-علم و تمدن در
اسالم/سید حسین نصر -2دانش تاریخ و تاریخ نگاری اسالمی ،به
کوشش دکتر حسن حضرتی ،بوستان کتاب
مستشرقان و تمدن اسالمی -1تاریخ و تمدن اسالمی در قرن چهارم
هجری /آدام متز ترجمه قره گزلو  -2تاریخ تمدن اسالمی /ژوزف بورلو
،ترجمه اسدهللا علوی
-1مجمع البيان /طبرسي
تفسير تطبيقي (جزء  28و ) 29

-2

تفسیرالميزان /عالمه طباطبائي -3تفسير كبير  /فخررازي
علوم قرآن(نسخ و اعجاز )

-1تلخيص التمهيد /معرفت -2البيان /

خوئي -3االتقان /سيوطي
روش هاي تفسيريمنطق التفسیر( 2روشها و گرایش های تفسیری
قرآن) /رضایی اصفهانی قواعد التفسيرقواعد التفسير عند الشيعه و
السنه  /فاكر ميبدي

كفايه االصول  /جلد اول و دوم /آخوند خراساني
االصول العامه للفقه المقارن  /سيدمحمدتقي حكيم
كليات علم الرجال /سبحاني

-1فقه :کتاب «بدایة المجتهد» مباحث حدود و دیات /کتاب «الفقه علی
المذاهب االربعة و مذهب اهل البیت» مباحث بیع و خیارات -2.اصول
فقه :کتاب «اصول الفقه و المقارن» آیت هللا سبحانی ،مباحث اصول
عملیه -قیاس -قول صحابی /کتاب «اصول الفقه» شیخ ابو زهره،
76

نمایندگی گلستان فقه مقارن (گرایش فقه شیعی حنفی)

مباحث دالالت و اجتهاد و تقلید-3.فقه الدولة« :السیاسة الشرعیة»
شیخ عبدالوهاب خالف؛ «حکومت اسالمی» ،احمد واعظی -4رجال و
درایه :کتاب «درسنامه رجال مقارن» مؤلف نجم الدین طبسی -5
اصول:کل مباحث :الوجیز فی اصول الفقه ،مؤلف :د .وهبة الزحیلی-6
فقه :نکاح ،طالق--بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ،مؤلف :ابن رشد
الحفید
 -1تفسیر تطبیقی ،قواعد تفسیر بابایی  .2تفسیر تطبیقی نجارزادگان-3
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نمایندگی گلستان

تفسیر تطبیقی
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نمایندگی گلستان

فلسفه اسالمی
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نمایندگی گلستان

حقوق خصوصی

80

نمایندگی گلستان

حقوق جزا و جرم شناسی

تفسیر سوره های حدید و تحریم و حشر از تفاسیر المیزان و تفسیر
کبیر-4

البیان خویی مبحث نسخ و اعجاز

-1فلسفه غرب--کتاب تاریخ فلسفه غرب ،جلد اول (پیام نور)-2منطق:
عالمه محمد رضا مظفر بخش تصورات و تصدیقات -3کالم تطبیقی،
ربانی گلپایگانی -4فلسفه اسالمی ،عالمه طباطبایی--مرحله
اول،دوم،چهارم،نهم.

-1اعمال حقوق  /كاتوزیان -2حقوق قراردادها در فقه امامیه ) دو جلدي(
 /وحدتی -3اصول قراردادها و تعهدات /شهیدي -4قانون مدنی -5حقوق
تجارت  4 :جلدي( /حسن ستوده تهرانی -6قانون تجارت -7آیین
دادرسی مدنی 3 :جلدي(  /عبدهللا شمس -8قانون آیین دادرسی
مدنی -9زبان تخصصی  )- Law taxtsحقوق قراردادها ) /فصل هاي  4و
 .10 / 5حقوق مدنی :آثار تعهدات و قراردادها ،شهیدی
-1حقوق جزای عمومی دوره کامل دکتر محمد علی اردبیلی ( 4جلد)-2
حقوق جزای اختصاصی دوره کامل دکتر میر محمد صادقی ( 4جلد)-3
آئین دادرسی کیفری ( 2جلدی ) از دکتر خالقی -4تحلیل قانون مجازات
اسالمی-5تحلیل آئین دادرسی کیفریcriminal haw -6

(ازص  7الی

 26و  235الی  -7)291دانشنامه جرم شناسی از دکتر هاشم بیگی و دکتر
نجفی ابراند آبادی

