منابع دروس تخصصی آزمون رشته های کارشناسی ارشد آزمون دی ماه 99
ردیف

واحد آموزشی

رشته آزمونی

1

امام کاظم(ع)

اصول و فقه اسالمی

2

امام هادی (ع)

اصول و فقه اسالمی

3

جامعه االمام الهادی

فقه و معارف اسالمی

4

جامعه الحوراء

فقه و معارف اسالمی

5

جامعه آل البیت

فقه و معارف اسالمی با گرایش فلسفه اسالمی

6

جامعه آل البیت

فقه و معارف اسالمی با گرایش کالم اسالمی

7

جامعه آل البیت

فقه و معارف اسالمی با گرایش قرآن

8

جامعه آل البیت

کالم اسالمی

9

جامعه آل البیت

علوم حدیث

منابع آزمون دروس تخصصی ارشد
-1شرح لمعه/متاجر ،خمس و زکات
-2اصول فقه /جلد دوم(مظفر) یا حلقه ثانیه /از دلیل عقلی تا آخر(شهیدصدر(ره))
-1شرح لمعه/متاجر ،خمس و زکات
-2اصول فقه /جلد دوم(مظفر) یا حلقه ثانیه /از دلیل عقلی تا آخر(شهیدصدر(ره))
 -1الرسالة العملیة -2،لفقه االستداللی (کتاب الطهارة)-3اللمعه  ،انکاح او المتاجر-4الحلقه الثانیه -5منطق المظفر-6
بدایه الحکمه
 -1 .1اصول فقه حلقه دوم ( از اول کتاب تا دلیل عقلی ) -2فقه (باب الصاله)- 3تفسیر سوره بفره( از آیه  1تا  )50تفسیر
االمثل-4علوم قران( مختصر تلخیص التمهیداالشیخ محمد هادی معرفه)

-1بدایة الحکمه /عالمه طباطبائی (از مرحله هفتم تا آخر کتاب)
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف واجاره

-1بدایة الحکمه /عالمه طباطبائی (از مرحله هفتم تا آخر کتاب)
 -2دروس تمهیدیه /وصایا ،اطعمه واشربه
-3شرح لمعه  /صوم ،اعتکاف واجاره
-1تفسیر مجمع البیان /سوره انفال وتوبه
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف و اجاره

-1المحاضرات فی الهیات /تلخیص(ربانی گلپایگانی) -2آموزش فلسفه جلد اول و دوم( آیت هللا مصباح) یا بدایه
الحکمه(عالمه طباطبائی) -3کالم جدید( یوسفیان)
-1علوم قرآن مباحث( استادمعرفت)
-2تفسیر نمونه /سوره بقره تا آیه  (100مکارم شیرازی)
-3آشنایی با جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت(نصیری)
-4درسنامه درایه الحدیث(سید رضا مؤدب)

 .1علوم قرآن(استادمعرفت) یا تلخیص التمهید  .2تفسیر نمونه یا المیزان /سوره بقره تا آیه  .3100منطق تفسیر یک

10

جامعه آل البیت

تفسیر وعلوم قران

11

حوزه االطهار

اصول و فقه اسالمی

12

حوزه امام صادق ( ع)

اصول و فقه اسالمی

13

حوزه امام صادق ( ع)

فقه و معارف اسالمی با گرایش فلسفه اسالمی

14

حوزه امام صادق ( ع)

فقه و معارف اسالمی با گرایش قرآن

15

حوزه امام صادق ( ع)

فلسفه و عرفان اسالمی

16

شهید صدر

فقه و معارف اسالمی گرایش قرآن

-1لمعه :صوم ،حج ،نكاح و ارث  -2تفسير مجمع البيان :سوره هاي االنفال و التوبه

17

شهید صدر

اصول و فقه اسالمی

-1لمعه :متاجر ،خمس ،زكات و طالق  -2اصول حلقه ثانيه از ابتداي دليل عقلي تا آخر

18

علی بن ابیطالب

مطالعات اسالمی

( -1کتاب آموزش عقائد استاد مصباح یزدی درس  21الی  -2 )39کتاب بدایه الحکمه ( مرحله )11 - 10 - 8 -7 - 2 - 1

19

مجتمع بنت الهدی

فقه تربیتی

20

مجتمع بنت الهدی

علوم حدیث

21

مجتمع بنت الهدی

کالم اسالمی

(رضایی اصفهانی)  .4درسنامه درایه الحدیث ( سید رضا مؤدب)
-1شرح لمعه/متاجر ،خمس و زکات
-2اصول فقه /جلد دوم(مظفر) یا حلقه ثانیه /از دلیل عقلی تا آخر(شهیدصدر(ره))
-1شرح لمعه/متاجر ،خمس و زکات
-2اصول فقه /جلد دوم(مظفر) یا حلقه ثانیه /از دلیل عقلی تا آخر(شهیدصدر(ره))
-1بدایة الحکمه /عالمه طباطبائی (از مرحله هفتم تا آخر کتاب)
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف واجاره
-1تفسیر مجمع البیان /سوره انفال وتوبه
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف و اجاره

-1آموزش فلسفه جلد اول و دوم(مصباح یزدی)
-2تلخیص الهیات(ربانی گلپایگانی)
-3کالم جدید(حسن یوسفیان)

 -1تعلیم وتربیت در اسالم -شهید مطهری  -2تربیت فرزند با رویکرد فقهی-علیرضا اعرافی  -3روانشناسی در قرآن -دکتر
محمد کاویانی
 -1درایه الحدیث از خانم دکتر شادی نفیسی -2 ،پژوهشی در علم رجال از آقای اکبر ترابی شهرضایی ( مباحث دالیل)
 -3جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت از آقای دکتر علی نصیری  -4موافقین علم رجال ،دالیل مخالفین علم رجال،
توثیقات خاص ،توثیقات عام (اصحاب اجماع،راویان کامل الزیارات و تفسیر قمی)
-1محاضرات فی االهیات-جعفر سبحانی کامل-2بدایة الحکمة-عالمه طباطبایی کامل -3کالم جدید-هادی صادقی کامل

 -1احمد واعظی  Shia Political Thoughtکل کتاب -2محمدعلی شمالی  Discovering Shi'i Islamکل کتاب -4-3
عرفان و سیاست پار کل کتاب

22

مجتمع بنت الهدی

مطالعات اسالمی به زبان انگلیسی

23

مجتمع بنت الهدی

اخالق اسالمی (اخالق کاربردی)

24

مجتمع بنت الهدی

مدیریت آموزشی

25

مجتمع بنت الهدی

مشاوره (خانواده)

26

مجتمع بنت الهدی

دین و رسانه

1پژوهشی در تبلیغ (محمد تقی رهبر) 2-مبانی ارتباط جمعی (سید محمد دادگران) 3-رسانه و دین (ناصرباهنر

27

مجتمع تاریخ

تاریخ تشیع

-1تاریخ تشیع/فرق تشیع(مهدی فرمانیان)

28

مجتمع تاریخ

تاریخ اهل بیت (ع)

29

مجتمع تاریخ

تاریخ تمدن اسالمی

کلیات تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی  -تاریخ نگاری در اسالم (سجادی و عالم زاده)

30

مجتمع تاریخ

تاریخ معاصر جهان اسالم

تاریخ جهان اسالم در قرن بیستم(راینهارد شولتسه/م .ابراهیم توفیق)-تاریخ نگاری در اسالم (سجادی و عالم زاده)

31

مجتمع حکمت

فلسفه اسالمی

-1اخالق شبر ترجمه محمدرضا جباران کل کتاب -2معراج السعاده مرحوم نراقی کل کتاب-3کتابشناخت اخالق اسالمی
جمعی از نویسندگان کل کتاب-4فلسفه اخالق محمدتقی مصباح یزدی کل کتاب
1-مدیریت آموزشی؛ علی عالقه بند  2تمام کتاب -فاسفه تعلیم و تربیت اسالمی؛ زیر نظر عالمه مصباح یزدی بخش سوم

 1الف :مقدمات راهنمایی و مشاوره(مفاهیم و کاربردها) ،عبدلله شفیع آبادی ،انتشارات رشد - ،ب :آشنایی با اصول وفنون مشاوره،احمدرهنمایی ،انتشارات موسسه امام خمینی  dیکی از دو کتاب فوق مطالعه شود) --2الف :روانشناسی
شخصیت(نظریه های شخصیت با نگرش به منابع دینی)  ،ابولقاسم بشیری و حیدری ،انتشارات D12موسسه امام خمینی،
کل کتاب -ب :نظریه های شخصیت دوآن شولتز ،سیدنی آن شولتس ،ترجمه یحیی سید محمدی بگی از دو کتاب فوق
مطالعه گردد  _ 3خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی ،دکتر ساالری فر،انتشارات سمت کل کتاب

-1تاریخ تشیع /فرق تشیع ( مهدی فرمانیان)
-2تاریخ نگاری در اسالم(سجادی و عالم زاده)
-3االرشاد(شیخ مفید)

 -1فلسفه اسالمی  /کتاب اموزش فلسفه استاد مصباح ج 1و  -2 ،2عرفان اسالمی  /کتاب عرفان اسالمی امینی نزاد -3
فلسفه غرب /کتاب زمانی چاپ پیام نور  -4کالم اسالمی ا/تلخیص المحاظرات ربانی گلپایگانی

-1کتاب اصول کافی  -بخش توحید  -2آشنایی با ادیان بزرگ  -توفیقی  -فصل  8و  9و  -3 ، 10مسیحیت شناسی مقایسه
32

مجتمع حکمت

ادیان ابراهیمی

33

مجتمع حکمت

ادیان غیر ابراهیمی

34

مجتمع حکمت

کالم اسالمی

35

مجتمع حکمت

اهل بیت شناسی

36

مجتمع حکمت

عرفان اسالمی

37

مجتمع حکمت

عرفان تصوف

38

مجتمع زبان ،ادبیات و فرهنگ شناسی

مطالعا ت اسالمی به زبان انگلیسی

39

مجتمع زبان ،ادبیات و فرهنگ شناسی

مطالعات اسالمی به زبان فرانسه

40

مجتمع زبان ،ادبیات و فرهنگ شناسی

مطالعات اسالمی به زبان روسی

41

مجتمع زبان ،ادبیات و فرهنگ شناسی

نقد وبالغت ادبی

42

مجتمع زبان ،ادبیات و فرهنگ شناسی

زبان وادبیات عربی

ای  -زیبایی نژاد - 4درآمدی برالهیات تطبیقی اسالم و مسیحیت  -سلیمانی -5مقایسه قصص در قران و عهدین  -عباس
اشرفی  -چاپ و نشر بن بین الملل
-1اصول کافی -بخش توحید  -2آشنایی با ادیان بزرگ  -توفیقی  -تا فصل  -3 ، 7درسنامه ادیان شرقی -علی موحدیان و
محمدعلی رستمیان  -4آفتاب و سایه ها -محمدتقی فعالی  -بخش مکاتب هندی
-1کالم اسالمی/محاضرات فی االلهیات-سعیدی مهر-ربانی گلپایگانی-کل کتاب  -2کالم جدید-یوسفیان-کل کتاب -3
آموزش فلسفه یا بدایه الحکمه-استاد مصباح  /عالمه طباطبایی-کل کتاب(به غیر از معرفت شناسی)
-1االرشاد-شیخ مفید 2-جلد  -2تاریخ امامت-اصغر منتظر القائم  -3کالم و عقاید-استاد برنجکار -4کافی-شیخ کلینی-کتاب
التوحید و کتاب الحجه
-1آموزش فلسفه آیت هللا مصباح یزدی  -2منطق استاد شیروانی و منتظری مقدم  -3آشنایی با مجموعه عرفان اسالمی
استاد علی امینی نژاد  -4تلخیص الهیات استاد سبحانی
-1معارف قرآن جلد  1آیت هللا مصباح  -2مدخل تصوف دانشنامه جهان اسالم ( 80صفحه اول)  -3آشنایی با عرفان
اسالمی شهید مطهری -4آموزش عقاید آیت هللا مصباح
 Top notchA -Readingدوم  Political thought, Ahmad vaeziسوم  :نظام حقوقی اسالم آیت هللا مصباح
-1دو جلد کتاب  -vite et bien 2ترجمه و تفسیر سوره یاسین(تفسیر نمونه) فرانسه -3توصیه امام علی (ع) به امام
حسن (ع) نامه  31نهج البالغه
-1روسکی سزون( / )pyccjuuزبان و قواعد روسی -2راه روسیه  /زبان و قواعد روسی -3نظام سیاسی اسالم  /استاد
مصباح
 -1تجزیه و ترکیب  /کتاب تجزیه و ترکیب  /حسین شیرافکن - 2 -بالغت  /منهاج البالغه  /سید حمید جزایری  -3ترجمه
و اعراب گذاری نهج البالغه  /خطبه قاصعه و متقین  /محمد دشتی -4صرف  /اصراف الوافی  /فریدی فر
  -1صرف  /الصرف الوافی  /فریدی فر  2تجزیه و ترکیب  /کتاب تجزیه و ترکیب  /حسین شیرافکن  -3بالغت  /منهاجالبالغه  /سید حمید جزایری -4ترجمه و اعراب گذاری نهج البالغه  /خطبه قاصعه و متقین  /محمد دشتی

مترجمی عربی

43

مجتمع زبان ،ادبیات و فرهنگ شناسی

44

مجتمع زبان ،ادبیات و فرهنگ شناسی

مطالعات اسالمی به زبان عربی

45

مجتمع زبان ،ادبیات و فرهنگ شناسی

زبان وادبیات فارسی

46

مجتمع عالی فقه

فقه و معارف گرایش کالم اسالمی

47

مجتمع عالی فقه

فقه و معارف گرایش فلسفه اسالمی

48

مجتمع عالی فقه

فقه و معارف گرایش تاریخ اسالم

49

مجتمع عالی فقه

فقه و معارف گرایش قرآن

50

مجتمع عالی فقه

فقه پزشکی

51

مجتمع عالی فقه

فقه اقتصادی

52

مجتمع عالی فقه

فقه تربیتی

53

مجتمع عالی فقه

فقه خانواده

-1نهج البالغه  /خطبه قاصعه و متقین  /محمد دشتی  -2دروس فی البالغه  /معین دقیق  -3الصرف الوافی ( بخش فعل)
 /فریدی فر  -4شرح ابن عقیل  /تا اول توابع  -5فن ترجمه  /یحی معروف
-1العرفان االسالمی  ،آیت هللا مصباح یزدی؛  -2قرآن در اسالم عالم طباطبایی  -3االسالم و مشکالت الهزاره :سید
قطب -4فلسفه اسالمی علی شیروانی  -5االسالم یقود الحیات شهید صدر
-1سامان سخن (دستور زبان فارسی) ،تالیف دکتر محمود مهراوران /مطالعه تمام کتاب /انتشارات المصطفی  - -2کیمیای
هستی (فارسی عمومی) ،تالیف دکتر محمد فوالدی و محمدرضا یوسفی و /...مطالعه کل کتاب /انتشارات دانشگاه قم
-1بدایة الحکمه /عالمه طباطبائی (از مرحله هفتم تا آخر کتاب)
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف واجاره
-1بدایة الحکمه (عالمه طباطبائی) (از مرحله اول تا آخر مرحله ششم)
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف واجاره
«-1سیره پیشوایان»/استاد پیشوائی
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف و اجاره
-1تفسیر مجمع البیان /سوره انفال وتوبه
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف و اجاره
-1شرح لمعه /دیات
-2آیات االحکام  /آیات مرتبط با
طب /فاکر میبدی
ّ
 -1شرح لمعه  /متاجر و اجاره
-2نظام اقتصادی اسالم  /بخش  3و  / 4میرمعزی
 -1تعلیم وتربیت در اسالم -شهید مطهری  -2تربیت فرزند با رویکرد فقهی-علیرضا اعرافی  -3روانشناسی در قرآن -دکتر
محمد کاویانی
-1دروس تمهیدیه /نکاح و طالق
-2شرح لمعه /ارث
-3درامدی بر نظام خانواده در اسالم (ساالری)

54

مجتمع عالی فقه

فقه عبادی

55

مجتمع عالی فقه

فقه سیاسی گرایش روابط بین الملل

56

مجتمع عالی فقه

فقه و حقوق قضایی

57

مجتمع عالی فقه

اصول و فقه اسالمی

58

مجتمع عالی فقه

فقه مقارن

شرح لمعه (طهارت ،صاله  ،صوم) -دروس تمهیدیه (طهارت ،صاله  ،صوم)
-1دروس تمهیدیه /حدود و قصاص
 -2شرح لمعه /جهاد و امر به معروف و نهی از منکر
«-3نظام سیاسی اسالم» و «اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» /نصرتی
-1دروس تمهیدیه  /قضا و حدود
 -2شرح لمعه  /ارث
-3بایسته های حقوق جزا /استاد گلدوزیان
اصول فقه مرحوم مظفر«ره» جلد دوم یا حلقه ثانیه  /از دلیل عقلی تا آخر /شهید صدر -2شرح لعمه کتاب متاجر ،خمس
 ،زکات
-1الفقه علی مذاهب الخمسه  ،محمد جواد مغنیه  ،کتاب الطهاره -2 -شرح لمعه کتاب النکاح -3 -اصول الفقه مظفر ،از
اول اجماع ص 451تا اول تعادل و تراجیح ص - 4 - ،543در آمدی بر فقه اسالمی ،رضا اسالمی  ،فصل پنجم س  150تا
آخر کتاب ص 287

59

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی اخالق اسالمی با گرایش اخالق کاربردی

-1معراج السعاده/مرحوم نراقی  -2اخالق کاربردی(-3آیین زندگی ) احمد حسین شریفی  -4زبان تخصصی مقاله Ethicsدر
دایره المعارف ویکی پدیا
-1روانشناسی رشد/جلد اول/سوسن سیف و دیگران  -2روانشناسی عمومی/تالیف وین ویکن ترجمه و تلخیص یحیی

60

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

روان شناسی شخصیت

61

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

روان شناس تربیتی

 -1روانشناسی پرورشی/علی اکبرسیف -2فلسفه تعلیم و تربیت/بخش سوم/استاد مصباح

62

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

مدریت آموزشی

-1مقدمات مدیریت آموزشی/علی عالقه بند-2فلسفه تعلیم و تربیت/بخش سوم/استاد مصباح

63

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

مشاوره خانواده

-1مقدمات راهنمایی و مشاوره(کلیات و مفاهیم)/عبدهللا شفیع آبادی-2فلسفه تعلیم و تربیت/بخش سوم/استاد مصباح

64

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

تبلیغ و ارتباطات

-1روش سخنرانی دینی تالیف مال نوری 2فن بیان و سخنوری تالیف هادی رضایی

65

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

دین ورسانه

-1دین و رسانه تالیف محمد رضا جوادی یگانه -2رسانه ها و دین ( از رسانه های سنتی تا تلوزیون) تالیف ناصر با هنر

66

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

مدیریت راهبردی فرهنگ

-1نظریه های سازمان و مدیریت ترجمه دانایی فر -2جامعه شناسی گیگنز

67

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

مالیه و بانکداری اسالمی

سیدمحمدی  -3روانشناسی شخصیت /یوسف کریمی

 -1اصول علم اقتصاد مولف آقای خلیلی تیر تاشی  -2مبانی اقتصاد اسالمی چاپ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -3بررسی
الگوی تفکیک عقود در بانکداری اسالمی مولف دکتر داوودی و دکتر محمد بیدار (مجله معرفت اقتصادی اسالمی شماره
 -4)5بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران مولف دکتر محمد جواد توکلی (مجله معرفت
شماره )53

68

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

مدیریت سیاستگذاری

69

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

حقوق جزا و جرم شناسی

70

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

حقوق خصوصی

71

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل

-1مدیریت در سازمان ها تالیف محسن منطقی -2مدیریت در اسالم تالیف آقایان آقا پیروز ،شفیعی  ،بهشتی نژاد و خدمتی
-1مقدمه علم حقوق دکتر مصطفی دانش پژوه  -2حقوق جزای عمومی  2جلدی دکتر برهانی و دکتر الهام و حقوق جزای
اختصاصی  3جلدی دکتر میر محمدصادقی -3متون حقوقی  criminal lawچهارم :نکته ها در آیین دادرسی کیفری
دکتر علی خالقی
-1مقدمه علم حقوق دکتر مصطفی دانش پژوه- 2اعمال حقوقی ( قرارداد  -ایقاع ) دکتر ناصر کاتوزیان -3حقوق تجارت به
زبان ساده دکتر محمود عرفانی و قواعد فقه دکتر محقق محقق داماد بخش مدنی-4حقوق مدنی و حقوق تجارت و قانون
آیین دادرسی مدنی -5زبان تخصصی law texts
 -1مبانی علم سیاست عبدالرحمن عالم  -2مبانی اندیشه سیاسی اسالم امید زنجانی -3دیپلماسی و رفتار بین المللی در
اسالم دکتر بهرام اخوان کاظمی
-1مبانی علم سیاست عبدالرحمن عالم - 2مبانی اندیشه سیاسی اسالم امید زنجانی-3دیپلماسی و رفتار بین المللی در

72

مجتمع علوم انسانی ،اسالمی

روابط بین الملل

73

مجتمع قرآن وحدیث

علوم وفنون قرائات

74

مجتمع قرآن وحدیث

علوم حديث

75

مجتمع قرآن وحدیث

تفسیر و علوم قرآن

76

مدرسه امیرالمومنین

مطالعات اسالمی

( -1کتاب آموزش عقائد استاد مصباح یزدی درس  21الی  -2 )39کتاب بدایه الحکمه ( مرحله )11 - 10 - 8 -7 - 2 - 1

77

مدرسه امیرالمومنین

فقه و معارف اسالمی با گرایش فلسفه

فقه (کتاب دروس تمهیدیه استاد ایروانی باب نکاح) -2فلسفه کتاب بدایه الحکمه (مرحله )11-10-8-7-2-1

78

مکتب نرجس

فقه و معارف اسالمی گرایش کالم اسالمی

اسالم دکتر بهرام اخوان کاظمی
 -1تفسیر نمونه /سوره بقره تا آیه  100 /مکارم شیرازی
 -2تاریخ قرائات  /ترجمه حجتی
 -3رسم و ضبط رسم المصحف /فصل اول و چهارم و ششم  /ترجمه جعفری
-1تاریخ حدیث (سید رضا مؤدب)
 -2آشنایی با جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت(علی نصیری)
 -3درسنامه درایه الحدیث(سید رضا مؤدب)
-1علوم قرآن  /استادمعرفت
 -2تفسیر نمونه (سوره مائده )
 -3مبانی و قواعد تفسیر  /رضایی اصفهانی

-1بدایة الحکمه /عالمه طباطبائی (از مرحله هفتم تا آخر کتاب)
 -2دروس تمهیدیه /وصایا ،اطعمه واشربه
-3شرح لمعه  /صوم ،اعتکاف واجاره

-1المحاضرات فی الهیات /تلخیص(ربانی گلپایگانی)
79

مکتب نرجس

کالم اسالمی

80

نمایندگی اصفهان

کالم اسالمی

81

نمایندگی اصفهان

فقه و معارف اسالمی با گرایش قرآن

82

نمایندگی اصفهان

فقه و معارف اسالمی با گرایش تاریخ اسالم

83

نمایندگی اصفهان

فقه و معارف اسالمی با گرایش کالم اسالمی

84

نمایندگی اصفهان

فقه و معارف اسالمی با گرایش فلسفه اسالمی

85

نمایندگی اصفهان

تفیسر وعلوم قران

86

نمایندگی اصفهان

اصول و فقه اسالمی

-2آموزش فلسفه جلد اول و دوم( آیت هللا مصباح) یا بدایه الحکمه(عالمه طباطبائی)
-3کالم جدید( یوسفیان)
-1المحاضرات فی الهیات /تلخیص(ربانی گلپایگانی)
-2آموزش فلسفه جلد اول و دوم( آیت هللا مصباح) یا بدایه الحکمه(عالمه طباطبائی)
-3کالم جدید( یوسفیان)
-1تفسیر مجمع البیان /سوره انفال وتوبه
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف و اجاره

«-1سیره پیشوایان»/استاد پیشوائی -2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح -3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف و اجاره

-1بدایة الحکمه /عالمه طباطبائی (از مرحله هفتم تا آخر کتاب)
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف واجاره
-1بدایة الحکمه /عالمه طباطبائی (از مرحله هفتم تا آخر کتاب)
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف واجاره
ا -علوم قرآن آیت هللا معرفت(خالصه 6مجلد التمهید)-2درسنامه مبانی و قواعد تفسیری دکتر محمدعلی رضایی
اصفهانی -3تفسیر نمونه سوره حمد وسوره بقره آیه 1تا  -100درسنامه درایه الحدیث دکترمودب

-1بدایة الحکمه (عالمه طباطبائی) (از مرحله اول تا آخر مرحله ششم)
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف واجاره

-1تاریخ تشیع /فرق تشیع ( مهدی فرمانیان)
87

نمایندگی اصفهان

تاریخ اهل بیت (ع)

88

نمایندگی اصفهان

زبان و ادبیا ت عربی

89

نمایندگی اصفهان

حقوق جزا و جرم شناسی

90

نمایندگی اصفهان

علو م حدیث

91

نمایندگی افغانستان

فقه و معارف اسالمی گرایش قرآن

92

نمایندگی افغانستان

فقه و معارف اسالمی گرایش کالم اسالمی

93

نمایندگی افغانستان

ققه و معارف اسالمی گرایش فلسفه اسالمی

94

نمایندگی افغانستان

فقه و معارف اسالمی گرایش تاریخ اسالم

95

نمایندگی آشتیان

اصول و فقه اسالمی

-2تاریخ نگاری در اسالم(سجادی و عالم زاده)
-3االرشاد(شیخ مفید)

-1صرف /الصرف الوافی (فریدی فر)
-2تجزیه و ترکیب/کتاب الجدول/جزء  30قرآن (صافی)
-3بالغت /دروس فی البالغه /باب معانی و بیان (معین دقیق)
-4ترجمه و اعراب گذاری /نهج البالغه /خطبه قاصعه و متقین (محمد دشتی)
-مقدمه علم حقوق /دکتر مصطفی دانش پژوه

-2حقوق جزای عمومی 3/جلدی/محمدعلی اردبیلی
-3حقوق جزای اختصاصی 3 /جلدی /میرمحمدصادقی
-4قانون مجازات مصوب 1392
-5آیین دادرسی کیفری مصوب 92و اصالحات 94
-6متون حقوقی در حد law Text

 -1علوم القرآن  /عالمه معرفت  -مباحث ( وحی ،جمع وتدوین  ،اعجاز ،عدم تحریف  ،محکم ومتشابه)-2تفسیر نمونه-
سوره بقره تا آیه  100مکارم شیرازی -3آشنایی با جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت  /نصیری -4درسنامه درایه الحدیث /
سیدرضا مودب
-1تفسیر مجمع البیان /سوره انفال وتوبه
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح
-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف و اجاره

-1بدایة الحکمه /عالمه طباطبائی (از مرحله هفتم تا آخر کتاب)
 -2دروس تمهیدیه /وصایا ،اطعمه واشربه -3شرح لمعه  /صوم ،اعتکاف واجاره
-1بدایة الحکمه /عالمه طباطبائی (از مرحله هفتم تا آخر کتاب)
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح -3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف واجاره
«-1سیره پیشوایان» /استاد پیشوائی  -2دروس تمهیدیه /وصایا ،اطعمه واشربه -3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف و اجاره
 -1اصول از بحث المالزمات العقلیه تا آخر کتاب اصول مظفر -2فقه از ابتدای بحث متاجر(فقه  )4تا اخر کتاب شرح لمعه
یا فقه استدااللی

-1تفسیر مجمع البیان /سوره انفال وتوبه
-2دروس تمهیدیه /حج – ارث  -نکاح

96

نمایندگی پاکستان

فقه ومعارف اسالمی

97

نمایندگی پاکستان

تفسیر و علوم قرآن

98

نمایندگی پاکستان

کالم اسالمی

99

نمایندگی تبریز

اصول وفقه اسالمی

100

نمایندگی تبریز

کالم اسالمی

101

نمایندگی تبریز

تفسیر وعلوم قران

102

نمایندگی ترکیه

تفسیر وعلوم قران

 -1علوم قرآن محمد هادی معرفت  -2تفسیر نمونه جزء  -3 - 30آشنایی با علوم حدیث  -4روش تفسیر قرآن

103

نمایندگی تهران

مطالعات اسالمی

( -1کتاب آموزش عقائد استاد مصباح یزدی درس  21الی  -2 )39کتاب بدایه الحکمه ( مرحله )11 - 10 - 8 -7 - 2 - 1

104

نمایندگی تهران

عرفان اسالمی

105

نمایندگی خراسان

اصول وفقه اسالمی

-3شرح لمعه /صوم ،اعتکاف و اجاره

-1علوم قرآن(استادمعرفت) یا تلخیص التمهید
-2تفسیر نمونه یا المیزان /سوره بقره تا آیه 100
-3منطق تفسیر یک (رضایی اصفهانی)
-4درسنامه درایه الحدیث ( سید رضا مؤدب)

-1المحاضرات فی الهیات /تلخیص(ربانی گلپایگانی)
-2آموزش فلسفه جلد اول و دوم( آیت هللا مصباح) یا بدایه الحکمه(عالمه طباطبائی)
-3کالم جدید( یوسفیان)
-1شرح لمعه (خمس ،اجاره ،نکاح)-2اصول (عالمه مظفر) یا الحلقه الثانیه (شهید صدر) از دلیل عقلی تا آخرکتاب
-1آموزش کالم اسالمی ( سعیدی مهر) کل کتاب-2کالم جدید (یوسفیان ) کل کتاب -3آموزش فلسفه (آیت هللا مصباح
یزدی) کل کتاب  -4منطق (عالمه مظفر) از ابتدا تا اول صناعات خمس
-1تفسیر نمونه ( از ابتداء تا آیه  100سوره بقره) -2درسنامه علوم قرانی سطح( 2جوان آراسته) کل کتاب  -3درسنامه مبانی
وقواعد تفصیلی ( رضایی ااصفهانی)

-1آموزش فلسفه جلد اول و دوم /مصباح یزدی
-2تلخیص الهیات  /ربانی گلپایگانی
 -3کالم جدید  /حسن یوسفیان
 -4عرفان اسالمی  /امینی نژاد

-1فقه = شرح لمعه کتابهای:متاجر،خمس وزکات  -2اصول = الموجز ایت هللا سبحانی یا اصول مظفر ج اول یا حلقه ثانیه
شهید صدر نیمه اول

--1کتاب مبادی العربیه جلد 3قسم الصرف و النحو  ،تالیف رشید شرتونی ،تصحیح حمید محمدی انتشارات دار العلم -2 .
106

نمایندگی خراسان

زبان و ادبیا ت عربی

107

نمایندگی خراسان

فقه و معارف اسالمی گرایش قرآن

108

نمایندگی خراسان

فقه ومعارف اسالمی گرایش کالم

109

نمایندگی خراسان

نفسیر و علوم قرآن

110

نمایندگی خراسان

روان شناسی تربیتی

111

نمایندگی خراسان

حقوق خصوصی

112

نمایندگی خراسان

حقوق جزا و جرم شناسی

113

نمایندگی خراسان

فلسفه اسالمی

114

نمایندگی خراسان

کالم اسالمی

115

نمایندگی خراسان

علوم حديث

الوجیز فی تاریخ االدب العربی ضیغمی و ابوالفضل رضایی انتشارات جهاد دانشگاهی  --3ترجمه و اعرابگذاری قرآن کریم
(جزء  )2 / )30نهج البالغه (بر اساس تصحیح صبحی الصالح و ترجمه مرحوم دکتر شهیدی) 10 :خطبه اول  )4 /کتاب فن
ترجمه ،تالیف یحیی معروف ،ویراست  ،2انتشارات سمت
 -1 :فقه = شرح لمعه کتابهای صوم ،اعتکاف واجاره یا دروس تمهیدیه استاد ایروانی کتابهای  :حج ،ارث ونکاح-2
اصول = الموجز ایت هللا سبحانی یا اصول مظفر ج اول یا حلقه ثانیه نیمه اول-3تفسیر = مجمع البیان مرحوم طبرسی
سوره انفال وتوبه
-1بدایه الحکمه عالمه از مرحله هفتم تا اخر کتاب -2دروس تمهیدیه بخش حج و ارث و نکاح  -3شرح لمعه بخش  :صوم
و اعتکاف و اجاره
-1علوم قرآن  /آیت هللا معرفت -2منطق قرآن 1مبانی و قواعد تفسیر قرآن /دکتر رضایی اصفهانی -3تفسیر المیزان /سوره
بقره تا آیه  /100عالمه طبا طبا یی -4درسنامه درایة الحدیث  /دکتر سید رضا مؤدب
-1روانشناسی پرورشی نوین – علی اکبر سیف-2نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسالمی – جلد اول – خسرو باقری-3
نظریه اسالمی تعلیم و تربیت اسالمی – (بخش تأمالت قرآنی از بخشهای اول و دوم و کل فصل پنجم) – جمیله علم الهدی
-1شرح جامع حقوق مدنی  /دکتر فرهاد بیات  -2حقوق تجارت به زبان ساده  /دکتر محمود عرفانی -3تحلیل قانون آئین
دادرسی مدنی -4متون حقوقی در حد  law textپنجم  :مقدمه علم حقوق  /مصطفی دانش پژوه
-1حقوق جزای عمومی  /دکتر محمدعلی اردبیلی  /ج 1و  / 2به استثناء مقدمه جلد  -2 - 1حقوق جزای اختصاصی  /دکتر
حسین میرمحمدصادقی  /جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اموال و مالکیت  -3تحلیل قانون محازات اسالمی -4آئین
دادرسی کیفری  /دکتر علی خالقی  /ج  -5 -1متون حقوقی در حد  -law text6مقدمه علم حقوق  /مصطفی دانش پزوه
-1بدایه الحکمه-2کالم جدید(حسن یوسفیان)--3آ موزش فلسفه 1و- ،2منطق مرحوم مظفر
-1کالم جدید :کتاب کالم جدید (حسن یوسفیان) فصول  -2 ، 8-7-5-4-3کالم قدیم :کتاب محاضرات فی الهیات بابهای
 -3، 1-3-4-5-6فلسفه اسالمی :کتاب بدایه الحکمه مراحل 12-11
-1آشنایی با جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت  /نصیری-2درسنامه درایة الحدیث  /دکتر سید رضا مؤدب-3تفسیر نمونه /
سوره بقره تا آیه 4 -100علوم قرآن  /آیت هللا معرفت
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نمایندگی سوریه

کالم اسالمی
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نمایندگی سوریه

اصول وفقه اسالمی
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نمایندگی عراق

فقه و حقوق قضایی
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نمایندگی عراق

حقوق خصوصی

120

نمایندگی عراق

حقوق جزا و جرم شناسی
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نمایندگی عراق

اصول وفقه اسالمی

122

نمایندگی عراق

زبان وادبیات عربی

123

نمایندگی عراق

تفسیر و علوم قرآن

-1المنهج الجديد في تعليم الفلسفة  -الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي أو بداية الحكمة للسيد محمد حسين
الطباطبائي -2محاضرات في اإللهيات -علي الرباني الكلبايكاني-3دراسات في علم الكالم الجديد -حسن يوسفيان
-1الحلقة الثانية -من الدليل العقلي إلى نهاية األصول العملية-2شرح اللمعة الدمشقية -كتاب المتاجر -كتاب الزكات-
كتاب الخمس
-1دروس تمهیدیه /قضا و حدود
-2شرح لمعه /ارث
-3بایستههای حقوق جزا ( استاد گلدوزیان)
 -1مقدمه علم حقوق  /مصطفی دانشپژوه

 -2اعمال حقوقی ( قرارداد -ایقاع )  /دکتر ناصر کاتوزیان
 -3حقوق تجارت به زبان ساده  /دکتر محمود عرفانی
-4قواعد فقه  /دکتر ابوالحسن محمدی
-5قانون آیین دادرسی مدنی
-6متون حقوقی در حد law Text
-1مقدمه علم حقوق /دکتر مصطفی دانش پژوه
 -2حقوق جزای عمومی  3/جلدی /محمدعلی اردبیلی
-3حقوق جزای اختصاصی 3 /جلدی /میرمحمدصادقی
-4قانون مجازات مصوب 1392
-5آیین دادرسی کیفری مصوب 92و اصالحات 94
-6متون حقوقی در حد law Text

-1لمعه :متاجر ،خمس ،زكات و طالق  -2اصول حلقه ثانيه از ابتداي دليل عقلي تا آخر
-1صرف /الصرف الوافی (فریدی فر)
-2تجزیه و ترکیب/کتاب الجدول/جزء  30قرآن (صافی)
-3بالغت /دروس فی البالغه /باب معانی و بیان (معین دقیق)
-4ترجمه و اعراب گذاری /نهج البالغه /خطبه قاصعه و متقین (محمد دشتی)
-1علوم قرآن(استادمعرفت) یا تلخیص التمهید

-2تفسیر نمونه یا المیزان /سوره بقره تا آیه 100
-3منطق تفسیر یک (رضایی اصفهانی)
-4درسنامه درایه الحدیث ( سید رضا مؤدب)

-1المحاضرات فی الهیات /تلخیص(ربانی گلپایگانی)
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نمایندگی عراق

کالم اسالمی
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نمایندگی غناء

مطالعات اسالمی
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نمایندگی گلستان

زبان و ادبیات عربی
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نمایندگی گلستان

فلسفه اسالمی
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نمایندگی گلستان

زبان وادبیات فارسی
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نمایندگی گلستان

تفسیر و علوم قرآن
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نمایندگی گلستان

مدیریت دولتی

131

نمایندگی گلستان

حقوق خصوصی

-2آموزش فلسفه جلد اول و دوم( آیت هللا مصباح) یا بدایه الحکمه(عالمه طباطبائی)
-3کالم جدید( یوسفیان)
( -1کتاب آموزش عقائد استاد مصباح یزدی درس  21الی  -2 )39کتاب بدایه الحکمه ( مرحله )11 - 10 - 8 -7 - 2 - 1
 .1صرف ونحو :مبادی العربیه ج 4تالیف رشید شرتونی و شرح ابن عقیل علی الفیه ابن مالک ،قرآن کریم -2معانی
وبیان(بالغت)  :جواهر البالغه احمد هاشمی  -3تاریخ ادبیات  :الوجیز فی التاریخ االدب تالیف حنان الفاخوری-4 -
ترجمه و اعراب گذاری متون  :کتاب روائع من االدب العربی تالیف یوسف خلیف  -5 -کتاب فن ترجمه تالیف یحیی
معروف و مصطلحات المتداوله تالیف رضا عزیزی
--1شرح العقاید النسفیه--عالمه تفتازانی--بخش خداشناسی -2کالم جدید--هادی صادقی--کل کتاب -3آشنایی با
مجموعه عرفان اسالمی--امینی نژاد  -4بدایه الحکمه  -عالمه طباطبایی -کل کتاب( متن عربی)-
-1متون نظم :مثنوی معنوی دفتر اول و دوم (شرح کریم زمانی)  -2بوستان سعدی (شرح و تصحیح غالمحسین یوسفی) -3
دیوان حافظ (شرح حسینعلی هروی) -4مرصاد العباد (شرح و تصحیح محمد امین ریاحی) -5دستور زبان فارسی 1و 2
(حسن انوری)  -6عروض و قافیه از (د.سیروس شمیسا)  -7متون نشر :تاریخ بهقی ( شرح و توضیح خلیل خطیب رهبر)
-1علوم قرآن  :صدیق حسین اف  -2تفسیر سوره لقمان و صافات و حجرات از تفسیر نمونه و تفسیر المنیر-3مبانی و قواعد
تفسیری از محمد علی رضائی (بخش مبانی)
-1مدیریت عمومی  /دکتر علی عالقه بند /ناشر :روان آذر-2کتاب تئوری های سازمان و مدیریت نوشته الهه ارسالن و
شعله مردفام و حسن یزدی پور ( انتشارات کانون فرهنگی آموزش) -3مدیریت در سازمانها /تألیف دکتر محسن منطقی/
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)- 4نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی نوشته آقای علیرضا
اسد زاده (انتشارات ماهان) -5تصمیمگیری و تعیین خط مشی دولتی دکتر سید مهدی الوانی /انتشارات سمت
-1مقدمه علم حقوق (مصطفی دانشپژوه) -2اعمال حقوقی (قرارداد -ایقاع) (دکتر ناصر کاتوزیان)  -3حقوق تجارت به زبان
ساده (دکتر محمود عرفانی) -4قواعد فقه (دکتر ابوالحسن محمدی)  - 5قانون آیین دادرسی مدنی  - 5متون حقوقی در
حد law Text

-1حقوق جزای عمومی  3 /جلدی/محمد علی اردبیلی-2حقوق جزای اختصاصی  4 /جلدی  /میر محمد صادقی  -3قانون
مجازات مصوب - 4 ، 1392آئین دادرسی کیفری مصوب  92و اصالحات  - 5 - 94متون حقوقی در حد  -law Text6مقدمه
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نمایندگی گلستان

حقوق جزا و جرم شناسی

133

نمایندگی گلستان

اصول و فقه اسالمی

-1فقه :کتاب «الفقه المیسر» ج ،1مبحث عبادات - 2اصول فقه :کتاب «الدروس التمهیدیة فی اصول الفقه» د .یبرودی

134

نمایندگی گلستان

فقه سیاسی (فقه سیاسی تطبیقی)

-1فقه :کتاب «الفقه المیسر» ج ،1مبحث عبادات -2اصول فقه :کتاب «الدروس التمهیدیة فی اصول الفقه» د .یبرودی
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نمایندگی گلستان

کالم اسالمی
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نمایندگی لبنان

تفسیر وعلوم قران

137

نمایندگی لبنان

اصول و فقه اسالمی

138

نمایندگی لبنان

کالم اسالمی

139

نمایندگی لبنان

فقه و معارف اسالم گرایش کالم اسالمی

140

نمایندگی لبنان

فقه و معارف اسالمی گریش فلسفه

141

نمایندگی لبنان

اخالق اسالمی

علم حقوق ( مصطفی دانش پزوه)

-1عقاید(3امامت تطبیقی)--سید زهیر المسیلینی--کل کتاب-2آموزش فلسفه ج--1آیت هللا مصباح یزدی - 3 -کالم جدید --
هادی صادقی--کل کتا ب
 -1علوم القرآن  /هادي معرفت  --2التفسير األمثل )سوره المائدة ( -3مناهج التفسير واتجاته  /رضائي اصفهاني
 -1شرح اللمعة/الطهارة ،والخمس ،و الزكاة - 2أصول الفقه /ج )2المظفر( أو الحلقة الثانية /من الدليل العقلی الی
ااالخیر( الشهید الصدر
 -1المحاضرات في اإللهيات /تلخيص)رباني گلپايگاني ( -2المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ج1و )2اليزدي( أو بداية
الحكمة )العالمة الطباطبائي)من المرحلة األولى إلى المرحلة التاسعة( – 3محاضرات في الكالم الجديد /الشيخ األسعد بن
علي
 - 1بداية الحكمة /العالمة الطباطبائي )من المرحلة الرابعة إلى المرحلة التاسعة( - 2الدروس التمهيدية /الحج ،واإلرث،
والنكاح  - 3شرح اللمعة /الصوم ،واالعتكاف ،واإلجاره
 -1بداية الحكمة /العالمة الطباطبائي) ،من المرحلة الرابعة إلى التاسعة - 2الدروس التمهيدية /الحج ،واإلرث ،والنكاح-3 .
شرح اللمعة /الصوم ،واالعتكاف ،واإلجارة
 -فلسفة األخالق /الشيخ مصباح اليزدي  -2معراج السعادة/النراقي  - - 3أخالق شبر /السيد عبد هللا الشبر

