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 هؼریف هقهغ ضطح چُار
 

پژيَطی، چُارمیه مقطغ اس تحصیالت حًسيی ي ديمیه مقطغ اس تحصیالت تکمیلی است کٍ طالب  _  سطح چُار آمًسضی

ي تخصصی رضتٍ مزتًط را کسة  پس اس گذراوذن ایه ديرٌ، تًان تذریس، تحقیق، وقذ، ارائٍ وظزیٍ ي پاسخ تٍ ویاسَای ػلمی

 کىىذ. پس اس دفاع اس رسالٍ ػلمی، داوطىامٍ سطح چُار آن رضتٍ را دریافت می کزدٌ ي

 اَذاف تزگشاری ایه ديرٌ ػثارت است اس:تزخی اس 

 َای مزتثط تا رضتٍ؛ َا ي ريش َا، مکتة ایجاد تسلط تز دیذگاٌ (1

 ل مزتثط تا رضتٍ؛در حذ تحلیل، وقذ ي ارائٍ وظزیٍ در مسائتقًیت تًان پژيَص  (2

 ان پاسخگًیی تٍ ویاسَای ػلمی ي تخصصی رضتٍ؛ارتقای تً (3

 ساسی جُت تًلیذ ػلم ي تًسؼٍ داوص در رضتٍ؛ تأمیه پژيَطگز مًرد ویاس ي سمیىٍ (4

 تأمیه استاد مًرد ویاس در رضتٍ. (5
 

حَسُ اهکاى پذیز است ٍ دارًدگاى هدرک کارشٌاسی  3ایي سطح فقط بزای دارًدگاى هدرک سطح  رتَجِ: ثبت ًام د

ى را ًدارًد )ایي هحدٍدیت شاهل افزادی کِ عالٍُ بز هدرک آاهکاى شزکت در  (ّای ّوسَ در رشتِحتی )ارشد 

 شَد(. هیًیش  حَسُ ّن ّستٌد 2کارشٌاسی ارشد دارای هدرک سطح 

 

 : َاَا ِ گرایعرغخٍ
 رشتِ تفسیز تطبیقی؛ (1

 رشتِ تفسیز علَم ٍ هعارف قزآى؛ (2

 خاًَادُ؛ با گزایش فقِ رشتِ فقِ (3

 کالم اسالهی؛رشتِ  (4

 ؛بیت  رشتِ تاریخ اّل (5

 رشتِ حکوت هتعالیِ. (6
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 تاضذ. ضذگان تٍ حذّ وصاب می مىًط تٍ رسیذن تؼذاد پذیزفتٍَز گزایص، تذکز: تطکیل 

 

 و مصاحبه علمی  منابع آزمون کتبی

 

 هًابغ هػرتک (1

 اؾّل الفمٍ )ػریب( 1
محمدرقا 

 هظفر
ـ حؼادل ِ 3ـ حجیج ظّاَر؛ 2؛ ػام ِ خاؼـ 1فمم هباحذ ذیل: 

 حراجیح.

2 
الفمٍ االضخدالیل 

 )ػریب(
 کخاب َای يکاح، نالق ِ ارد. ایرِاین

ٍ  ادبیاث ػرب 3  اضج. 4س  –ایى هًبغ آزهّو هنت خایص يدارد ِ ضؤاالث در حد کخاب هبادیء الؼربی
 

 

 هًابغ اخخؿایص  (2
 رشته تفسیز تطبیقی .1

1 

 املیساو یف تصطری المرآو )ػریب(
 مجمغ البیاو )ػریب(

 تصطری الکبری )ػریب(

 ػالهٍ نبانبایی
 هرحّم نربیس تصطری ضّرٌ َای مجادلٍ، حػر، ممتحًٍ ِ ؾف

 فخر  رازی

 ضیّنی االتضاو )ػریب( 2
)لّاػد  42)غریب المرآو(، ونع  36ونع 

حًالف(، ِ هّمه )هػکل  45تصطری(، ونع 
 ر()غرِل هفط 45ونع 

3 
برریس هکاحب ِ رِظ َای 

 تصطریی
 2ِ  1جلد  یلع اکرب بابائی

 املطخّی الزاین یلع فتحی الًؿّؼ المرآيیٍ املؼاؾرٌ )ػریب( 4
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 بٍ بؼد 1361چاپ 
 

 

 رشته علوم و هعارف قزآى .2

 

 کخاب بٍ جس هباحذ تصطریی ضّرٌ محدمتام  ضید اوبالماضن خّئی البیاو )ػریب( 1

 محمدَادی هؼرفج حلخیؽ الخمُید )ػریب( 2
 ِ ِ محکن  جلد اِل: هباحذ ِحی غًایس 

 هخػابٍ؛
 جلد دِم: اعجاز بیاین ِ اعجاز ػلمی لرآو.

 ضّرٌ َای هلک، لمل، حالٍ، هؼارس ِ ونح ػالهٍ نبانبایی املیساو یف تصطری المرآو )ػریب( 3

4 
 المرآيیٍ املؼاؾرٌ )ػریب(الًؿّؼ 

 بٍ بؼد 1361چاپ 
 املطخّی الزاین یلع فتحی

 

 
 

 رشته تاریخ اهل بیت  .3

 متام کخاب جاضن حطنی حاریخ ضیایس غیبج اهام دِازدمه )عجل اهلل( / )ايخػاراث اهریکبری( 1

  خی حار ریدر هط غیتش  2
دفرت نشر فرًَگ 

 اضالیم
 متام کخاب

 2جلد  حطنی ؾابری  حاریخ فرق اضالیم / )ايخػاراث مسج( 3
ٍ غ ؼٍیاهاهاو غ ریصتّ 4  متام کخاب غًایس ؼٍیهؤضط

 ؼٍیغ یخ ی هًابغ حار 5
پژَِػگاٌ حّزٌ ِ 

 دانشگاٌ
 

 متام کخاب

 متام کخاب غیخ هفید کخاب الجمل / )دفرت حبلیغاث حّزٌ ػلمیٍ لن( 6
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 خانوادهبا گزایش فقه فقه رشته  .4

 

 آخّيد خراضاین االؾّل )ػریب( تکفای 1
حؼارـ االدلت  د،یبحذ ػام ِ خاؼ، ههللك ِ هم
 ِ االهاراث

 غُید ؾدر حلمٍ رالزٍ )ػریب( 2
از ابخدای اؾّل ػملیٍ حا آخر بحذ اضخصحاب 

 )ابخدای حؼارـ ادَلٍ(

3 
 

 هکاضب )ػریب(
 

 غیخ اصناری

از ابخدای الًّع الرابغ )ها َیحُرُم  هکاضب محرهٍ
حا اِل  االکخطاب بٍ لکّيٍ ػماًل محَرهًا یف نصطٍ(

 ت.بیغاملطألت الزالزت ػػر: ال
 )ِاحتد فكّیل غیاز ادلٍ بهالو بکخاب البیغ 

 االجازة ِ الرد حا المّل یف للبهالو باالدلت االربؼت(
 )اها الکالم یف االجازة(

حا  « الػرِل الیت یضغ ػلیُا الؼمد»از خیاراث,   
 «هطئلت یف حمک الػرل الفاضد»

4 
)ػلمهی  جِ اَل یب اهربیپ یتیحرب ٌریض

 الطالم(

ِ  یمحمد داِِد
 ینیحط یلع دیض

 زادٌ
 متام کخاب

 

 

 

 رشته کالم اسالهی .5

 

 6ِ  4، 6، 1، 3هراحل متام کخاب بٍ جس  ػالهٍ نبانبایی هنایٍ الحکمٍ )ػریب( 1

2 
کػف املراد یف غرح تجرید االػخماد 

 )ػریب(
 از املمؿد الزالذ حا آخر کخاب ػالهٍ حَلی

 هباحذ لیاش، ربَاو ِ هغالهٍ محمدرقا هظفر املًهك )ػریب( 3



 سالم اهلل علیهاجامعو الزىراء  - دفترچو راىنمای پذیرش حوزه علمیو خوىران
 

5 

 

 جلد اِل آیج اهلل ضبحاین بحّد یف امللل ِ النحل )ػریب( 4

 ون(ػمل ِ اػخماد دیین / )ايخػاراث نرح  5
مجؼی از ونیسًدگاو با 
حرمجٍ آلایاو يرالی ِ 

 ضلهاین

)هعجساث( ِ  6(، )غر 6)براَنی خداغًایس(،  1 هباحذ
 )حیاث پص از هرگ( 11

 

 

 رشته حکوت هتعالیه .6

 

 هحدوده هؤلف نام هنبع ردیف

 کل کخاب ػالهٍ نبانبایی هنایٍ الحکمٍ )ػریب( 1

 ػالهٍ حَلی الجَّر الًكید )ػریب( 2
 الخاهص: یف الربَاو ِ الحد؛الفؿل 

 الفؿل الطابغ: یف املغالهٍ.

 فلطفٍ اضالیم خی بر حار یدرآهد 3
 ریز سًدگاوی از ون یمجؼ

 یر محمد فًائظي
 یاغکّر

 فؿل ضّم، چُارم ِ پنجن - 1س 

 فلطفٍ اضالیم خی بر حار یدرآهد 4
 ریز سًدگاوی از ون یمجؼ

 یر محمد فًائظي
 یاغکّر

 ِ چُاردمه سدمهیض ازدمه،یفؿل  - 3س 

 
 

 

فقط بزای معزفی ديرٌ ي آگاَی دايطلب اس مىابع می باشد ي اطالعات تکمیلی ي شزایط پذیزش در دفتزچٍ ایه  :تذکز ههن

 سمان ثبت وام اعالم خًاَد شد.
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 بندی رماحل آزمون زمان
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 تاریخ عٌَاى ردیف

 بْوي 3تا   دی11 ثبت ًام سهاى  .1

 فزٍردیي 25 دریافت کارت آسهَى  .2

 فزٍردیي 31 بزگشاری آسهَى  .3

 اردیبْشت 31 اعالم ًتایج آسهَى  .4


