کسي که به دانشگاه ميرود باید عالم و
برخوردار از احتیاط در عمل باشد.
(مقام معظم رهبری حفظه اهلل)

دفترچه راهنمای
پذیرش داوطلبان تدریس
دروس معارف اسالمی
6931
ویراست نهایی

درگاه اینترنتیasatid.org :
رایانامه (ایمیل)info@asatid.org :
سامانه پیامكي95550003 :

باسمهتعالي

"با عنایت به استانی شدن روند پذیرش"
«متقاضیان گرامی الزم است کلیه مطالب این دفترچه را بهدقت مطالعه نمایند»
راهنمای پذیرش و سنجش علمی متقاضیان تدریس دروس معارف اسالمی
مقدمه
در راستای تأمین مدرسان موردنیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي جهت تدریس دروس معارف اسالمي و بر اساس بند  3از مادة 9
اساسنامه نهاد نمایندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها مصوب جلسات  909 ،900و  903مورخ  20/11/13 ،20/11/0و  20/10/9شورای
عالي انقالب فرهنگي ،بدینوسیله معاونت آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسالمي ،شیوهنامه پذیرش ،سنجش علمي و بررسي
صالحیتهای عمومي را که به منزله بخشنامه رسمي مي باشد ،به استحضار مسئوالن محترم مراکز آموزش عالي در سراسر کشور (کلیه
دانشگاهها و دانشكدههای دولتي ،آزاد اسالمي ،پیام نور ،شاهد ،غیرانتفاعي ،جامع علمي ـکاربردی ،مدارس عالي فني و حرفهای ،دانشگاه
فرهنگیان و  ...در همه رشتهها اعم از پزشكي و غیرپزشكي) ،مدیران محترم گروه معارف اسالمي ،مدرسان محترم دروس معارف اسالمي و
داوطلبان تدریس این دروس (اعم از حقالتدریس و هیأت علمي) ميرساند.
معرفی دروس معارف اسالمی
بر اساس مصوبه جلسه  030مورخ  39/3/09شورای عالي انقالب فرهنگي ،دروس عمومي معارف اسالمي شامل گرایشهای مبانی نظری اسالم،
تاریخ و تمدن اسالمی  ،انقالب اسالمی ،اخالق اسالمی ،آشنایی با منابع اسالمی و درس دانش خانواده و جمعیت ميباشند که هرکدام
از این گرایشها شامل عناوین درسي بوده که دانشجویان ميبایست الزاماً این دروس را در طي دوران تحصیل خود بگذرانند .همچنین بر اساس مصوب
جلسات  900الي  903شورای عالي انقالب فرهنگي تدریس این دروس در دانشگاهها منوط به کسب مجوز از سوی نهاد نمایندگي مقام معظم رهبری
در دانشگاهها (معاونت آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسالمي) ميباشد که در این دفترچه توضیحاتي در خصوص سیر مراحل کسب
مجوز ارائه ميگردد.
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شرایط اخذ مجوز تدریس:
 ) 6شرایط عمومی
الف) تابعیت کشور جمهوری اسالمي ایران
ب) اعتقاد و التزام عملي به احكام اسالم و مذهب رسمي کشور
ج) احراز دلبستگي نسبت به نظام جمهوری اسالمي ایران
د) اشتهار به عدم ارتكاب اعمال خالف شئون شغلي و تحصیلي در طول زمان تحصیل یا اشتغال
ه) برخورداری از حسن ظاهر ،سالمت و توانایي جسمي متناسب
و) دارا بودن حداقل  95و حداکثر  35سال سن ،برای تمامي متقاضیان
تبصره  :سوابق ایثارگری و تدریس دروس تخصصي همخوان در حوزه و مراکز آموزش عالي (رشتههای تحصیلي جدول شماره  )1و
دارا بودن مدرک حفظ کل قرآن کریم به حداکثر سن افزوده ميشود (تا سقف حداکثر  0سال)
ز) تسلّط کامل بر روخواني و روانخواني قرآن کریم و احكام مبتلي به
ح) رعایت شرط تأهل برای تمامي متقاضیان
ط) رعایت شئونات مدرسي معارف اسالمي به تشخیص نهاد.
تذکر  :6شرایط مذکور در این دفترچه صرفاً جهت دریافت مجوز حقالتدریس ميباشد و برای متقاضیان هیأت علمي ضوابط خاص
و شرایط مؤسسات و مراکز آموزش عالي نیز لحاظ ميگردد.

تذکر  :2با توجه به اهمیت دروس معارف اسالمي ،تشخیص اولویت پذیرش از میان واجدین شرایط ،بر عهده معاونت آموزشي و
پژوهشي استادان و دروس معارف اسالمي مي باشد که حسب مورد ،با توجه به سوابق علمي ،تحصیلي ،پژوهشي ،شرایط عمومي و نیز
امتیازات سنجش علمي ،صورت خواهد گرفت.
تذکر  :9در صورت عدم کسب امتیاز الزم (عدم اولویت پذیرش) مراتب از طریق مقتضي به داوطلب اعالم ميگردد.
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 ) 2شرایط اختصاصی
الف) دانشآموختگان حوزوی با دارا بودن یكي از شرایط ذیل:
 1ـ ارائه مدرک علمي حداقل سطح سه از حوزه علمیه
 0ـ ارائه مدرک اتمام امتحانات کتبي پایه دهم از مرکز مدیریت حوزه علمیه قم یا مراکز حوزوی استانها و ارائه تأییدیه شرکت حداقل
سه سال تحصیلي متوالي یا متناوب در دروس خارج فقه و اصول
تذکر:
 .1ذکر دقیق سنوات شرکت در درس خارج در گواهي صادره الزامي است.
 .0گواهي درس خارج باید از اساتید مشهور حوزه بوده و مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه قرار گرفته باشد.
 .9در موارد ذیل نیاز به ارائه گواهي شرکت در درس خارج نميباشد:
 9ـ  )1ارائه مدرک کارشناسي دانشگاهي در یكي از رشتههای مجاز به شرکت در مصاحبه علمي دروس معارف اسالمي (جدول
شماره  ) 1به ضمیمه مدرک پایه  15حوزه علمیه
 9ـ  )0قرار داشتن در مرحله تدوین پایاننامه سطح  9در یكي از رشتههای تخصصي حوزه علمیه
ب) دانشآموختگان دانشگاهي( :مطابق جدول شماره ) 1
 -1فارغ التحصیالن دکتری یا دانشجوی دکتری (بعد از قبولي در آزمون جامع) مطابق جدول شماره 1
 -0فارغ التحصیالن ارشد رشته مدرسي معارف
 -9فارغ التحصیالن دکتری یا دانشجویان دکتری رشته مدرسي معارف
تبصره  : 1همخواني دو مقطع تحصیلي (مطابق جدول شماره  ) 1برای مدارک دانشگاهي جهت جذب حق التدریس و هیئت علمي گروه
معارف الزامي بوده و تشخیص آن به عهده مدیریت جذب ،سنجش و ارزشیابي مي باشد.
تبصره  :0میانگین معدل دو مقطع تحصیلي نباید کمتر از  13باشد.
تبصره  :9مدارک تحصیلي داخلي مراکز آموزشي نظامي و غیرنظامي قابل پذیرش نميباشد.
تبصره :3رونوشت کلیه مدارک ارائهشده ميبایست توسط مراجع ذیصالح برابر با اصل شده باشد.

3

 )9موارد معافیت از مصاحبه علمی
 -1حوزویان دارای مدرک سطح  3تخصصي همخوان ،دعوت به مصاحبه اختباری ميگردند.
 -0پذیرفتهشدگان دورههای دکتری مدرسي معارف اسالمي(بعد از قبولي در آزمون جامع) از مصاحبههای علمي مستثني بوده و پس
از تشكیل پرونده از طریق سایت و ارسال مدارک نسبت به آنان تصمیمگیری خواهد شد.
تذکر :اعطای مجوز تدریس به افراد مذکور در بندهای قبل صرفاً برای حقالتدریس بوده و در صورت تقاضای عضویت هیأت علمي،
شرایط آنان با توجه به نوع دانشگاه و سیاستهای نهاد بررسي و اعالم نظر خواهد شد.
 -9متقاضیان عضویت هیأت علمي گروه معارف اسالمي درصورتيکه پرونده آنها از طریق مراجع ذیصالح به این معاونت ارسال
گردد ،پس از بررسيهای الزم از طریق مصاحبه علمي با هماهنگي ستاد ،نسبت به طي مراحل ،اقدام خواهند نمود.
 -3دارندگان مجوز تدریس در یكي از گرایشهای پنجگانه ،در صورت تناسب رشتهی تحصیلي با گرایشهای مذکور بر اساس
جدول شماره  ، 1باید از طریق مصاحبة علمي برای کسب مجوز دوم اقدام نمایند و در صورت عدم تناسب رشته تحصیلي با گرایش
های مذکور در جدول شماره  1با درخواست م تقاضي و ارائه مستندات الزم ،پس از تایید کمیته استاني قابل انجام است.
مثال :فردی که دارای مدرک تحصیلي علوم قرآن و حدیث بوده و مجوز آشنایي با منابع اسالمي را به طور کامل اخذ کرده است
ميتواند براساس جدول فوقالذکر در گرایش اخالق اسالمي صرفاً در مصاحبة علمي شرکت نموده و نسبت به اخذ مجوز این گرایش
اقدام نماید ولي چنانچه ،متقاضي خواهان اخذ مجوز در دیگر گرایشها مثل مباني نظری اسالم باشد پس از درخواست و اعالم نیاز
دانشگاه در کمیته معارف استان تصمیم گیری مي شود.
تبصره :اعضای هیات علمي گروه معارف از شمول بند فوق (بند )3مستثني بوده و ميتوانند در گرایش دلخواه ،اقدام به اخذ مجوز دوم
نمایند.
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(جدول شماره  : 6رشتههای مجاز)
ردیف

گرایش

رشته تحصیلی

مبانی نظری

تاریخ و تمدن

انقالب

اخالق

دانش خانواده

آشنایی با

اسالم

اسالمی

اسالمی

اسالمی

و جمعیت

منابع اسالمی

*

*

*

6

الهیات و معارف اسالمی

علوم قرآن و حدیث

2

الهیات و معارف اسالمی

فلسفه و کالم اسالمی

9

الهیات و معارف اسالمی

ادیان و عرفان

4

الهیات و معارف اسالمی

تاریخ و تمدن ملل اسالمی

*

5

تاریخ

تاریخ اسالم

*

1

تاریخ و فلسفه آموزش و
پرورش

تعلیم و تربیت اسالمی

7

علوم سیاسی

مطالعات سیاسی انقالب اسالمی
اندیشه سیاسی در اسالم

*

8

جامعهشناسی

سیاسی – انقالب اسالمی

*

3

علوم حدیث

کلیه گرایشها

61

ادیان و مذاهب با گرایش کالم یا ادیان ابراهیمی  -کالم
تطبیقی  -فلسفه تطبیقی  -فلسفه اسالمی  -فلسفه دین  -کالم
امامیه  -حکمت متعالیه

66

عرفان اسالمی  -اخالق اسالمی  -فلسفه اخالق  -عرفان تطبیقی

62

جامعهشناسی گرایش سیاسی (مؤسسه امام خمینی «ره»)

*

69

روانشناسی  -علوم تربیتی (مؤسسه امام خمینی «ره»)

*

64

الهیات و معارف اسالمی (مؤسسه امام خمینی «ره»)

*

65

ادیان و کالم جدید (مؤسسه امام خمینی «ره»)

*

61

علوم سیاسی (مؤسسه امام خمینی «ره»)

*

67

تاریخ (مؤسسه امام خمینی «ره»)

*

68

عرفان اسالمی و اندیشه های امام خمینی «ره»

*

63

معارف قرآن  -معارف نهجالبالغه و تفسیر اثری

*

21

تاریخ تشیّع  -شیعه شناسی  -فرق تشیع

26

تاریخ انقالب اسالمی

22

معارف اسالمی و علوم سیاسی (دانشگاه امام صادق (ع))

29

معارف اسالمی و حقوق (دانشگاه امام صادق (ع))

24

مطالعات زنان و خانواده  -مشاوره خانواده

25

*

*

*

*

*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*
*

مبانی نظری اسالم
ارشد و دکتری
رشته مدرسی معارف
اسالمی

*

*

*

*

*

*
*
*

تاریخ و تمدن اسالمی

*

انقالب اسالمی

*

اخالق اسالمی

*
*

آشنایی با منابع اسالمی
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(جدول شماره  : 2گرایشها و عناوین دروس معارف اسالمی)

ردیف

نام گرایش

1

مباني نظری اسالم

0

تاریخ و تمدن اسالمي

9

انقالب اسالمي

3

اخالق اسالمي

0

آشنایي با منابع اسالمي

6

درس دانش خانواده و جمعیت

عناوین دروس هر گرایش
 1ـ اندیشه اسالمي ( )1ـ (مبدأ و معاد)
 0ـ اندیشه اسالمي ( )0ـ (نبوت و امامت)
 9ـ انسان در اسالم
 3ـ حقوق اجتماعي و سیاسي در اسالم
 1ـ تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم
 0ـ تاریخ تحلیلي صدر اسالم
 9ـ تاریخ امامت
 1ـ انقالب اسالمي ایران
 0ـ آشنایي با قانون اساسي
 9ـ اندیشه سیاسي امام خمیني (ره)
 1ـ فلسفه اخالق (با تكیه بر مباحث تربیتي
 0ـ اخالق اسالمي (مباني و مفاهیم)
 9ـ آیین زندگي (اخالق کاربردی)
 -3اخالق خانواده
 -0عرفان عملي در اسالم
 1ـ تفسیر موضوعي قرآن کریم
 0ـ تفسیر موضوعي نهجالبالغه
درس دانش خانواده و جمعیت

تذکر:
 -1منابع مصاحبه علمي عناوین «آیین زندگی (اخالق کاربردی)» و «اخالق خانواده» مشترک بوده و در صورت قبولي
در مصاحبه ،مجوز هر دو عنوان صادر ميگردد.
 -0افرادی که مجوز تدریس گرایشهای مباني نظری اسالم ،اخالق اسالمي یا آشنایي با منابع اسالمي را دارند ،با قبولي در مصاحبه
علمي درس دانش خانواده و جمعیت ،ميتوانند این درس را تدریس نمایند.
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(نمودار مراحل پذیرش)

7

مراحل اخذ مجوز تدریس بر اساس نمودار مرحلهای

مراحل جذب ،پذیرش ،مصااحبه علمی ،صدور و تمدید مجوز به صورت استانی بوده و محل انجام مصاحبه علمی مبنای تعیین
محل تدریس متقاضی خواهد بود.

 -6مطالعه دفترچه راهنمای پذیرشی:

داوطلبان میبایســت پس از ورود به ســایت  asatid.orgدر قســمت پنل متقاضــیان تدریس با دانلود کردن دفترچه راهنمای پذیرشــي
(همین دفترچه) ،اقدام به مطالعه دقیق آن نمایند.
*هرگونه تغییرات در مفاد این دفترچه از طریق سایت  asatid.orgاطالع رساني خواهد شد.
 -2پیش ثبت نام:

متقاضــیان تدریس واجد شــرایط مندرج در دفترچه پذیرش مي توانند از تاریخ  1936/6/1لغایت  1936/2/10جهت ثبت اطالعات اولیه به
سایت  asatid.orgقسمت پنل متقاضیان تدریس مراجعه نمایند.
الزم اســت پس از تكمیل اطالعات و پرینت فرم شــماره  ، 2جهت بررســي ظرفیت و طي مراحل بعدی (مطابق شــرایط اعالمي در همین
دفترچه) به یكي از مدیران گروه معارف دانشگاههای استان مراجعه نمایند.
تبصره :چنانچه دانشگاهي فاقد مدیر گروه معارف باشد ،مسئول دفتر نهاد یا متولیان آموزشي گروه معارف ،مسئول بررسي تقاضا ميباشند.
در این صورت حضور رئیس دفتر استاني نهاد یا نماینده ایشان در جلسه کارگروه الزامي مي باشد.
 -9بررسی اولیه تقاضا:
مدیر گروه معارف دانشـگاه در صـورت نیاز به استاد ،حداکثر ظرف یكماه اقدام به دعوت متقاضي به مصاحبه اولیه در کارگروه معارف

دانشگاه مي نماید ( .فرم شماره  3توسط کارگروه تكمیل ميگردد)
تذکر :درصورت عدم نیاز یا عدم احراز شرایط توسط کارگروه ،پذیرش تقاضا در آن واحد دانشگاهي مختومه ميگردد.
 -4ارسال فرمهای شماره  7و : 8

در صـورت قبولي در مصـاحبه اولیه در این مرحله فرمهای تكمیل شـده  2و  3از طریق اتوماسیون اداری توسط مدیر گروه معارف به دفتر
استاني ارسال ميگردد.
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 -5بارگزاری فرمهای  7و :8

پس از تایید فرمها توسـط کمیته استاني ،کارشناس استاني فرمهای مذکور را در سایت بارگزاری نموده و متقاضي جهت تكمیل اطالعات
و بارگزاری مدارک به سایت  asatid.orgراهنمایي ميگردد. .
 -1تکمیل اطالعات متقاضی:

پس از قبولي در مصــاحبه اولیه و تایید فرم  2و  3توســط کمیته اســتاني ،متقاضــي اقدام به تكمیل نمودن اطالعات و بارگزاری مدارک
درخواستي در سایت ( asatid.orgپنل متقاضیان تدریس ) مينماید.
 -7احراز صحت مدارک:

کمیته معارف استاني موظف است مدارک داوطلب را بررسي ،با اصل تطبیق و از صحت آن اطمینان حاصل نماید.
 - 8بررسی و تایید مدارک توسط ستاد:

پس از بارگذاری مدارک در سـایت  asatid.orgدرصـورت رعایت شـرایط پذیرشـي و صـحت مدارک ارسـالي ،ظرف  05روز برای
متقاضـي پرونده پذیرشـي تشكیل و شماره آن پیامك ميشود و متقاضي میتواند با مراجعه به سایت  asatid.orgبخش ثبت نام مصاحبه
علمي با وارد کردن شماره پرونده و کدملي نسبت به تكمیل فرم درخواست مصاحبه علمي اقدام نماید.
تذکر :چنانچه مدارک ارســالي متقاضــي دچار نقص بوده و یا شــرایط پذیرش را دارا نباشــد ،پرونده جهت رفع نقص به اســتان ارجاع و یا
مختومه اعالم میگردد.
 -3مراجعه به سایت و ثبت درخواست مصاحبه علمی:

 1-3متقاضـــي موظف اســـت پس از دریافت شـــماره پرونده ،حداکثر طي دو هفته اقدام به ثبت نام مصـــاحبه علمي از طریق ســـایت
 asatid.orgنماید.
 0-3منابع مصاحبه علمي در پیوست همین دفترچه مشخص گردیده است.
 9-3محل مصاحبه علمي با توجه به استان انتخاب شده توسط متقاضي در سامانه ثبت نام ،در استان مربوطه خواهد بود.
 3-3مصاحبه علمي در هر استان توسط کارگروه مصاحبه علمي انجام ميشود.
 0-3نتایج مصاحبه علمي در استان بعد از تایید ستاد مورد پذیرش ميباشد .
تذکر:1کمیتههای معارف در تهران و استانها ميبایست حداکثر  3ماه پس از تشكیل پرونده ،نسبت به برگزاری مصاحبه علمي اقدام نمایند.
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تذکر :0شــیوه نامه برگزاری مصــاحبه در هنگام تعیین نوبت مصــاحبه (تكمیل فرم درخواسـت مصــاحبه علمي ) از طریق سـایت بهصــورت
مفصّل قابل دسترسي ميباشد.
تذکر :9تمامي متقاضـیان تنها دوبار مجاز به شـرکت در مصـاحبه علمي هر عنوان درسي مي باشند که در صورت عدم قبولي در نوبت اول
حداکثر پس از  9ماه مي تواند با مراجعه به سایت  asatid.orgو ثبت نام مجدد ،درخواست مصاحبه دهند.
تبصره :1متقاضیاني که در هر  0نوبت مصاحبه مردود شوند ،ميتوانند بعد از گذشت  6ماه مجددا در مصاحبه همان عنوان ثبت نام نمایند و
درصورت عدم قبولي ،پرونده ایشان مختومه ميگردد.
تبصره :0اطالعات تكمیلي مصاحبه علمي از طریق صفحه شخصي متقاضي ،در سایت  asatid.orgقابل مشاهده مي باشد.
 -61قبول علمی در برخی دروس:

با قبولي متقاضـي در یك یا چند عنوان درسـي یك گرایش (تا قبل از وصـول نظر هیات گزینش) کمیته اسـتاني ميتواند نسـبت به صدور
مجوز موقت برای دو نیمسال تحصیلي اقدام نماید.
 -66بررسی صالحیتهای عمومی:

پس از قبولي متقاضي در اولین مصاحبه علمي ،پرونده وی جهت تأیید صالحیتهای عمومي به هستة مرکزی گزینش نهاد ارسال ميگردد.
تبصره  :1گزینش نهاد بهصورت متمرکز صورت خواهد گرفت و مراحل گزینشي از طریق همان دفتر اطالعرساني ميگردد.
تبصـره  :0در صـورت صـدور رأی عدم اولویت تدریس از سـوی گزینش برای متقاضـي ،کلیه مراحل علمي گذشته منتفي گردیده و فرد
مجاز به تدریس دروس معارف اسالمي نميباشد.
 -62گذراندن کارگاه روش تدریس

با هدف افزایش مهارتهای روشــي و بهمنظور ارائه بهتر دروس معارف اســالمي ،کلیه پذیرفتهشــدگان در مراحل علمي ملزم به گذراندن
کارگاه روش تدریس ميباشند.
تبصره :متقاضي ميتواند مراحل کارگاه روش تدریس و بررسي صالحیت های عمومي را بهصورت همزمان طي نماید .درهرصورت برای
صدور مجوز تدریس ،ارائه گواهي کارگاه روش تدریس و همچنین موافقت هستة مرکزی گزینش نهاد الزامي ميباشد.
 -69تایید نهایی توسط ستاد:

صدور گواهینامه تدریس منوط به اتمام مراحل ذیل مي باشد:
 قبولي در مصاحبههای اولیه و علمي -رأی مثبت گزینش
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 ارائه گواهي شرکت در کارگاه روش تدریس تایید نهایي ستاد -64صدور مجوز دائم توسط کمیته استانی:

* مجوز تدریس متقاضـي بعد از گذراندن کامل مراحل باال به صـورت اسـتاني و در تهران متناسب با مراکز مصاحبه کننده (وزارت علوم،
وزارت بهداشت ،علمي کاربردی ،فرهنگیان ،آزاد اسالمي ،فني و حرفه ای ،غیرانتفاعي و پیام نور) صادر مي گردد.
* اعتبار گواهینامه تدریس استاني  9ساله ميباشد که پس از انقضای مهلت ،با توجه به آیین نامه مربوطه قابل تمدید مي باشد.
* رفع محدودیت از مجوز های تدریس طبق آیین نامه مربوطه مي باشد.
* قبولشـدگان در مصـاحبههای علمي قبل از صـدور رأی گزینش یا گذراندن کارگاه روش تدریس ،ميتوانند  0نیمسال تحصیلي مجوز
موقت تدریس دریافت نمایند.
* کلیه مجوزهای صادره به صورت سیستمي بوده و با مهر و امضای رئیس کمیته مربوطه ،معتبر خواهد بود.
 :65تدریس
اسـاتید دارای مجوز تدریس مي بایسـت طبق آیین نامه های ابالغي از طرف معاونت آموزشي و پژوهشي نهاد ،نسبت به تدریس در گروه
معارف اقدام نمایند.
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پیوست:
منابع مصاحبه علمی
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گرایش مباني نظری اسالم
اندیشه اسالمی1

ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

آموزش فلسفه (جلد  1و )2

محمد تقی مصباح یزدی

مؤسسه انتشارات امیر کبیر،
شرکت چاپ و نشر بین الملل

2

محاضرات فی االلهیات ؛ (مبدأ و
معاد)

جعفر سبحانی ،تلخیص از علی ربانی گلپایگانی

مؤسسه امام صادق (ع)

3

معیار اندیشه (منطق مقدماتی)

عسکری سلیمانی امیری

موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی (ره)

4

سیر حکمت در اروپا

محمدعلی فروغی

هرمس

5

فلسفه معاصر

فردریک چارلز کاپلستون -علی اصغر حلبی

زوار

اندیشه اسالمی 2

ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

محاضرات فی االلهیات ؛ (نبوت و
امامت)

جعفر سبحانی ،تلخیص از علی
ربانی گلپایگانی

مؤسسه امام صادق (ع)

2

آشنایی با ادیان بزرگ

حسین توفیقی

انتشارات سمت

3

جریان شناسی انتقادی عرفان های
نوظهور

حمیدرضا مظاهری سیف

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

4

کالم جدید

حسن یوسفیان

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
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انسان در اسالم
ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

انسان شناسی اسالمی

عبدالحسین خسروپناه

معارف

2

درآمدی بر معرفت شناسی

غالمرضا فیاضی

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

3

هستی و هبوط

حمید پارسانیا

معارف

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم
ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

نظام حقوقی زن در اسالم

شهید مرتضی مطهری

انتشارات صدرا

2

نظریه حقوقی اسالم (تک جلدی یا جلد اول دو
جلدی)

محمد تقی مصباح یزدی

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی (ره)

3

فلسفه حقوق بشر

عبداهلل جوادی آملی

مرکز نشر اسرا

4

درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسالم (بررسی
مقایسه ای دیدگاه اسالم و غرب)

محمدرضا زیبایی نژاد،
محمدتقی سبحانی

دفتر مطالعات و تحقیقات
زنان استان قم
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گرایش تاریخ و تمدن اسالمي
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

خدمات متقابل اسالم و ایران

مرتضی مطهری

صدرا

2

کارنامه اسالم

عبدالحسین زرین کوب

امیرکبیر

3

دانش مسلمین

محمدرضا حکیمی

دلیل ما

4

تمدن اسالمی در قرن  4هجری (رنسانس اسالمی)

آدام متز؛ ترجمه علیرضا
ذکاوتی قراگزلو

امیرکبیر

تاریخ تحلیلی صدر اسالم
ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سیدجعفر شهیدی

نشر دانشگاهی

2

تاریخ تحلیلی صدر اسالم (عصر نبوت)

غالمحسین زرگری نژاد

سمت

تاریخ امامت
ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

تشیع در مسیر تاریخ

سید حسین محمد جعفری

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

2

نقش ائمه در احیای دین

عالّمه سیّد مرتضی عسکری

عالمه عسگری

3

امامان اهل بیت؛ مرزبانان حریم اسالم

آیت اهلل سید محمدباقر صدر

انتشارات دارالصدر

4

انسان 252ساله

مقام معظم رهبری

انتشارات صهبا

5

سیره پیشوایان(از امام کاظم(ع) تا آخر)

مهدی پیشوائی

موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام
صادق (ع)
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گرایش انقالب اسالمي
انقالب اسالمی ایران
ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

تاریخ تحوالت سیاسی ایران

موسی فقیه حقانی،موسی
نجفی

موسسه مطالعات تاریخ
معاصر ایران

2

والیت فقیه

محمدهادی معرفت

تمهید

غالمعلی حداد عادل

انتشارات فراوا (فرهنگ ایران
و اسالم)

4

انقالب اسالمی در بوته آزمون

منوچهر محمدی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

5

بازتابهای انقالب اسالمی ایران

محمدباقر خرمشاد

سمت

6

جنبش دانشجویی در ایران

شهریار زرشناس

دفتر نشر معارف

7

جریان شناسی سیاسی در ایران

علی دارابی

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه

3

محض اطالع
(خالصه خاطرات علم)

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

مجمع تشخیص مصلحت نظام

محمد جواد ارسطا

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

2

مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران

محسن ملک افضلی اردکانی

دفتر نشر معارف

3

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

متن قانون

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) :سیاست به مثابه صراط

ابراهیم برزگر

سمت

2

اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری

مهدی اسماعیلی

صهبا

3

وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره)

موسسه چاپ و نشر عروج

16

گرایش اخالق اسالمي

فلسفه اخالق
ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

عناصر فلسفه اخالق

جیمز ریچلز-ترجمه محمود فتحعلی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

2

نقد و بررسی مکاتب اخالقی

محمد تقی مصباح یزدی

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

3

مسائل اخالقی

مایکل پالمر-علیرضا آل بویه

سمت

اخالق اسالمی ،مبانی و مفاهیم
ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

علم اخالق اسالمی :ترجمه کتاب
جامع السعادات(تلخیص)

مهدی بن ابی ذر نراقی ،سیدجالل الدین
مجتبوی

حکمت

2

چکیده اخالق در قرآن (2جلدی)

محمد تقی مصباح یزدی علی شیروانی

دارالفکر

3

سر االسراء :شرح حدیث معراج

؛سعادتپرور؛ مترجم:وزیری فرد

احیاء کتاب

4

به سوی خودسازی

محمدتقى مصباح یزدى؛ کریم سبحانى؛

مؤسسه آموزشى و پژوهشى
امام خمینى(قدس سره)
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آئین زندگی ،اخالق کاربردی
ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

تربیت جنسی از منظر قرآن و حدیث

علی نقی فقیهی

دارالحدیث

2

اخالق کاربردی

احمدحسین شریفی

نشر معارف

3

خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی

محمدرضا ساالری فر

انتشارات حوزه و دانشگاه

4

جامعه شناسی خانواده از دیدگاه منابع اسالمی.

حسین بستان(نجفی) و
همکاران

انتشارات حوزه و دانشگاه

5

اخالق حرفه ای در تمدن ایران و اسالم

احد فرامرز قراملکی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی
و اجتماعی

عرفان عملی در اسالم
ردیف

نام کتاب

مولف

ناشر

1

کاوشی در معنویت های نوظهور؛ بررسی ده جریان
فعال در ایران

حمزه شریفی دوست

دفتر نشر معارف

2

آشنایی با مجموعه عرفان اسالمی

علی امینی نژاد

موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی (ره)

3

مجموعه مقاالت ،جلد اول

محمد شجاعی

نشر سروش

4

رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی االلباب

سید محمدحسین حسینی
طهرانی

عالمه طباطبائی

5

مقامات عارفان؛ به روایت ابن سینا

بوعلی سینا – ترجمه
شیروانی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

18

درس دانش خانواده و جمعیت

ردیف

نام کتاب

مؤلف

ناشر

1

خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی

محمدرضا ساالری فر

انتشارات حوزه و دانشگاه

2

جامعهشناسی خانواده از دیدگاه منابع اسالمی

حسین بستان (نجفی) و
همکاران

انتشارات حوزه و دانشگاه

3

جمعیت ایران افزایش یا کاهش

اکرم حسینی مجرد

شورای عالی انقالب فرهنگی

4

حقوق زن و خانواده

محمود حکمت نیا

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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گرایش منابع اسالمي

تفسیر موضوعی قرآن کریم

ردیف

کتاب

مولف

ناشر

1

قواعد تفسیر قرآن

علی اکبر بابائی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2

مبانی تفسیر قرآن

رضا مودب

دانشگاه قم

3

علوم قرآنی

محمد هادی معرفت

موسسه فرهنگی تمهید

4

قرآن در قرآن

فتح اهلل نجارزادگان

دانشگاه تهران

5

تفسیر و مفسران

محمد هادی معرفت

موسسه فرهنگی تمهید

تفسیر موضوعی نهج البالغه

ردیف

کتاب

مولف

ناشر

1

درسنامه نهجالبالغه (دو جلد نخست)

جمعی از نویسندگان

دارالعلم

2

تفسیر نهج البالغه

مصطفی دلشاد تهرانی

سمت

3

شناخت نامه نهج البالغه

احمد غالمعلی

سمت

4

نهج البالغه :نقدها و پاسخ ها

محمدحسن نادم

ادیان
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