
  بسمه تعالی

  قابل توجه طالب و روحانیون اهل سنت 
  

  با سالم ؛

بیشتر طالب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل  يمندبهرهاحتراماً در راستاي 

مدارس علوم  يزیربرنامهدر دانشگاه مذاهب اسالمی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي 

اختصاصی دانشگاه مذاهب اسالمی، به  آزموندینی اهل سنت کشور با داوطلبان شرکت در 

آن دسته از طالب و روحانیون اهل سنت که فاقد مدرك سطح یک و دو  رساندیماطالع 

می  باشندمی کشور مدارس علوم دینی اهل سنت يزیربرنامهشوراي دبیرخانه صادره توسط 

 ضمن ، زیر طایشر و کسب در آزمون اختصاصی دانشگاه مذاهب اسالمیبا شرکت توانند 

و سایر  دانشگاه مذاهب اسالمی(در صورت برخورداري از حد نصاب علمی آزمون پذیرش در 

 نیز برخوردارگردند. (با احراز شرایط زیر)) از مزیت کسب مدرك سطح مورد درخواستشرایط

یک و داوطلبان رشته  سطح رشته هاي کارشناسی فاقد مدرك لذا براي این گروه از داوطلبان

هاي کارشناسی ارشد فاقد مدرك سطح دو مواد و منابع آزمون بر اساس این اطالعیه برگزار 

  می گردد.  

ذکر است افرادي که داراي مدرك سطح از طرف دبیرخانه شوراي برنامه ریزي  شایان

اي مدارس علوم دینی اهل سنت کشور باشند یا داراي مدرك تحصیلی پیش دانشگاهی(بر

تحصیل در مقطع کارشناسی) و یا داراي مدرك تحصیلی لیسانس از دانشگاهها، موسسات و 

مراکز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري می باشند مجاز به شرکت در 

این آزمون نمی باشند و صرفا بایستی در آزمون اعالم شده در دفترچه دانشگاه مذاهب 

  د.اسالمی شرکت نماین

توجه: این گروه از طالب اهل سنت بایستی حائز شرایط عمومی و همچنین شرط 

سنی ذکر شده در شرایط اختصاصی بر حسب مقطع تحصیلی مندرج در دفترچه راهنماي 

آزمون اختصاصی دانشگاه مذاهب اسالمی باشند. لذا این گروه فقط از شرط مدرك تحصیلی 

شگاه مذاهب اسالمی به شرح مواد و منابع جداول زیر معاف گردیده که با شرکت در آزمون دان

متناسب با سطح یک یا دو امکان کسب مدرك تحصیلی و پذیرش در دانشگاه را بطور 

   همزمان کسب خواهند نمود.
   



  ثبت نام  در آزمون شرایط الزم براي:  

تکمیل پرونده الکترونیکی در سیستم نام دبیرخانه شوراي برنامه ریزي مدارس  .1
 و اعالم کد آن در فرم ثبت نام آزمون علوم دینی اهل سنت کشور

 تکمیل فرم ثبت نام آزمون اختصاصی دانشگاه مذاهب اسالمی .2

آموزشی در حد سطح فرم مخصوص گذراندن محتواي و بارگذاري تکمیل  .3
ستان در امور اهل سنت در تایید دفاتر نمایندگی ولی فقیه ا مورد درخواست با

  تصاصی دانشگاه مذاهب اسالمیسامانه آزمون اخ
 

 :شرایط الزم براي اخذ مدرك سطح 

 از آزمون 12اخذ حداقل نمره  .1

در هر درس (این دوره در  12شرکت در دوره تکمیلی و کسب حداقل نمره  .2
دانشگاه مذاهب اسالمی پس از اعالم قبولی برگزار  شدگانرفتهیپذخصوص 

 )گردد.می

 نمرات بند یک و دواز مجموع  14کسب حداقل معدل کل  .3

 شرکت در مصاحبه .4

 مدرك در پایان تحصیالت طلبه در دانشگاه مذاهب اسالمی اعطا می شود. .5
 

 شرایط الزم براي قبولی در دانشگاه مذاهب اسالمی  

دانشگاه  دفترچه آزمون اختصاصیذکر شده در برخورداري از شرایط عمومی  .1
 مذاهب اسالمی

 شرکت در آزمون و کسب حد نصاب نمره .2

 ي کارشناسی ارشدهارشتهعلمی براي داوطلبان  مصاحبهشرکت در  .3

دانشگاه مذاهب در دفترچه آزمون  شدهاعالمي از شرایط سنی برخوردار .4

  تحصیلی اسالمی به تناسب مقطع
   



 

  رشته هاي کارشناسیکل و منابع آزمون براي سطح یک و مواد 

  ضرایب  آزمونمنابع   آزمونمواد 

  :ادبیات عرب

 میر صرف: صرف

 نحو: در حدود قطر الندي

 ترچمه: ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

  بالغت: البالغه الواضحه

4  

  3  شرح اربعین نووي  حدیث:

  3  کتاب مقدمه ابن صالح  علوم حدیث:

  تفسیر:
 شافعی: صفوه التفاسیر پانزده جزء اول

  حنفی: تفسیر جاللین پانزده جزء اول
3  

  3  علوم القرآن سیوطیاالتقان فی   علوم قرآن:

  فقه:
 شافعی: فتح القریب

  حنفی: مختصر القدوري
4  

  اصول فقه:
 شافعی: الوجیز فی اصول الفقه وهبه زحیلی

  حنفی: اصول الشاشی
4  

  3  تحقیقی در مسائل کالمی دکتر اسعد شیخ االسالمی  کالم:

  2  مختصر منطق صوري دکتر خوانساري  منطق:

  زبان و ادبیات فارسی:
 مفاهیم: گزیده متون فارسی انتشارات سمت

  دستور زبان: زبان و نگارش فارسی انتشارات سمت
2  

  

   



  رشته هاي کارشناسی ارشدکل و منابع آزمون براي سطح دو و مواد 

  

   

  ضرایب  آزمونمنابع   آزمونمواد 

  ادبیات عرب:

 صرف: تصریف زنجاتنی

 نحو: شرح قط ر الندي

 فارسی و بالعکسترجمه: ترجمه از عربی به 

  الغت: جواهر البالغه احمد الهاشمیب

4  

  دیث:ح
 شافعی: سبل السالم شرح بلوغ المذام صنعانی

  حنفی: ریاض الصالحین
3  

  3  کتاب مقدمه ابن صالح  علوم حدیث:

  تفسیر:
 شافعی: صفوه التفاسیر پانزده جزء آخر

  حنفی: تفسیر جاللین پانزده جزء آخر
3  

  3  علوم القرآن صبحی صالحمباحث فی   علوم قرآن:

  فقه:
 شافعی:القه المنهجی

  حنفی: کنز الدقائق
4  

  اصول فقه:
 شافعی:الوجیز فی اصول الفقه عبدالکریم زیدان

  نفی: نور االنوار
4  

  3  العفائد االسالمیه سید سابق  کالم:

  منطق:
 شافعی: حاشیه مولی عبداهللا یزدي

  حنفی: شرح التهذیب عبداهللا یزدي
2  

  2  الرجیق المختوم، نورالیقین خضري بک  اسالم:تاریخ 



  


