
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 بخش معارفی



 

 

 

 

 

 جزئیات و منابع:

 منابع آزمون )مرحله دانشگاهی( رشته ردیف

 آشنایی با احادیث اهل بیت )ع( 1
 227کتاب گزیده اصول کافی، ترمحمدمهدی رضایی، نشر معارف محدوده  ازابتدای کتاب تا پایان حدیث 

 کتاب. 137صفحه 

 آشنایی با مفاهیم نهج البالغه 2
ا پایان ت 154، تالیف حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی محدوده : از ابتدای خطبه 6ام امیرالمومنین جلدکتاب پی

 (261تا پایان صفحه  85) از ابتدای صفحه 160خطبه 

 آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه 3
 رهبری  کتاب دعا از منظر مقام معظم رهبری، تالیف علیرضا برازش، دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم 

 محدوده: کل کتاب

 آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم 4
 کتاب کلمات المیزان، تهیه و تنظیم یاسر رضازاده، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت،

 ) طهارت(125محدوده: از ابتدای کتاب تا پایان صفحه 

 آشنایی با سیره معصومین )ع( 5
 امینی ،انتشارات آستان قدس رضوی کتاب بر مدار آفتاب، تألیف محمد حسین پور

 محدوده: کل کتاب

 حفظ موضوعی قرآن کریم 6
ف و خالصه ای از کتاب با قرآن خوشبخت شوید، تألیف سیدمهدی هاشمی، نشر مرکز امور قرآنی سازمان اوقا

 امور خیریه

 131)نادیده گرفتن عیوب یکدیگر( صفحه 114محدوده: از ابتدای کتاب تا پایان موضوع 

 احکام 7
 (، نشر معارف16های دانشجویی جلد ها و پاسخکتاب رساله دانشجویی )پرسش

 ( تا پایان کتاب169محدوده: از ابتدای احکام خمس)ص

 پرسمان معارفی 8
 کتاب طبیب عشق، تألیف مهدی طیب، نشر سفینه

 204 ادث زندگی( صفحهمحدوده:  از ابتدای کتاب تا پایان گفتار ششم )عکس العمل های انسان در برابر حو

 سبک زندگی قرآنی 9
 کتاب سبک زندگی منتظرانه، تألیف حسن مالیی، انتشارات مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

 محدوده: کل کتاب

 نماز 10
 کتاب پرتوی از اسرار نماز، تألیف محسن قرائتی، ناشر: ستاد اقامه نماز

 محدوده: کل کتاب

 

 هارشته : تمامی بخش معارفی

 اجرایی : فنی و ضوابط

 آزمون بخش معارفی در سه مرحله انجام می پذیرد که مراحل آن به شرح زیر می باشد: -1

های به طور همزمان و سراسری در دانشگاه 03/02/1399 چهارشنبه روزآزمون این مرحله : مرحله دانشگاهی -1-1

 علوم پزشکی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

 های برگزارکننده خواهددبیرخانه دانشگاه ه برگزاری آزمون)الکترونیکی یا مکتوب( بر عهدهساعت و نحوتبصره: 

 بود.

در  9139نیمه دوم مرداد ماه ای آزمون این مرحله به طور همزمان و منطقهسراسری)کشوری( : مرحله  -2-1

 های علوم پزشکی منتخب برگزار خواهد شد.دانشگاه

له این مرحله اختصاص به رشته و گروه هایی)استاد، کارمند، دانشجو( دارد که در مرححضوری : مرحله  -3-1

رات سراسری)کشوری( امتیاز شرکت کنندگان یکسان بوده و قابلیت رتبه بندی وجود ندارد. همچنین حداکثر نف

 نفر خواهد بود.  10راه یافته به این مرحله در هر رشته گروه 

* آشنایی با مفاهیم نهج البالغه * آشنایی با مفاهیم   علیهم السالمل بیت رشته : * آشنایی با احادیث اه 10بخش معارفی  شامل

*  علیهم السالمصحیفه سجادیه * حفظ موضوعی قرآن کریم  * آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم * آشنایی با سیره معصومین

 احکام * پرسمان معارفی*سبک زندگی قرآنی* نماز

 



 

 

 صورت حضوری و در قالب پرسش و پاسخهای شفاهی انجام خواهد شد. آزمون این مرحله بهتبصره: 

رت به صودر مرحله دانشگاهی سواالت طراحی و ارسال سواالت از سوی دبیرخانه دائم جشنواره صورت پذیرفته و  -2

 خواهد بود. تستی و تشریحیو در مرحله سراسری)کشوری(به صورت  تستی

ر نظر امتیاز منفی د ، یکبه ازاء هر پاسخ نادرست امتیاز داشته و 3هر پاسخ صحیح در سواالت تستی  تبصره:

 خواهد شد. گرفته

 نمرهِ سواالت درصد 80در هر رشته گروه حد نصاب الزم جهت راهیابی به مرحله سراسری)کشوری( کسب حداقل  -3

 تستی خواهد بود.

 از بیش ای دوبه تساوی رسیدن امتیاز  تصور در و باشد می تستی سواالت به توجه با متسابقین بندی رتبه در اولویت -4

یح . ضمناً چنانچه پس از تصحشد خواهد تصحیح تشریحی سواالت ،و گروه رشته هر در کنندگان شرکت از نفر دو

 از پس رترب های  رتبه ، تعیینیکسان باشد کنندگان شرکت از نفر دو از بیش یا دو امتیازات سواالت تشریحی باز هم

 له حضوری صورت خواهد پذیرفت.برگزاری آزمون مرح

اء هر سهمیه هر دانشگاه در هر رشته جهت معرفی به مرحله سراسری)کشوری( در گروه کارکنان و دانشجویان به از -5

ک نفر مشروط ینفر ثبت نام کننده در آزمون  5نفر ثبت نام کننده در آزمون یک نفر و در گروه اساتید به ازاء هر  40

 نمره ی سواالت تستی( خواهد بود. درصد 80)حداقل به کسب حد نصاب مربوطه

 نییآ صول حا کم برا تی، با رعادبیرخانه دائم جشنواره یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -6

 نامه، نافذ است.

 

 


