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 منابع آزمون )مرحله دانشگاهی( رشته ردیف

1 
آشنایی با احادیث 

 اهل بیت )ع(

 کتاب گزیده اصول کافی، ترجمه محمدمهدی رضایی، نشر معارف، 

 کتاب ۷۳۲صفحه  ۲۲۲پایان حدیث از ابتدای کتاب تا  محدوده:

2 
آشنایی با مفاهیم نهج 

 البالغه

آثار آیت اهلل ، نشر حضرت آیت اهلل مکارم شیرازیتألیف ، ۶پیام امام امیرالمومنین جلد کتاب 

  مکارم شیرازی

 ۷۶۱تا پایان خطبه ۷۵۱بتدای خطبه از ا محدوده:

 (۲۶۷تا پایان صفحه  ۵۵)از ابتدای صفحه 

3 
مفاهیم آشنایی با 

 صحیفه سجادیه

دعا از منظر مقام معظم رهبری، تألیف علیرضا برازش، دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم کتاب 

 رهبری

 کل کتاب محدوده:

4 
آشنایی با ترجمه و 

 تفسیر قرآن کریم

 ،قرآن و اهل بیت نبوت ، انتشاراتتهیه و تنظیم یاسر رضازاده، کلمات المیزانکتاب 

 ) طهارت(۷۲۵تا پایان صفحه از ابتدای کتاب  محدوده:

5 
آشنایی با سیره 

 معصومین )ع(

 قدس رضویآستان ن پور امینی ،انتشارات محمد حسی تألیف، فتابکتاب بر مدار آ

 کل کتاب محدوده:

6 
حفظ موضوعی قرآن 

 کریم

رآنی سیدمهدی هاشمی، نشر مرکز امور ق تألیفکتاب با قرآن خوشبخت شوید، خالصه ای از 

 سازمان اوقاف و امور خیریه

 ۷۳۷صفحه  )نادیده گرفتن عیوب یکدیگر(۷۷۱پایان موضوع از ابتدای کتاب تا  محدوده:

 ماحکا 7
 نشر معارف (،۷۶شجویی جلد های دان ها و پاسخ کتاب رساله دانشجویی )پرسش

 تا پایان کتاب( ۷۶1)صاز ابتدای احکام خمس محدوده:

 معارفیپرسمان  8

 ، نشر سفینهمهدی طیب ، تألیفکتاب طبیب عشق

در برابر حوادث عکس العمل های انسان ) از ابتدای کتاب تا پایان گفتار ششم  محدوده:

 ۲۱۱زندگی( صفحه 

 قرآنیسبک زندگی  9

مالیی، انتشارات مرکز تخصصی مهدویت حوزه حسن کتاب سبک زندگی منتظرانه، تألیف 

 علمیه قم

 کل کتاب محدوده:

 نماز 11
 ، ناشر: ستاد اقامه نمازمحسن قرائتی تألیفز اسرار نماز، پرتوی اکتاب 

 کل کتاب محدوده:

 ددهُنی هُآبیست و پنجمین جشنواره قر ی لیست منابع بخش معارف

 دانشگاهیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


