ردیف

رشته

مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله دانشگاهی
کتاب گزیده اصول کافی،

۱

آشنایی با

ترجمه محمدمهدی رضایی،

احادیث اهلبیت(ع) نشر معارف(از ابتدای کتاب
تا صفحه)۱۱۰

مرحله منطقهای
کتاب گزیده اصول کافی،
ترجمه محمد مهدی رضایی،
نشر معارف ،کل کتاب

کتاب سیری در نهج البالغه،
۲

آشنایی با
مفاهیم نهجالبالغه

سجادیه

استاد شهید مرتضی

کتاب سیری در نهج البالغه،

مطهری ،نشر صدرا،

استاد شهید مرتضی مطهری،

شیرازی ،جلد ،۳نشر داراکتب

شیرازی ،جلد ،۳نشر داراکتب

(فصلهای:مقدمه،۱،۵،۶،۷،

نشر صدرا ،کل کتاب

کتاب دعا از منظر مقام

مکارم االخالق) بر اساس

معظم رهبری ،تالیف علیرضا ترجمه استاد حسین انصاریان
برازش ،دفتر حفظ و نشر

و کتاب دعا از منظر مقام

آثار مقام معظم رهبری

معظم رهبری،تالیف علیرضا

کتاب دقایقی با قرآن ،تالیف

۴

قرآن

استاد محسن قرائتی،
انتشارات درس هایی از
قرآن ،از ابتدای کتاب تا
صفحه ( ،۱۵۷ابتدای سیمای
لقمان حکیم)

االسالمیه،شرح خطبههای  ۶۱-۶۴-االسالمیه،شرح خطبههای ۷۰تا
۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۳-۷۹-۸۱

مقام معظم رهبری

ترجمه و تفسیر

ص ،۱۰۵ابتدای ستایش پروردگار)

بوستان کتاب ،کل کتاب

تالیف آیتاهلل العظمی مکارم

برازش،دفتر حفظ و نشر آثار

آشنایی با

بوستان کتاب(از ابتدای کتاب تا

تالیف آیتاهلل العظمی مکارم

برای والدین) و(۲۴دعای

۳

کافی،ابراهیم پیشوایی،نشر

کافی ،ابراهیم پیشوایی ،نشر

کتاب پیام امام امیرالمومنین(ع)،

متن و ترجمه دعای  (۲۰دعای

مفاهیم صحیفه

کتاب واژههای اخالقی از اصول

کتاب واژه های اخالقی از اصول

کتاب پیام امام امیرالمومنین(ع)،

نشر صدرا)

آشنایی با

مرحله سراسری

جشنواره ملی

کتاب دقایقی با قرآن ،تالیف
استاد محسن قرائتی،انتشارات
درسهایی از قرآن،از ابتدای
کتاب تا صفحه ( ،۲۱۰ابتدای
تمسخر و استهزاء)

شرح و تفسیر دعای مکارم
االخالق ،مرحوم آیت اهلل محمدتقی
فلسفی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی،
 ،۱۳۷۰جلد اول ،از ابتدای کتاب تا
ابتدای فراز  «۱۴الهم صل علی
محمد و آل محمد و متعنی بهدی
صالح ال استبدل»

کتاب تفسیر آیات برگزیده،

پایان ،۸۳صفحه ۱۴۷تا صفحه۴۶۰
شرح و تفسیر دعای مکارم
االخالق ،مرحوم آیت اهلل محمدتقی
فلسفی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی،
 ،۱۳۷۰جلد اول ،از ابتدای کتاب تا
ابتدای فراز «۲۴و هب لی مکرا علی
من کایدنی»

کتاب تفسیر آیات برگزیده،

علیرضا مستشاری ،نشر معارف ،علیرضا مستشاری ،نشر معارف،
از ابتدای کتاب تا ابتدای جز،۱۱

(از ابتدای کتاب تا ابتدای جز،۲۱

ص( ،۲۰۰ابتدای توسل و شرک) ص( ۳۵۷خط نوشتن پیامبر(ص))
کتاب درسهای پیامبر اعظم(ص)،

کتاب سیری در سیره
آشنایی با
۵

نبوی(ص) ،تالیف استاد

سیره معصومین مرتضی مطهری ،انتشارات
(ع)

صدرا ،بخشهای:
مقدمه۱،۲،۶،۷،

گزیده بیانات مقام معظم رهبری کتاب درسهای پیامبر اعظم (ص)،
کتاب سیری در سیره

درباره شخصیت و بعثت نبی

گزیده بیانات مقام معظم رهبری

نبوی(ص) ،تالیف استاد

مکرم اسالم(ص) ،موسسه

درباره شخصیت و بعثت نبی

مرتضی مطهری ،انتشارات

پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی،

مکرم اسالم(ص) ،موسسه

صدرا،کل کتاب

از ابتدای کتاب تا ص (،۱۴۶تا

پژوهشی فرهنگی انقالب

ابتدای اهمیت و آثار والدت پیغمبر

اسالمی،کل کتاب

اسالم (ص))
کتاب با قرآن خوشبخت
شوید،نوشته سید مهدی
۶

حفظ موضوعی

هاشمی،نشر مرکز امور

قرآن کریم

قرآنی سازمان اوقاف و
امور خیریه،از ابتدای کتاب
تا انتهای فصل هفتم ص۶۸

کتاب با قرآن خوشبخت
شوید ،نوشته سیدمهدی
هاشمی ،نشر مرکز امور
قرآنی سازمان اوقاف و امور
خیریه،کل کتاب

کتاب درسنامه حفظ
موضوعی،سطح یک

کل کتاب درسنامه حفظ

مقدماتی،حسین تقی پور،نشر

موضوعی،سطح یک

تالوت سازمان دارالقرآن

مقدماتی،حسین تقی پور ،نشر

الکریم(،از ابتدای کتاب تا انتهای

تالوت سازمان دارالقرآن الکریم

فصل هشتم ویژگی مومنان)

کتاب رساله دانشجویی
(پرسشها و پاسخهای
۷

احکام

۸

پرسمان معارفی

دانشجویی جلد ،)۱۶نشر

کتاب رساله دانشجویی (پرسشها
متعاقباً اعالم میگردد

معارف ،از ابتدای احکام نذر

و پاسخهای دانشجویی جلد ،)۱۶

متعاقباً اعالم میگردد

نشر معارف ،کل کتاب

تا پایان کتاب
کتاب پرسشها و پاسخ های

کتاب شیعه پاسخ میگوید،

دانشجویی جلد  ۱۳ویژه

آیت اهلل العظمی مکارم

محرم ،از ابتدا تا پرسش ۵۰

شیرازی ،انتشارات مدرسه

از همان ،نشر معارف

امام علی بن ابی طالب (ع)

متعاقباً اعالم می گردد

متعاقباً اعالم میگردد

کتاب همیشه بهار(اخالق و
سبک زندگی اسالمی) ،احمد
۹

سبک زندگی

حسین شریفی،نشر معارف

ایرانی و اسالمی

از ابتدا تا انتهای فصل

متعاقباً اعالم میگردد

متعاقباً اعالم میگردد

متعاقباً اعالم میگردد

هشتم،سبک زندگی اسالمی
در روابط با دیگران

فایل منابع برخی از رشتههای مرحله دانشگاهی که در تاریخ  ۷اسفند  ۱۳۹۶به طور همزمان در تمامی دانشگاههای
دولتی و موسسات غیرانتفاعی برگزار خواهد شد جهت استفاده دانشجویان در دسترس قرار گرفته شده است.
- ۱آشنایی با احادیث اهل بیت
- ۲حفظ موضوعی قرآن کریم
- ۳آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن
- ۴سبک زندگی ایرانی و اسالمی
- ۵آشنایی با مفاهیم نهج البالغه
- ۶احکام
- ۷آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه
- ۸آشنایی با سیره معصومین

