اطالعیه زمان ،منابع آزمون و شرایط شرکت در آزمون جامع مقطع دکتری
زمان آزمون :چهارشنبه  92اردیبهشتماه  29ساعت  01صبح

منابع آزمون رشته علوم قرآن و حدیث:
 oتفسیر؛ جزء  72و  72المیزان و مجمع البیان.
 oعلوم قرآنی ؛ علوم قرآنی حکیم و جلد دوم مختصر التمهید آیت اهلل معرفت.
 oعلوم حدیث ؛ تدوین الحدیث عند الشیعه االمامیه آقای مهدوی راد و مقباس الهدایه ج(.1انتشارات دلیل ما)
 +رجال آیت اهلل سبحانی تا پایان توثیقات عامه.
منابع آزمون علوم و معارف نهج البالغه:
الف) درس نظام دولت و حکومت در نهج البالغه

 oحقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان ،تألیف استاد ورعی؛
 oسیری در نهج البالغه ،تألیف شهید مطهری (مباحث مربوط به حکومت و سیاست)؛
 oتنبیه االمه و تنزیه المله ،تالیف مرحوم نایینی (مباحث مطرح شده در کالس استاد ورعی).
ب) درس مبانی فهم نهج البالغه

 oمنطق فهم حدیث ،تالیف استاد طباطبایی (به جز بخش نقد).
ج) درس زبان نهج البالغه

 oجزوه درسی استاد قائمی نیا

منابع آزمون کالم امامیه:
 oکالم قدیم :کتاب کشف المراد از مقصد سوم تا آخر؛
 oکالم جدید :کتاب کالم جدید دکتر یوسفیان؛
 oفلسفه :کتاب نهایه الحکمه قسمت الهیات بالمعنی االخص؛
 oحدیث اعتقادی :کتاب اصول کافی ،کتاب التوحید.
منابع مدرسی معارف اسالمی گرایش اخالق:
کتابها:
 oفلسفه اخالق ،ویلیام فرانکنا؛
 oمنطق فهم حدیث ،سیدکاظم طباطبایی( ،از ص  141تا )742؛
 oکیمیای سعادت ،امام محمد غزالی؛
 oاخالق کاربردی ،چاپ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،بخش اول (از ص  71تا .)112
مقاالت:
« oدرآمدی بر فهم و تفسیر» ،محمدتقی سبحانی نیا ،علی راد؛
« oمدلهای اخالق حرفه ای وکالت» ،ادوارد ابرال و آنتونی داماتو ،ترجمه مجید شعبانی؛
منابع مدرسی معارف اسالمی گرایش قرآن و متون اسالمی:
کتابها:
 oنقد مکاتب و مذاهب تفسیر(معرفت – التفسیر و المفسرون)
 oتفسیر تطبیقی ( دکتر فتح اهلل نجارزادگان)
 oمنطق فهم حدیث (سید محمدکاظم سیدطباطبائی)

تذکرات(:شرایط شرکت در آزمون)

دانشجویان قبل از ثبت نام برای شرکت در آزمون جامع دکتری نکات ذیل را مد نظر قرار دهند.
 تمام نمرات دانشجویان می بایست از طرف استاد در سیستم آموزشی ناد ثبت شده باشد.
 دانشجو می بایست نمره قبولی را در تمام دروس خود کسب کرده باشد (حداقل نمره  14میباشد).
 معدل کل دانشجو باید حداقل  12باشد.
 دانشجو باید تا زمان برگزاری آزمون ،تمام بدهی خود را به دانشگاه تسویه کرده باشد.
 در صورتی که دانشجو در مجموع مواد تعیین شده امتحان جامع نمره قبولی کسب نکند ،یک بار
دیگر می تواند در آزمون درس یا دروس قبول نشده شرکت ،و نمره قبولی را جایگزین نمره آن
ماده درسی نماید؛ و در صورتی که در امتحان مجدد نیز نمره قبولی کسب نکند یک بار دیگر می
تواند در آزمونی که شامل کل منابع است شرکت کند.
 در صورتی که در هر دو مرحله موفق به کسب نمره قبولی در امتحان جامع نشود دانشجو از ادامه
تحصیل محروم و اخراج می شود.

