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 باسمه تعالی

 زمون جامع دکتری آاطالعیه 
 (89-89سال دوم مینویژه )

 :اینامهتذکرات مهم آئین
   باشد.می 279سال ر نیمدآن انتخاب واحد منوط به  ،جامعآزمون شرکت در  -
  باشد. 41 بایدحداقل همه آنها معدل میانگین و  41 ،آزموناین  از مواد درسی هر یک نمره قبولی -
 .استد یتاتوسط اس ناد،در واحدهای آموزشی ثبت تمام نمرات مشروط به  ،در کارنامه آزموناین نمره  ثبت -

 آزمون جامع  یندر اول اگر د،نمای د در آزمون جامع شرکتتوانهر دانشجو تنها دو مرتبه میبا توجه به اینکه  -             
د درسی از موایک هیچرا از  شرکت ننماید و یا نمره قبولی ،باشد وی سال چهارم آموزشیباید در نیمکه خود،         ،خود

 و  ویآموزشی سال پنجم نیم اجبارا   که ،بعدیدر آزمون  دارد تافرصت  دیگر مرتبهیک تنها  ،دنکن کسبآن   کسبآن 
مره به کسب نموفق  هم دومین آزمون خود، بازدر  اگر نماید. شرکتخواهد بود، هزینه آزمون با پرداخت    با پرداخ

 .شودمی محروم ادامه تحصیل ازاخراج تلقی شده و  ،نشود د درسییک از مواهیچ ازقبولی         قبولی
را خود پذیرش مقاله  مستندات بایستمی ،را دارندآزمون جامع مقاله جایگزین قصد ارائه دانشجویانی که  - 

 صورت عدم تأیید آن از سوی گروه آموزشی مربوطه، فرصت که در  آموزش تحویل دهندبخش  زمانی به  بهزمانی 
 محروم تحصیل ادامه از و شده در غیر این صورت اخراج تلقی در آزمون دوم را از دست ندهند. زیراشرکت      کتشر

 !های آموزشی نیستشود برخی از مجتات پووهشی مورد تأیید گروهتأکید می .شدخواهند     خواهند
 د.پذیرمی انجامآزمون جامع  قبولیکسب نمره بعد از  ،و صدور احکام آن در گروهفصیلی طرح ت بررسی -
 

 الزامی است.ارند، جامع  را ندآزمون که نمره  ،و قبل از آنها 169 هایشرکت ورودیبا توجه به توضیحات بند چهارم، 

 صبح 81ساعت  8931 شهریور 6چهارشنبه  زمان ربگزاری آزمون :

 وفقیتبا آرزوی م
مدیریت امور آموزشی و پووهشی)قم(
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 89                     89-89 دوم سالنیم جامع آزموند درسی و موامنابع                 

 رشته علوم قرآن و حدیث:
  (از هر کدام 92و  97 هایجزء).«مجمع البیان» و «المیزان»تفسیر  هایکتابـ 
 )جلد دوم(.معرفت از محمدهادی« مختصر التمهید»کتاب حکیم و سید محمدباقر  از« علوم قرآنی» کتابـ 
     «الدرایة  علم فی ةالهدایمقباس»کتابراد و مهدوی از محمدعلی«ةاالمامی ةالشیعالحدیث عندتدوین»کتابـ 

 (ةتا پایان توثیقات عام).سبحانی رجعفاز  «الرجال علم فی کلیات» و کتاب دلیل ما(انتشارات از  جلد اول)ه مامقانیلعبدالاز              از
 :معارف نهج البالغهو رشته علوم 

 مصطفی دلشاد تهرانی. از «داللت دولت»ـ کتاب 
 بخش نقد( )بجزی.طباطبایسیدمحمدکاظم از سید « منطق فهم حدیث»کتاب ـ 
 ها.به آن ا فرصت چند روزه برای پاسخب «تاریخ در نهج البتاغه»مبحث از محور و تحلیلآزاد  هایپرسشـ 

 رشته کالم امامیه:
 .حسن یوسفیاناز  «کتام جدید»ـ کتاب 
 خص()بخش الهیات بالمعنی األ.از محمد حسین طباطبایی« ةالحکم ةنهای»ـ کتاب 
 (اءالتوحید تا پایان باب البدمجلسی از ابتدای کتابمحمدباقر عقولالةبامحوریت شرح مرآ).از محمد بن یعقوب کلینی «اصول کافی» ـ کتاب

 المقصد از ابتدای ،خصبخش الهیات بالمعنی األ).حّلی  یوسف بن از حسن «عتقاداإل تجرید شرح فی المرادکشف»کتاب  ـ

 کتاب( پایانتا  الثالث     پایا الثالث تا
 گرایش اخالق: -رشته مدرسی معارف اسالمی

 .ویلیام فرانکنااز « فلسفه اختاق»کتاب ـ 
  .بدالهادی مسعودیعاز « روش فهم حدیث»کتاب ـ 
 .ابوعلی مسکویه رازیاز « األعراق و تطهیر األختاقتهذیب »کتاب ـ 

 (چاپ پووهشگاه علوم و فرهنگ استامی ،427تا  92 فحهاز صبخش اول ).«اختاق کاربردی»ـ کتاب 
 گرایش قرآن و متون اسالمی: -رشته مدرسی معارف اسالمی

 (ینقد مکاتب و مذاهب تفسیر)بخش .معرفت از محمدهادی« التفسیر و المفسرون» کتابـ 
 .نجارزادگان فتح اللهاز  «تفسیر تطبیقی» کتابـ 
 .طباطباییسیدمحمدکاظم از سید « منطق فهم حدیث»کتاب ـ 


