بسمه تعالي

برگ راهنماي شركت درآزمون اختصاصي دانشگاه باقرالعلوم (ع)
مقطع كارشناسي ارشد سال 9311
(امتحان :صبح جمعه )9311/4/02
الف -پاسخنامه و نكات مهمي دربارهآن :
در جلسه امتحان آزمون اختصاصي دانشگاه باقرالعلوم (ع) به هر داوطلب يك پاسخنامه داده ميشود كه در مستطيل بالاي پاسخنامه
نامخانوادگي ،نام و شماره داوطلب شركتكنندگان درج شده است .نمونه قسمتي از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده كه بايد پس
از ملاحظه آن به نكات زير توجه كرد.
-1در مستطيل بالاي پاسخنامه نبايد چيزي نوشت يا علامتي گذاشت و به غير از محلهاي مشخص شده در روي پاسخنامه از نوشتن و يا
علامتگذاري در ساير محلها خودداري شود .در غير اينصورت فرد به عنوان متخلف معرفي و برابر مقررات مربوط با وي رفتار خواهد شد.
-2داوطلب به محض دريافت پاسخنامه لازم است نامخانوادگي و نام خود را با نامخانوادگي ،نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با
شماره صندلي و شماره مندرج در روي كارت ورودي خود مقايسه كند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختلافي نيست و در صورت
مشاهده تفاوت ،بي درنگ موضوع را به نزديكترين مراقب در جلسه اطلاع دهد و موضوع را دنبال كند تا اختلاف برطرف شود.
ب-طرز پاسخ دادن به سوالات :
-1داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر ميگيرد بوسيله مداد سياه نرم پررنگ (نه خودكار،
نه مدادكپي و )...پركند .براي اطلاع از طرز پركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سوالات شماره ،1
 3 ،2و 4به ترتيب پاسخهاي فرضي  3 ،2 ،4و  1داده شده است توجه شود.
-2چون پاسخنامه بوسيله ماشين علامتخوان تصحيح ميشود از كثيف كردن ،تاكردن و يا گذاشتن هرگونه علامت و اثري بر روي آن
جداً خودداري شود.
-3جوابها بايد در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص آنها به وسيله مداد سياه نرم پررنگ مشخص شود .پركردن محل پاسخها بايد
پررنگ و يكنواخت باشد .پاسخهاي داده شده به هر نحو ديگر مثلاً بجاي پركردن محل مخصوص علامت ضربدر (×) گذاشته و يا بطور
يكنواخت پررنگ نشود و يا در دفترچه آزمون علامتگذاري يا نوشته شود قابل تصحيح و نمرهگذاري با ماشين نيست و به همين علت
به هيچ وجه به حساب نميآيد.
-4در تستهاي چهار گزينهاي براي هر پاسخ صحيح  3نمره مثبت (سه نمره مثبت) و براي هر پاسخ غلط به منظور خنثي كردن
پاسخهاي حدسي و يا تصادفي  1نمره منفي (يك نمره منفي) منظور خواهد شد .بنابراين به داوطلبان توصيه ميشود اگر پاسخ صحيح
سوالي را اصل ًا نميدانند به آن سوال جواب ندهند زيرا به سوالهاي بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نميگيرد و اگر به سوالي
بيش از يك پاسخ داده شود همه پاسخها ،غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال  1نمره منفي (يك نمره منفي) تعلق خواهد گرفت.

تذكر خيلي مهم :داوطلبان گرامي لازم است مستطيلهاي مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سياه نرم پررنگ
بطور كامل سياه (مشكي) كنند .بديهي است درصورتيكه قسمتي از مستطيل مورد نظر بطور كامل سياه (مشكي) نشده باشد،
در اين مورد مسووليت به عهده داوطلب خواهد بود.
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ج-دفترچه آزمون ،تعداد سوالات و مدت پاسخگويي به آنها:
در جلسه آزمون به هريك از داوطلبان همراه با پاسخنامه ،يك دفترچه سوال داده خواهد شد كه تعداد سوالات و زمان پاسخگويي به
آنها به شرح جداول ذيل ميباشد كه داوطلبان لازم است به سوالات مربوط در مدت تعيين شده پاسخ گويند.
جدول دروس امتحاني كارشناسي ارشد  ،تعداد سوالات و مدت پاسخگويي به آنها
مدت
تعداد
مواد امتحاني
نام رشته امتحاني (كد)
سوال پاسخگويي
 -1فقه  -2اصول  -3عقايد  -4زبان انگليسي
علوم سياسي ()111
 -1مباني عـلـم سياست  -6انديشههای سياسي
انديشه سياسي در اسلام ()112
 -7جامعهشناسي سياسي
مطالعات منطقه ای ()113
 -8تحولات سياسي اجتماعي ايران
 -1فقه  -2اصول  -3عقايد  -4زبان انگليسي
 -1فلسفه سياست  -6نظريههای سياسي اسلام
فقه سياسي ()123
 -7قواعد فقه سياسي  -8فقه سياسي
 -1فقه  -2اصول  -3عـقـايد  -4زبان انگليسي
 -1تاريخ ايران باستان  -6تاريخ اسلام
 -7تاريخ ايران دوره اسلامي  -8زبان عربي

تاريخ  -تاريخ اسلام ()134
تاريخ  -تاريخ ايران اسلامي ()131
فلسفه و كلام اسلامي ()141
فلسفه دين ()142
فلسفه علوم اجتماعي ()161
دانش اجتماعي مسلمين ()162
جامعه شناسي ()163
مديريت راهبردی فرهنگي ()164
تبليغ و ارتباطات فرهنگي ()161
مديريت رسانه ()166
مطالعات زنان()167
د-ساعت شروع و محل برگزاري آزمون:
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902

 -1فقه  -2اصول  -3عقايد  -4زبان انگليسي  -1فلسفه اسلامي
 -6كلام جديد  -7فلسفه غرب  -8زبان عربي
 -1فقه  -2اصول  -3عقايد  -4زبان انگليسي
 -1روش تحقيق  -6نظريههای جامعه شناسي
 -7فلسفه علم  -8مفاهيم و نظريات ارتباطات

فرآيند برگزاري آزمون از ساعت  8/30صبح روز جمعه  1311/4/20آغاز خواهد شد .درهاي ورود به جلسه امتحان راس ساعت 8/00
صبح بسته خواهد شد .لذا كليه داوطلبان گرامي بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني حاضر باشند .محل
برگزاري آزمون در دو شهر اصفهان و قم به شرح ذيل برگزار ميگردد:
 -1قم :پرديسان ،بلوار دانشگاه ،انتهاي بلوار دانشگاه ،دانشگاه باقرالعلوم (ع).
 -2اصفهان  :خيابان حافظ  ،چهار راه كرماني  ،دفتر تبليغات اسلامي شعبه اصفهان
تذكرات خيلي مهم:
-1از آنجائيكه اسامي پذيرفتهشدگان همراه با شماره داوطلبي منتشر خواهد شد ،كليه داوطلبان لازم است شماره داوطلبي مندرج در
كارت ورودي خود را يادداشت و نزد خود نگاهدارند تا در زمان اعلام اسامي با توجه به شماره داوطلبي از نتيجه قبولي خود مطلع
شوند.
-2داوطلبان علاوه بر كارت ورودي بايد شناسنامه عكسدار و يا كارت ملي ،چند مداد سياه نرم پررنگ ،مداد پاككن ،مداد تراش ،
سنجاق و ماسك به همراه داشته باشند.
-3از آوردن وسايل اضافي به جلسه آزمون (بهجز وسايل مندرج در بند  )2مانند كيفدستي ،ساكدستي ،كتاب ،جزوه ،تلفن همراه،
ساعت هوشمند ،دستبند هوشمند ،انگشتر هوشمند ،پيجر و  ...اكيداً خودداري نمايند.
 -4استفاده از ماسک و رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي الزامي است.
توجه :ردّوبدل نمودن هر نوع وسيله از قبيل (خودكار ،خودنويس ،رواننويس ،مداد ،مداد پاككن و  )...در جلسه آزمون در حكم تقلّب
بوده و طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
صفحه 2

