دفتزچٍ راَىماي آسمًن اختصاصي پذيزش داوطجً
داوطگاٌ باقزالؼلًم(ع)

تحصيالت تکويلي (کارشٌاسي ارشذ)
( اختصاصي عالب )
سال 0931
رشتِّاي:
 -1تازيخ اسالم
 -2اًديطِ سياسي دز اسالم
 -3تبليؾ ٍ ازتباطات فسٌّگي
 -4فلسفِ ػلَم اجتواػي
 -5فلسفِ ديي
 -6هدزسي هؼازف اسالهي( اخالق اسالهي)
 -7هدزسي هؼازف اسالهي(هباًي ًظسی اسالم)
 -8ػلَم سياسي
 -9داًص اجتواػي هسلويي
هذيزيت اهَر داًشجَيي

بسمٍ تؼالي

داًطگاُ بالسالؼلَم(ع) بس اساس هجَش ساشهاى سٌجص آهَشش کطَز اش هياى خَاّساى ٍ بسادزاى
علبِ ي داراي سغح2حَسُ ،بسای ًين سال اٍل سال تحصيلي  90 – 91دز همطغ کازضٌاسي ازضد دز
زضتِ ّای ذيل اش طسيك آشهَى اختصاصي داًطجَ هيپريسد .
الف) رشتِّا:
رشتِ تحصيلي

ظزفيت پذيزش

کذ رشتِ
آقاياى

خاًن ّا

آقاياى

خاًن ّا

ػلَم سياسي

511

512

ً5فس

ً 5فس

تازيخ اسالم

531

532

ً 5فس

ً 5فس

هدزسي هؼازف اسالهي (گسايصاخالق اسالهي)
هدزسي هؼازف اسالهي (گسايصهباًي ًظسی اسالم)

551
552

-

ً5فس
ً5فس

-

فلسفِ ديي

561

-

ً 7فس

-

تبليؾ ٍ ازتباطات فسٌّگي

571

572

ً 7فس

ً 5فس

اًديطِ سياسي دز اسالم

581

582

ً 5فس

ً 5فس

فلسفِ ػلَم اجتواػي

591

592

ً 5فس

ً 5فس

داًص اجتواػي هسلويي

611

612

ً5فس

ً 5فس

ب)شزايظ عوَهي:

 -1اػتماز تِ زيي هثيي اسالم .
 -2التشام ػولي تِ ًظام جوَْري اسالهي ايزاى ،لاًَى اساسي ٍ ٍاليت فميِ .
ً -3ساضتي هٌغ لاًًَي ازاهِ تحػيل اس ًظز ًظام ٍظيفِ تزاي تزازراى.
 -4وسة هجَس اسهزوشهسيزيت حَسُ ػلويِ جْت ازاهِ تحػيل زر زاًطگاُ .
ج) شزايظ اختصاصي:

 -1زاضتي هسرن وارضٌاسي هَرز تاييس ٍسارت ػلَم ،تحميمات ٍفٌاٍري اسزاًطگاُ تِ اًضوام گَاّي حَسٍي هثٌي
تز اتوام وتثي پايِ  ٍ 9ضفاّي پايِ  7حَسُ تزاي تزازراى ٍ اتوام ٍاحسّاي زرسي سطح  2حَسُ تزاي ذَاّزاى( زر
غَرت ًساضتي هسرن زاًطگاّي ،ارائِ هسرن سطح  2الشاهي است).
تثػزُ :1زاٍطلثاى ضاؿل تِ تحػيل زرغَرت ارائِ گَاّي هؼتثز هثٌي تز فزاؿت اس تحػيل تا تاريد
 1390/6/31هي تَاًٌس زر آسهَى ضزوت ًوايٌس .
تثػزُ :2لثَلي وتثي پايِ زّن ٍ ضفاّي پايِ ًْن حَسُ تزاي زاٍطلثاى ضزوت وٌٌسُ زر رضتِ هسرسي هؼارف
اسالهي (گزايص هثاًي ًظزي اسالم ٍاذالق اسالهي) الشاهي است.
 -3وسة حس ًػاب ًوزُ السم زر آسهَى وتثي ٍ هػاحثِ .

د) سْويِ:
 %20 اس ظزفيت پذيزش تِ ايثارگزاى اًمالب اسالهي(رسهٌسگاى تا حسالل  6هاُ ساتمِ حضَر زر جثِْ  ،جاًثاساى
حسالل  %25جاًثاسي ،فزسًساى ّوسزاى جاًثاساى تاالي  ، %50آسازگاى ،فزسًساى ٍ ّوسزاى ضْسا ٍ هفمَزيي
هطاتك همزرات ٍسارت ػلَم ،اذتػاظ زارز.
ُ) سهاى ثبت ًام:
ثثت ًام اس تاريد  89/11/20لـايت  89/12/5فمط تِ غَرت ايٌتزًتي اًجام هي گيزز.
ٍ)ًحَُ ثبت ًام :
 -1زاٍطلثاى تايس وليِ هسارن السم را اس لثل اسىي ًوَزُ ٍسپس جْت ثثت ًام تِ سايت زاًطگاُ تالزالؼلَم (ع) تِ
آزرس ساهاًِ «ثبت نام کارشناسي ارشد» هزاجؼِ ًوايٌس.
 -2زر هزحلِ اٍل ،زاٍطلثاى السم است هطرػات فززي ٍزر هزحلِ زٍم هطرػات تحػيلي را تىويل ًوَزُ ٍزر
هزحلِ سَم هسارن السم (اسىي ضسُ) را ارسال ًوايٌس.
 -3زر پاياى هزاحل ثثت ًام تِ زاٍطلثاى يه وس رّگيزي (تِ غَرت التيي) زازُ ذَاّس ضس وِ ايي هَضَع هٌحػزاً
ًطاًگز پاياى هزاحل ثثت ًام يه زاٍطلة است  .غحت اطالػات ارسالي تِ ػْسُ ضرع زاٍطلة هي تاضس.
 -4زاٍطلثاى هي تَاًٌس اس هَرخ  1390/1/25لـايت  1390/1/30جْت تزرسي  ،اغالح ٍ تاييسهجسز ثثت ًام ذَز
(اسطزيك وس رّگيزي) السام ًوايٌس.
س) هذارک السم «:جْت اسکي»

 -1غفحِ اٍل ضٌاسٌاهِ.

 -2ػىس  3×4توام رخ جسيس .

 3هسرن وارضٌاسي زاًطگاّي  ،يا سطح  2حَسُ تزاي فارؽ التحػيالى ٍيا فزم هرػَظ تاييسضسُ تزاي زاٍطلثاى
سال آذز زٍرُ سطح2ياوارضٌاسي وِ تا 1390/6/ 31فارؽ التحػيل ذَاٌّس ضس (فزم اًتْاي زفتزچِ).
 -4فيص ٍاريشي تِ هثلؾ (100/000يىػس ّشار ريال) تِ حساب سپْز تاًه غازرات ضوارُ  0101541701008تِ
ًام زرآهس زاًطگاُ تالزالؼلَم (ع).
ح) تاريخ تَسيع کارت ٍ سهاى آسهَى:
 -1آسهَى وتثي زررٍس جوؼِ هَرخ  1390/2/23تزگشار ذَاّس ضس.
 -2زاٍطلثاى هي تَاًٌس وارت ٍرٍز تِ جلسِ آسهَى را يه ّفتِ لثل اس آسهَى اس طزيك سايت زاًطگاُ زريافت ًوايٌس.
 -3تزاي حضَر زر جلسِ آسهَىّ ،وزاُ زاضتي وارت ضزوت زر آسهَى الشاهي است.
 -4هحل ٍساػت تزگشاري آسهَى ٌّگام زريافت وارت  ،تِ اطالع زاٍطلثاى ذَاّس رسيس.

ط) ًکات هْن :
-1
-2

تحػيل زر زاًطگاُ رايگاى تَزُ ٍ زاًطگاُ ّيچگًَِ تؼْسي تزاي تأهيي ذَاتگاُ ًسارز .
ّز زاٍطلة هٌحػزاً زر يه رضتِ هي تَاًس ضزوت ًوايس .

-3

وليِ هسارن هَرز ًظز تايس تِ ٌّگام ارسال تماضا ًاهِ ثثت ًام تِ غَرت فايل اسىي ضسُ ضويوِ تاضس .

-4

تِ هسارن ًالع تزتية اثز زازُ ًويضَز .

-5

زر غَرت تـييزًطاًي هحل سىًَت ٍ ضوارُ تلفي اػالم ضسُ ،زاٍطلة هي تايست هزاتة را سزيؼاً تِ
اطالع زاًطگاُ تزساًس ،زر ؿيز ايي غَرت ػَالة احتوالي تز ػْسُ زاٍطلة ذَاّس تَز .

-6

چٌاًچِ زر ّز هزحلِاي هطرع گززز وِ زاٍطلة فالس ضزايط هذوَر است تالفاغلِ اس ضزوت زر آسهَى يا
ازاهِ تحػيل ٍي هواًؼت تِ ػول آهسُ ٍ هطاتك همزرات تااٍ رفتار ذَاّس ضس .

-7

زاٍطلثاى جْت وسة ّزگًَِ اطالػات تيطتز هيتَاًٌس تا ضوارُ تلفي  21160زاذلي ( 6209تزازراى)
اهَرزاًطجَيي تواس حاغل فزهايٌس .

-8

طالتي وِ تا 90/6/31فارؽ التحػيل ذَاٌّسضسزرگشيٌِ "فزاؿت استحػيل"31ضْزيَر90رازرج ًوَزُ
ٍزرگشيٌِ "هياًگيي ول ًوزات" هؼسل ًوزات فؼلي "سهاى ثثت ًام" ذَزرا ٍارزًوايٌس.

-9

آسهَى فمط زر استاى لن (ضْزلن) تزگشار هي گززز .
بسوِ تعالي

« فزم هخصَص داًشجَياى سال آخز دٍرُ ّاي کارشٌاسي /سغح»2
« هتقاضي شزکت در آسهَى اختصاصي تحصيالت تکويلي سال » 0931
اس :داًشگاُ/هَسسِ آهَسش عالي .................................................

بِ :داًشگاُ باقزالعلَم(ع) قن

بديٌَسيلِ گَاّي هي ضَد آلای  /خاًن
صادزُ اش ...............................

.................................. ................................

دازًدُ ضٌاسٌاهِ ضوازُ

هتَلد سال  .......................داًطجَی دٍزُ کازضٌاسي زضتِ

.........................

................................. ................................

ايي داًطگاُ هي باضد ٍ تا تازيخ  1390/6/31اش دٍزُ هرکَز فازؽ التحصيل خَاّد ضدد .مدوٌام هؼددل کدل
ًاهبسدُ تا ايي تازيخ بِ ػدد  .......................بِ حسٍف  ...............................................................................هي باضد.
هحل هْز ٍ اهضاي
هعاٍى آهَسشي داًشگاُ /هذيز کل آهَسش

جديل مًاد ،مىابغ امتحاوي(پیطىُادي)

ػمًمي :مطتزک بزاي تمامي رضتٍ َا بجشرضتٍ مدرسي مؼارف اسالمي

سديف

هَاد اهتحاًي

ضشاية

هٌاتع

فمِ

شرح لمعه ج ( 1اتَاب طْاست  ،صلَُ ،هتاجش).

2

اصَل

اصول فقه مرحوم مظفر از ابتدا تا آخر بحث مجمل ومبين ،حلقه ثانيه شهيد صدر مبحث اصول عمليه وتعارض ادله.

2

کالم اسالهي

تذايِ الوعاسف.

2

اختصاصي اود يطٍ سیاسي در اسالم يػلًم سیاسي

سديف

دسحذهٌاتع ريل

هَاد اهتحاًي

ضشاية
علوم سياسی

اًذ يطِ سياسي

1

صتاى اًگليسي

دس حذ کاسضٌاسي

1

1

2

هثاًي علن سياست

تٌياد ّاي علن سياست/دکتش عالن.

2

2

3

جاهعِ ضٌاسي سياسي

1

1

1

2

2

1

1

1

4
5
6

دسآهذي تش جاهعِ ضٌاسي سياسي ً/مية صادُ  ،جاهعِ ضٌاسي سياسي/هٌَچْش
صثَسي .

اًذيطِ ّاي سياسي

تاسيخ فلسفِ سياسي دسغشب (دٍجلذي)/عالنً ،ظام سياسي دٍلت دس

(غشب ٍ اسالم)

اسالم/فيشحيٍ،اليت فميِ اهام خويٌي،اًذيطِ سياسي ضْيذ هطْشي.

تحَالت سياسي اجتواعي

تحَالت سياسي ٍاجتواعي ايشاى(دٍجلذي) /اصغٌذي ،تاسيخ سٍاتط خاسجي

ايشاى (اص هطشٍطيت تا کٌَى)

ايشاى (/ )1320-1357اصغٌذي،فشٌّگ سياسي ايشاى  /سشيع الملن .

جْاى سَم ٍ هسائل آى

هسايل سياسي ٍالتصادي جْاى سَم/احوذساعي،عمالًيت ٍآيٌذُ تَسعِ يافتگي دس
ايشاى/سشيع الملن.

اختصاصي تاريخ اسالم

سديف

دسحذهٌاتع ريل

هَاد اهتحاًي

ضشاية

1

صتاى اًگليسي

دس حذ کاسضٌاسي

2

2

عشتي

دس حذ آثاسي هاًٌذ  :تاسيخ يعمَتي  ،هشٍج الزّة ،االخثاسالطَال  ،الکاهل في التاسيخ.

2

3

تاسيخ ايشاى تاستاى

تاسيخ ايشاى اص آغاص تا اسالم/گيشيطوي ،ايشاى دسصهاى ساساًياى/کشيستيي سي ،تاسيخ لثل اص اسالم /صسيي کَب.

1

4

تاسيخ اسالم

5

تاسيخ جْاى

6

تاسيخ ايشاى دٍسُ اسالهي

،تاسيخ تحليلي اسالم/ضْيذي ،تاسيخ سياسي اسالم /جعفشياى،تاسيخ صذساسالم/صسگشي ًژاد،
کاسًاهِ اسالم  /صسيي کَب،دٍلت اهَياى /سْيل طمَش،دٍلت عثاسياى/سْيل طمَش،تاسيخ تطيع (/)1،2صيشًظش
خضشي،فاطوياى دس هصش/عثذاهلل ًاصشي طاّشي ،دٍلت عثواًي اص التذاس تا اًحالل/اسواعيل احوذ يالي.
تاسيخ جْاى /دٍالًذلي،تاسيخ عوَهي/آلثشهالِ.

3
1

ايشاى دسلشٍى ًخستيي اسالهي/اضپَلش ،تاسيخ هغَل /عثاس الثال ،ايشاى عصشصفَي /سيَسي،تاسيخ سياسي اجتواعي
افطاسيِ/ضعثاًي ،ايشاى دسصهاى لاجاس/علي اصغش ضوين، ،تاسيخ سٍاتط خاسجي ايشاى /هْذٍي.

1

جديل مًاد ،مىابغ امتحاوي(پیطىُادي)

ػمًمي :مطتزک بزاي تمامي رضتٍ َا بجشرضتٍ مدرسي مؼارف اسالمي

سديف

هٌاتع

هَاد اهتحاًي
هتاجش).

ضشاية

1

فمِ

ضشح لوعِ ج ( 1اتَاب طْاست  ،صلَُ،

2

اصَل

اصول فقه مرحوم مظفر از ابتدا تا آخر بحث مجمل ومبين ،حلقه ثانيه شهيد صدر مبحث اصول عمليه وتعارض ادله.

2

3

کالم اسالهي

تذايِ الوعاسف.

2

2

اختصاصي داوص اجتماػي مسلمیه

سديف

هَاد اهتحاًي

1

صتاى اًگليسي

2

سٍش تحميك

3

ًظشيِ ّاي جاهعِ ضٌاسي

4

داًص اجتواعي هسلويي

دسحذهٌاتع ريل

ضشاية
1

دس حذ کاسضٌاسي
پيوايص دسعلَم اجتواعي/دٍاس.دي.ايً/ايثي،کٌذٍکاٍّا ٍپٌذاضتِ ّا/فشاهشص سفيع پَس،سٍش ّاي تحميك دس علَم
اجتواعي (ج / )1تالشساسٍخاًي
صًذگي ٍاًذيطِ تضسگاى جاهعِ ضٌاسي/لَئيس کَصس.هحسي ثالثيً،ظشيِ ّاي جاهعِ ضٌاسي دس دٍساى هعاصش/جَسج
سيتضس .هحسي ثالثي ،هشاحل اساسي اًذيطِ دسجاهعِ ضٌاسي /سيوَى آسٍى.تالشپشّام

تاسيخ تفکش اجتواعي هسلويي /دفتش ّوکاسي حَصُ ٍداًطگاُ ٍهماالت هشتثط

3
2
3

اختصاصي تبلیغ ي ارتباطات فزَىگي

سديف
1
2
3
4

هَاد اهتحاًي
صتاى اًگليسي
سٍشتحميك تاتاکيذتشحَصُ
استثاطات
هفاّين ًٍظشيِ ّاي
استثاطات
تثليغ ٍاستثاطات سٌتي

دسحذهٌاتع ريل

ضشاية

دس حذ کاسضٌاسي

1

تحميك دس سساًِ ّاي جوعي /ساجش ٍيوش/سيذاهاهي

2

هثاًي استثاطات/دادگشاى،جاهعِ ضٌاسي استثاطات/تالش ساسٍخاًي ً ،ظشيِ استثاطات/تافکاسد/دّماى

2

لشآى ٍتثليغ/هحسي لشائتي ،تثليغ ديي اصًظشديي/پژٍّطگاُ تحميمات اسالهي

2

اختصاصي فلسفٍ ػلًم اجتماػي

سديف

هَاد اهتحاًي

1

صتاى اًگليسي

2

سٍش تحميك

3

ًظشيِ ّاي جاهعِ ضٌاسي

4

فلسفِ علن

دسحذهٌاتع ريل
دس حذ کاسضٌاسي

پيوايص دسعلَم اجتواعي/دٍاس.دي.ايً/ايثي،کٌذٍکاٍّا ٍپٌذاضتِ ّا/فشاهشص سفيع پَس،سٍش ّاي
تحميك دس علَم اجتواعي (ج / )1تالشساسٍخاًي
صًذگي ٍاًذيطِ تضسگاى جاهعِ ضٌاسي/لَئيس کَصس.هحسي ثالثيً،ظشيِ ّاي جاهعِ ضٌاسي دس دٍساى
هعاصش/جَسج سيتضس .هحسي ثالثي ،هشاحل اساسي اًذيطِ دسجاهعِ ضٌاسي /سيوَى آسٍى.تالشپشّام
چيستي علن/آلي فشاًسيس چالوشص/سعيذصيثاکالم ،علن ٍفلسفِ /حويذ پاسسا ًيا

ضشاية
1
2
2
2

جديل مًاد ،مىابغ امتحاوي(پیطىُادي)

ػمًمي :مطتزک بزاي تمامي رضتٍ َا بجشرضتٍ مدرسي مؼارف اسالمي

هَاد اهتحاًي

سديف

ضشاية

هٌاتع
هتاجش).

1

فمِ

ضشح لوعِ ج ( 1اتَاب طْاست  ،صلَُ،

2

اصَل

اصول فقه مرحوم مظفر از ابتدا تا آخر بحث مجمل ومبين ،حلقه ثانيه شهيد صدر مبحث اصول عمليه وتعارض ادله.

2

3

کالم اسالهي

تذايِ الوعاسف.

2

2

اختصاصي فلسفٍ ديه

سديف هَاد اهتحاًي

ضشاية

هٌاتع

1

صتاى اًگليسي

دس حذ کاسضٌاسي

1

2

فلسفِ غشب

فالسفِ يًَاى لشٍى ٍسطاٍکاًت ٍٍيتکٌطتايي دٍسُ تاسيخ فلسفِ غشب هلکياى يا کاپلستَى .

2

3

فلسفِ اسالهي

ًْايِ الحکوِ/تذايِ الحکوِ  ،تاسيخ فلسفِ اسالهي م.م ضشيف /تاسيخ فلسفِ اسالهي حٌاالفاخَسي

2

(هطالة فالسفِ هْن)

4

هتَى عشتي

تسلط تشادتيات عشب دسحذسيَطي ٍتَاى هتي خَاًي اسفاسٍاضاسات .

1

5

هٌطك

هٌطك هظفش ج2ٍ1خصَصا اضکال لياس(خالصِ هٌطك آلاي ضيشٍاًي)هٌطك جذيذ/لطف الِ ًثَي.

1

رضتٍ مدرسي مؼارف اسالمي (گزايص مباوي وظزي اسالم ي اخالق اسالمي )

ضشية مبانی نظري

ضشيةاخالق اسالمی

1

فمِ

هکاسة،ضيخ اًصاسي اصاتتذاي هحشهِ تااٍل خياسات

1

1

2

اصَل فمِ

سسائل ،ضيخ اًصاسي

1

2

3

کالم اسالهي

هحاضشات في االلْيات (آيِ اهلل سثحاًي-تمشيشستاًي گلپايگاًي )

3

2

4

فلسفِ اسالهي

تذايِ الحکوِ  ،عالهِ طثا طثائي

2

1

5

هٌطك

الوٌطك ،هحوذسضا هظفش

2

-

6

اخالق اسالهي

اخالق دسلشآى (آيِ اهلل هصثاح ) ج 1تا3

-

3

7

هتَى اسالهي

هتَى عشتي دسحذ اعشاب گزاسي ٍتشجوِ

1

1

8

تفسيش لشآى

الويضاى ج  13تفسيش سَسُ اسشاء ٍکْف

2

2

9

صتاى اًگليسي

دسحذ کاسضٌاسي

1

1

سديف

دسحذهٌاتع ريل

هَاد اهتحاًي

