راهنمای شرکت در آزمون دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه معارف اسالمی سال  - 1400جمعه /23مهر1400/

* پاسخنامه ها و نکات مهمی در مورد آن :
در جلسه آزمون به ازای هر ماده امتحانی یک پاسخنامه به داوطلبین داده می شود .در صفحه اول پاسخنامه ،شماره داوطلبی و
تصویر د اوطلب وجود دارد که در ذیل آن بارکد منحصر بفرد هر داوطلب می باشد .در قسمت مستطیل باالی پاسخنامه نباید
چیزی نوشت یا عالمتی گذاشت و نیز بارکدهای موجود در برگه مطلقاً نباید مخدوش گردد؛ در صورتی که داوطلب بارکدهای
باالی پاسخنامه را مخدوش کند ،نمره صفر منظور خواهد گردید و اعتراضی وارد نخواهد بود.

* طرز پاسخ دادن به سؤاالت :
 داوطلب به محض دریافت پاسخنامه الزم است نام خانوادگی و نام خود را با نام و نام خانوادگی روی پاسخنامه و نیز شمارهداوطلبی مندرج در پاسخنامه را با شماره صندلی و شماره مندرج در کارت ورودی خود مقایسه کند و در صورت مشاهده
تفاوت ،بیدرنگ موضوع را به نزدیکترین مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را پیگیری نماید تا اختالف برطرف شود.
 این آزمون ،تشریحی است؛ داوطلب باید پاسخنامه را فقط با خودکار آبی یا مشکی تکمیل نماید و جواب دادن به سواالت بامداد یا خودکار قرمز و سبز ،تخلف محسوب میشود.
 به هر داوطلب برای هر ماده امتحانی ،پاسخنامه جداگانهای تحویل داده میشود؛ به هیچ وجه جواب دو ماده امتحانی را دریک پاسخنامه ننویسید؛ در صورتی که پاسخها مربوط به ماده امتحانی درج شده در پاسخنامه نباشد ،نمره صفر منظور میگردد و
هیچ اعتراضی مورد قبول نیست.

* زمان و مکان اجرای آزمون :
امتحان رأس ساعت  8:00صبح روز جمعه /23مهر 1400/در دانشگاه قم به آدرس « :قم -انتهای بلوار امین  -بلوار الغدیر -بعد
از شهرك قدس  -دانشگاه قم  -کتابخانه مرکزی (برادران) دانشکده حقوق (خواهران)» برگزار میگردد و درب سالن امتحانات
رأس ساعت  7:30صبح بسته خواهد شد.

* تذکرات مهم :
 داوطلب باید عالوه بر کارت ورودی ،شناسنامه عکسدار یا کارت ملی ،چند خودکار و سنجاق به همراه داشته باشد. از آوردن وسایل اضافی مانند ساك دستی ،کتاب ،جزوه ،تلفن همراه ،تبلت و  ...به جلسه آزمون جداً خودداری فرمایید. خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه یا دفترچه سواالت) از جلسه آزمون ،تخلف محسوب شده و با داوطلبین متخلف،طبق ضوابط برخورد خواهد شد.

* برنامه برگزاری آزمون :
رشته
معارف قرآن و حدیث
انقالب اسالمی
اخالق اسالمی
تاریخ و تمدن اسالمی
مبانی نظری اسالم

8:00 – 10:00

10:30 – 12:30

14:30 – 16:30

17:00 – 19:00

تفسیر قرآن

علوم قرآن

تفسیر نهج البالغه

زبان انگلیسی

ادبیات عرب تخصصی

روش شناسی تفسیر

ادبیات عرب

()17:00 – 18:00

اندیشه سیاسی در اسالم و غرب

تحوالت سیاسی اجتماعی ایران

جامعه شناسی سیاسی

زبان انگلیسی

حقوق اساسی ج.ا.ا

انقالب اسالمی ایران

ادبیات عرب

()17:00 – 18:00

فلسفه اخالق

اخالق اسالمی

فلسفه اسالمی

تفسیر قرآن

عرفان اسالمی

کالم اسالمی

ادبیات عرب

زبان انگلیسی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

تاریخ اسالم و تشیع

تاریخ و تمدن از منظر قرآن

زبان انگلیسی

تاریخ عمومی جهان

کالم اسالمی

ادبیات عرب

()17:00 – 18:00

کالم جدید

تفسیر

فلسفه اسالمی

فلسفه غرب

منطق

کالم اسالمی

ادبیات عرب

زبان انگلیسی

