باسمه المتعالی

مواد امتحانی ،منابع و ساعات برگزاری آزمون جامع دکتری (مهرماه )1401
(مخصوص دانشجویان دکتری ورودی بهمن )98

رشته مدرسی معارف اسالمی – گرایش اخالق اسالمی
ردیف مواد امتحانی

زمان برگزاری

منابع
 .1بايد اخالقي از ديدگاه انديشمنندا ماارمر اسمالمي،

1

فلسفه اخالق
در اسالم

حسین احندی.
 .2مارفت شناسمي اخمالد دا انديشمه اسمالمي ،م یمد
ابوالقاسم زاده.
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 .3عقالنیت اخالد ،م ید ابوالقاسم زاده.
 .1فلسفه اخالد با تکیه بمر مباحم

تربیتمي ،منامي از

نويسندگا  ،نشر ماااف.
2

فلسفه اخالق

 .2فلسممفه اخممالد ،ايلیممار نممي فرانکنمما ،ترمنممه ممادی

در غرب ()2

رادقي.
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 .3مباني فلسفه اخالد ،اابرت ال ولنز ،ترمنه مسماود
علیا.
 .1شاخصه ای عرفا ناب شیاي ،محند فنايي اشکوای.
3

عرفان عملی

 .2داآمممدی بممر عرفمما عنلممي دا اسممالر ،سیدحسممین
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سیدموسوی.
 .3آشنايي با م نوعه عرفا اسالمي ،علي امیني نژاد.

1

رشته مدرسی معارف اسالمی – گرایش انقالب اسالمی
منابع

ردیف مواد امتحانی

زمان برگزاری

 .1داآمدی بر ماماه شناسي سیاسي ايرا  ،علیرضا ازغندی.
جامعه شناسی

1

سیاسی
ایران

 .2سیاست ا حکومت دا منهوای اسالمي ايرا  ،به نوشش غالمرضا
خوامه سرای ،انتشااات دانشگاه امار رادد(ع).
 .3ننداناا دا ما یت مانمايي ايمرا (مهماني سمازی ،دمونراسمي ا
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ماماه شناسي سیاسي ايرا ) ،حسین نچوئیا  ،انتشااات بوستا نتاب.
 .1نتاب البیع ملد ( 2االيت فقیه) ،امار خنیني(اه).
2

اندیشه سیاسی
امام

خمینی (ره)

 .2انديشه سیاسي امار خنیني(اه) ،سید س اد ايزد ي.
 .3االيت فقیه ،حکومت اسالمي ،امار خنیني (اه)

سه شنبه /26مهر1401/
ساعت 10-12

 .4چهل حدي  ،امار خنیني (اه)
 .1تاايخ تحوالت سیاسي ايرا  ،موسي ن في ا موسي فقیه حقاني.
 .2تحوالت سیاسي امتناعي باد از انقالب اسمالمي دا ايمرا  ،يحیمي
فوزی ( ر دا ملد).
تحلیل تحوالت  .3گار تند ساز ،سید محندحسین اامي ا سید محنداضا خماتني،
3

بعد از

نشر ماااف.

انقالب اسالمی  .4انقالب اسالمي ،اقوع ،پیامد ا ا اا کاا ايي برای آينده ،مصطفي
ملکوتیا ا نیامرث مهانگیر ،نشر ماااف.
 .5دستاااد ای نال انقالب اسالمي دا سطوح ملي ،منطقهای ،مهاني
ا تاايخي ،منوچهر محندی ،نشر ماااف.

2
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رشته مدرسی معارف اسالمی – گرایش تاریخ و تمدن اسالمی
منابع

ردیف مواد امتحانی

زمان برگزاری

 .1م نوعه مقاالت تاايخ فر نگ ا تند  ،ملد  8ا 9
1

فرهنگ و تمدن  .2علم ا تند  ،دنتر سید حسین نصر
اسالمی()2

 .3تاايخ ا فلسفه علور اسالمي ،عثنا بکاا
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 .4شکل گیری علم اسالمي ،مظفر اقبال
 .1منبش حسنیا  ،محند حسن الهي زاده.
تاریخ جنبش ها  .2انسا  250ساله ،سید علي خامنه ای (مقار ماظم ا بری).
2

و
دولت های
شیعی

 .3تاايخ تشیع ،گراه تاايخ پژا شگرا حوزه ا دانشگاه،
پژا شگاه حوزه ا تاايخ
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 .4تشیع دا مسیر تاايخ ،سید حسین محند مافری ،دفتر
نشر فر نگ
 .1نقش ائنه دا احیای دين ج  1ا ( 2مطالب منتخب) ،سید
مرتضي عسگری.
 .2علم تاايخ دا گستره تند اسالمي (فصول مربوطه)،

3

تاریخ صدر
اسالم
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رادد آيینه اند.
 .3الصحیح من سیره نبي اعظم ج  1فصل 7ا ، 8سید مافر
مرتضي عاملي.
 .4تاايخ غیبت رغری ،سید محند ردا.
 .5ساير منابع مرتبط.

3
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رشته مدرسی معارف اسالمی – گرایش قرآن و متون اسالمی
منابع

ردیف مواد امتحانی

زمان برگزاری

 .1ااش فهم حدي ؛ عبدالهادی مساودی.
1

فقه الحدیث با

 .2دانش فقه الحدي ؛ محندحسن اباني.

تأکید بر فهم

 .3رمنوتیک ا منطق فهم حدي ؛ ابوالفضل سامدی.

نهج البالغه

 .4مقدمه «مرآه الاقول في شرح اخباا آلالرسول» ( ر
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دا ملد) ،عالمه عسکری.
 .1مفا یم القرآ  ،ملد  ،1مافر سبحاني.
2

معارف نظری
قرآن

 .2احي ا نبوت دا قرآ (ملد سور تفسیر موضوعي
قرآ نريم)؛ عبداهلل موادی آملي.
 .3پیار قرآ  ،ملد 6؛ نارر مکاار شیرازی.
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 .4انسا شناسي دا قرآ  ،محندتقي مصباح يزدی،
تنظیم محنود فتحالي.
 .1مکاتب تفسیری ( 3ملد)؛ علي انبر بابايي.
3

نقد مکاتب و

 .2آسیبشناسي مريا ای تفسیری ( 2ملد)؛ مناي

مذاهب تفسیری از محققا به نوشش محند اسادی.
 .3الننا ج التفسیريه في علور القرآ  ،مافر سبحاني.

4
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رشته مدرسی معارف اسالمی – گرایش مبانی نظری اسالم
ردیف مواد امتحانی
معارف نظری

1

قرآن ()1

2

فلسفه دین

منابع

زمان برگزاری

نل م لدات النیزا عالمه طباطبايي(اه) ( 20ملد) (داسنامه
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نالسي دنتر امامي نیا ).
 .1نالر مديد با اايکرد اسالمي ،عبدالحسین خسراپناه.
 .2مباحثي دا نالر مديد ،علي شیرااني.
 .3مستاا ايي دا نالر مديد،مناي از نويسندگا  ،انتشااات
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سنت.
 .1ملد  1اسفاا (حکنت متاالیه) ،مالرداا.
3

حکمت متعالیه  .2الشوا د الربوبیه (مشهد اال) ،مالرداا.
 .3مقدمه شرح قیصری بر فصوص الحکم.

5
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