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( ویژه ن ی م سال دوم ) 89- 89

تذکرات مهم آئیننامهای:
 شرکت در آزمون جامع ،منوط به انتخاب واحد آن در نیمسال  279میباشد. نمره قبولی هر یک از مواد درسی این آزمون 41 ،و میانگین معدل همه آنها حداقل باید  41باشد. ثبت نمره این آزمون در کارنامه ،مشروط به ثبت تمام نمرات واحدهای آموزشی در ناد ،توسط اساتید است. با توجه به اینکه هر دانشجو تنها دو مرتبه میتوان د در آزمون جامع شرکت نماید ،اگر در اولین آزمون جامعخود ،که باید در نیمسال چهارم آموزشی وی باشد ،شرکت ننماید و یا نمره قبولی را از هیچیک از مواد درسی
خود،
آن کسب آن کسب نکند ،تنها یک مرتبه دیگر فرصت دارد تا در آزمون بعدی ،که اجبارا نیمسال پنجم آموزشی وی و
با پرداخ با پرداخت هزینه آزمون خواهد بود ،شرکت نماید .اگر در دومین آزمون خود ،باز هم موفق به کسب نمره
قبولی از هیچیک از مواد درسی نشود ،اخراج تلقی شده و از ادامه تحصیل محروم میشود.
قبولی
 دانشجویانی که قصد ارائه مقاله جایگزین آزمون جامع را دارند ،میبایست مستندات پذیرش مقاله خود رازمانی به زمانی به بخش آموزش تحویل دهند که در صورت عدم تأیید آن از سوی گروه آموزشی مربوطه ،فرصت
شرکت شرکت در آزمون دوم را از دست ندهند .زیرا در غیر این صورت اخراج تلقی شده و از ادامه تحصیل محروم
خواهند خواهند شد .تأکید می شود برخی از مجتات پووهشی مورد تأیید گروههای آموزشی نیست!
 بررسی طرح تفصیلی در گروه و صدور احکام آن ،بعد از کسب نمره قبولی آزمون جامع انجام میپذیرد.با توجه به توضیحات بند چهارم ،شرکت ورودیهای  169و قبل از آنها ،که نمره آزمون جامع را ندارند ،الزامی است.

زمان ربگزاری آزمون  :چهارشنبه  6شهریور  8931ساعت  81صبح

با آرزوی موفقیت
مدیریت امور آموزشی و پووهشی(ق م)
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رشته علوم قرآن و حدیث:
و «مجمع البیان»(.جزءهای  97و  92از هر کدام)

از

ـ کتابهای تفسیر «المیزان»
ـ کتاب «علوم قرآنی» از سید محمدباقر حکیم و کتاب «مختصر التمهید» از محمدهادی معرفت(.جلد دوم)
ـ کتاب«تدوینالحدیث عندالشیعة االمامیة»از محمدعلی مهدویراد و کتاب«مقباسالهدایة فی علم الدرایة»
از عب دالله مامقانی(جلد اول از انتشارات دلیل ما) و کتاب « کلیات فی علم الرجال» از جعفر سبحانی(.تا پایان توثیقات عام ة)
رشته علوم و معارف نهج البالغه:
ـ کتاب «داللت دولت» از مصطفی دلشاد تهرانی.
ـ کتاب «منطق فهم حدیث» از سید محمدکاظم طباطبایی(.بجز بخش نقد)
ـ پرسشهای آزاد و تحلیلمحور از مبحث «تاریخ در نهج البتاغه» با فرصت چند روزه برای پاسخ به آنها.
رشته کالم امامیه:
ـ کتاب «کتام جدید» از حسن یوسفیان.
ـ کتاب «نهایة الحکمة» از محمد حسین طباطبایی(.بخش الهیات بالمعنی األخص)
ـ کتاب «اصول کافی» از محمد بن یعقوب کلینی(.بامحوریت شرح مرآةالعقول محمدباقرمجلسی از ابتدای کتابالتوحید تا پایان باب البداء)
ّ
حلی(.بخش الهیات بالمعنی األخص ،از ابتدای المقصد
ـ کتاب «کشفالمراد فی شرح تجرید اإلعتقاد» از حسن بن یوسف

الثالث تا پایا الثالث تا پایان کتاب)

رشته مدرسی معارف اسالمی  -گرایش اخالق:
ـ کتاب «فلسفه اختاق» از ویلیام فرانکنا.
ـ کتاب «روش فهم حدیث» از عبدالهادی مسعودی.
ـ کتاب «تهذیب األختاق و تطهیر األعراق» از ابوعلی مسکویه رازی.
ـ کتاب «اختاق کاربردی»(.بخش اول از صفحه  92تا  ،427چاپ پووهشگاه علوم و فرهنگ استامی)
رشته مدرسی معارف اسالمی  -گرایش قرآن و متون اسالمی:
ـ کتاب «التفسیر و المفسرون» از محمدهادی معرفت(.بخش نقد مکاتب و مذاهب تفسیری)
ـ کتاب «تفسیر تطبیقی» از فتح الله نجارزادگان.
ـ کتاب «منطق فهم حدیث» از سید محمدکاظم طباطبایی.
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