
  بسم اّلله الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 

 

 
w w w . a z m o o n . u r d . a c . i r 

 



 2 دفتزچه راهنمای پذیزش

 هقدهه

 یابثیضاُ ثطای سبلن ضلبثت آٍضزى فطاّن وطَض، ًیبظ هَضز هتعْس ٍ هترػع اًسبًی ًیطٍی تأهیي هٌظَض ثِ

 ثاطای یىسابى ٍ هٌبسات ضاطایظ ًواَزىفطاّن ،)زوتطیترػػی(تىویلی تحػیالت آهَظضی هطاوع ثِ

 ساب  زوتاطیترػػای(ّابیزٍضُتىویلای) تحػیالت ٍضٍزی آظهَى ضَاثظ ٍ ضطایظ وٌٌسگبى،ضطوت

 .گطززهی اعالم شیل ضطح ثِزاًطگبُازیبىٍهصاّت 1396

 داوطلبان اختصاصی و عمومی شرایط
 عووهی شزایط

  اسالهی ّبیاضظش ثِ تمیس ٍ اسالم احىبم ثِ عولی التعام .1

 فمیِ ٍالیت هتطلی اغل ٍ اسبسی لبًَى ثِ عولی التعام ٍ اسالهی جوَْضی ًظبم ثِ اعتمبز .2

ِ عسم ٍ اسالهی جوَْضی ًظبم علیِ فعبلیت سبثمِ سمع .3 ِ گاطایص یاب ٍاثساتگی سابثم  ٍ ّابسابظهبى ثا

 هعبًسًظبم ٍ هحبضةّبیتطىل

 الظم ضٍحی،ضٍاًیٍجسوی سالهت اظ ثطذَضزاضی .4

 زاٍعلجبىهطز(ٍظیفِ)ٍیژُ ذسهت لحبػ اظ لبًًَی هٌع عسم .5

 اًتربةضسُ تحػیلی ضضتِ ثب هتٌبست الظم تحػیلی ٍ فىطی استعساز ٍ تَاًبیی اظ ثطذَضزاضی .6

 آهَظضی زٍضُ پبیبى تب تحػیل ثِ اضتغب  تعّْس .7

 اختصاصی شزایط

 هػبحجِ ٍ وتجی آظهَى زض هَفمیت .1

 ّوطاُ ثِ)زاًطگبّی فَقلیسبًس (وبضضٌبسیاضضس هسضن یب علویِ ّبیحَظُ سِ سغح هسضن زاضتي .2

 حَظٍی هسضنزا ثطزاضتيسَاثك

 پایان خددم   کارت داشته داوشگاَی( فًق لیساوس(کارشىاسی ارشد  مدرک دارودگان برای :تبصرٌ

 .اس  ي یا مجًز تحصیل َمسمان حًزٌ ي داوشگاٌ السامی دائم معافی  یا

 ههن نکات

 اًماالة عابلی ضاَضای28/08/1383هَضخ03/11/1374ٍ548هَضخ368ثطاسبسهػَثِجلسبت .1

ُ اظ یىی هسیطیت غبزضضسُتَسظ تحػیلی هساضن هَضز فطٌّگیزض ِ ّابیحاَظ  ٍ لان،اغافْبى علویا

علویاِواِهاساضحتحػایلیحاَظٍی ّبیحَظُ عالة ٍ سٌت،فضالّبیاّلذطاسبىیبزثیطذبًِحَظُ

 ضاًَس،های التحػایلفابض 3زٍضُساغحاظ31/6/1396تابضید تب یب ٍ اًسگصضاًسُ ضا 3سغحسِ زٍضُ

ٍ اًسبًی علَم گطٍُ اهتحبًی ّبیضضتِ اظ یه ّط زض تَاًٌسهی هٌحػطاً  ضاطوت آى آظهاَى زض ثجاتًابم
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 اظ یىی وِتَسظذَزضا تحػیل اظ فطاغت هسضن تػَیط ثبیس اظزاٍعلجبى زستِ ایي است ًوبیٌس.ثسیْی

زاضتِثبضٌس. اذتیبض زض ضا است گطزیسُ غبزض سٌتّبیاّلحَظُعلویٍِیبزثیطذبًِ حَظُ ّبیهسیطیت

 اغافْبى ٍ ذطاسبى لن، علویِ ّبیحَظُ اظ یىی هسیطیت اظ غبزضُ ّوعهبى، تحػیل هجَظ گَاّی اضائِ .2

ذسهتًظبمٍظیفًِیستٌس،ٍزاضایوبضتهعبفیتزائنٍیبپبیبىضًَسهیلغعیپصیطشعالثیوِثطای

 .استالعاهیسب اٍ تحػیلیٍیبحساوثطتبپبیبىًینًبمثجتٌّگبمزض

 آسهوى بزگشاری و نام ثبت تاریخ

 52/29/2931الی52/25/2932 از نام ثبت اریخت .1

ٍ  ضٍظ ،1396 (سب زوتطیترػػی تىویلی)زٍضُ تحػیالت ٍضٍزی آظهَى .2 تیرمداٌ سدا     3 جمعد

 .ضسثطگعاضذَاّس 2931

 اظ جالّفتاِل یهلن، همسس ضْط زض آظهَى ثطگعاضی هحل ٍ آظهَى جلسِ ثِ ٍضٍز وبضت تَظیع ظهبى .3

.ضسذَاّساعالمزاًطگبُازیبىٍهصاّتسبیت طیكاظع آظهَى

 آسهوى در شزکت بزای داوطلب تکالیف

 .زّس اًجبم همطض هْلت زض ٍ هَلع ثِ ضا ظیط ّبیالسام ثبیس آظهَى زض وٌٌسُضطوت زاٍعلت

ظاهاًِ پذییرغ داًؽذ َ هراجؼذِ ًوذَدُ ٍ      تِ هراجؼِ تا دفترچِ، ایي دلیك هغالؼِ از پط ؼَد هی تَـیِ داٍعلثاى ِالف( ت

)پصیطشزاًطجَزضزاًطگبُازیبىٍهاصاّتًبمثجتافعاضیًطمثطًبهِثٌسّبیاسبسثطضاالظمعالعبتا

ًوبیٌس.ٍاضز(azmoo.urd.ac.ir)ثِآزضس

 شیل: هساضن اضسب  ٍ هؤسسِ سبیت عطیك اظ ًبم ثجت تىویلب( 
سفیس(ظهیٌِثبٍضختوبمجسیس،)4×3.فبیلعىس1

ًبمغاٌسٍقضاْطیِزاًطاگبُازیابىٍ ثِ (تَهبى ّعاض پٌجبُ (ضیب  500,000 هجلغ ایٌتطًتی طزاذت.پ2

ضَز(ًوی زازُ َزتًبمعآًالیي.)ّعیٌِثجتغَضتسبهبًِپصیطشزاًطجَثِ ضهصاّتز

ِ ضاس ذَاّاس زازُ ضّگیطی وس یه زاٍعلجبى ثِ ًبم ثجت هطاحل پبیبى ضح(ز  پبیابى ًطابًگط هَضاَ  ایاي وا

است. زاٍعلت ضرع عْسُ ثِ اضسبلی اعالعبت حتاست.غ زاٍعلت یهًبم ثجت هطاحل

ِ ًبم ثجت فطم اظ پطیٌت ًسرِ یه تأییسیِ، گطفتي ٍ ًبم ثجت تىویل اظ پس اٍعلجبىز(ز ِ ضا آى ٍ تْیا  عاَضثا

 ًگْاساضی ذاَز ًاعز آظهاَى ثِ ٍضٍز وبضت زضیبفت تب ضّگیطی وس ثب ّوطاُ ٍ ًوَزُ ثطضسی زلتثب ٍ وبهل

ًوبیٌس.

واطزٍُزضضٍظآظهاَىزضیبفتسبهبًِپصیطشچبحٍعطیكاظهمطضهَعسزضضاآظهَىجلسِثٍِضٍزبضتوّ(

.ّوطاُثبوبضتٍضٍزثِجلسِآظهَىزضهحلآظهَىحضَضزاضتِثبضٌس
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 تسهیالت و ها سهمیه

 ایثارگزاى و رسهندگاى سهویه

 ظطفیات اظ زضغاس 25 ،ضاطایظ ٍاجاس ایثابضگطاى ٍ ضظهٌاسگبى ضسبًیذسهبت جبهع لبًَى تػَیت ثِ تَجِ ثب

ُحسًػابةوساتضططثِضظهٌسگبىٍاسالهیاًمالةایثبضگطاى ثِ پصیطش زاضزاذتػابظالظمعلوایًواط

ساٌجصسابظهبى1396ساب زوتطیترػػایآظهَىضاٌّوبیزفتطچِثِضطایظ،اظثیطتطاعال ثطای)

.(فطهبییسهطاجعِوطَضآهَظش

 پذیزش ظزفیت

.است ًفط 7 حساوثط فٌبٍضی ٍ تحمیمبت علَم، ٍظاضت هجَظ عجك گطایص، - ضضتِ ّط زض پصیطش ظطفیت

 تحصیلی شهزیه

ثبضاس.ًحاَُاًتفبعیغیطزٍلتایازیابىٍهاصاّتهساتلعمپطزاذاتضاْطیِهایزاًطگبُغیطتحػیلزض

ّبیاضسابلیاظٍظاضتعلاَم،تحمیمابتٍفٌابٍضیذَاّاسثاَز.ًبهِهحبسجِضْطیِثطاسبسلَاًیيٍآییي

ُتَاًٌسزاٍعلجبىهحتطمهی ّابیشیالتوابسثطایوستاعال ثیطتطزضظهیٌِپطزاذاتضاْطیِثابضاوبض

 (110ٍ155ّبی)زاذلی025ا32802610بیٌس:حبغلًو

 اهتحانی های رشته

يَابيتشىاسيشىاسيشيعٍ

مطالعاتتطبيقياديانگزايشالُياتمسيحياثىيعشزیتاريختشيع

پژيَيديهَایتشيعفزقٍ

مطالعاتسوان)گزايشحقًقسندراسالم(مذاَبکالمي

فلسفٍيکالماسالمي-معارفاسالميالُياتيتصًفيعزفاناسالمي

حکمتَىزَایديىيمذاَبفقُي

--َایامامخميىي)رٌ(عزفاناسالميياوديشٍ

 نهایی گشینش حوهن

ِ زاٍعلجابًی ثایي اظ ّبضضتِ اظ یه ّط زض ًْبیی گعیٌص ُ ًػابة حاس وا آظهاَىوتجای، هجواَ  ظالظما ًواط

ُاسبسثطضاعلویسَاثكٍضٌبسیضرػیتاضظیبثیعلوی،هػبحجِ ُاحاطاظلاَاًیيزاًطاگب ثبضاٌسواطز

جْت(وتجیآظهَى)اٍ هطحلِضسگبىلجَ اظظطفیتثطاثطچٌسهطحلِ،اثتسایایيزض.گطفتذَاّسغَضت

 .ضسذَاٌّسهعطفی(علویهػبحجِ)زٍمهطحلِزضضطوت
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 آسهوى هنابع
 مىابع آسمًن مًاد آسمًن
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 الحىوِ، ػالهِ هحوذحعیي عثاعثایی ذ وؽف الوراد، ػالهِ حلی ةنهای فلسفٍ ي کالم اسالمی

 تا اتتذای تحج لغغ ٍ ظي( 1هىاظة )تیغ(، ؼیخ اًفاری ذ وفایِ، آخًَذ خراظاًی )جلذ  فقٍ ي اصًل

 تفسیز ي حدیث
عثاعثایی ذ اـَل وافی  تفعیر الویساى )جلذ اٍل چاج جاهؼِ هذرظیي(، ػالهِ هحوذحعیي 

 )وتاب الح ِ(، حمِ االظالم ولیٌی

 سبان
 ّا(، اهام ػلی)ع( ػرتی: همذهِ اتي خلذٍى ذ ًْج الثالغِ )خغثِ .1
 داًؽٌاهِ اظالم چاج لیذىThe Encyclopaedia of Islam(EI) اًگلیعی: .2

ی
اص

ص
خت

د ا
وا

م
 

 شیعٍ شىاسی

 اٍیل الوماالت، ؼیخ هفیذ .1
 همذاداللَاهغ االلْیِ، فاضل  .2
 تحَث فی الولل ٍ الٌحل، آیت اهلل جؼفر ظثحاًی .3
 االرؼاد، ؼیخ هفیذ .4
 تاریخ تؽیغ در ایراى، رظَل جؼفریاى .5

 تاریخ تشیع اثىی عشزی

 اٍیل الوماالت، ؼیخ هفیذ .1
 االرؼاد، ؼیخ هفیذ .2
 تاریخ تؽیغ در ایراى، رظَل جؼفریاى .3
 (، حعیي ـاتری2تاریخ فرق اظالهی )جلذ  .4
 ّای ؼیؼِ ...، ػلی آلاًَری تؽیغ ٍ فرلِخاظتگاُ ٍ پیذایػ  .5

 َای تشیع فزقٍ

 (، ؼْرظتاًی1الولل ٍ الٌحل )جلذ  .1
 الثحَث فی الولل ٍ الٌحل، آیت اهلل جؼفر ظثحاًی .2
 فرق الؽیؼِ، ًَتختی .3
 (، حعیي ـاتری2تاریخ فرق اظالهی )جلذ  .4

 مذاَب کالمی

 تلخیؿ الوحفل، خَاجِ ًفیرالذیي عَظی .1
 الخاهط هثحج الْیات(، لاضی ػضذالذیي ای یؼرح هَالف )هَلف  .2
 اللَاهغ االلْیِ، فاضل همذاد .3
 الؽَاّذ الرتَتیِ، هالـذرا .4

 تصًف ي عزفان اسالمی

 همذهِ لیفری تر ففَؾ الحىن .1
 هٌازل العائریي، خَاجِ ػثذاهلل اًفاری .2
 ػغار هفَْم ػرفاى، ػلی هَحذیاى .3
 ظیٌا اتي(، 10تا  8ٍ  3ّای  االؼارات ٍ التٌثیْات )ًوظ .4

عزفان اسالمی ي 
َای امام  اودیشٍ

 خمیىی)رٌ(

 همذهِ لیفری تر ففَؾ الحىن .1
 هفثاح الْذایِ، اهام خویٌی)رُ( .2
 ؼرح حذیج جٌَد ػمل ٍ جْل، اهام خویٌی)رُ( .3
 ظیٌا (، اتي10تا  8ٍ  3ّای  االؼارات ٍ التٌثیْات )ًوظ .4

 مذاَب فقُی

 االـَل الؼاهِ للفمِ الومارى، هحوذتمی حىین .1
ّای اختالف در فمِ هیاّة )اظثاب اختالف الفمْاء(، هفغفی زلوی/ ترجوذِ:   خاظتگاُ .2

 حعیي ـاتری
 رؼذ الومتفذ، اتي ةنهایالو تْذ ٍ  ةبدای .3
 الذیي ػاهلی الوعائل الفمْیِ، ظیذؼرف .4
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 فلسفٍ ي کالم اسالمی

 الؽَاّذ الرتَتیِ، هالـذرا .1
 ظیٌا (، اتي10تا  8االؼارات ٍ التٌثیْات )ًوظ  .2
 تاریخ فلعفِ اظالهی، م.م.ؼریف / ترجوِ زیر ًظر ًفراهلل پَرجَادی .3
ّای هرتَط تذِ فلعذفِ اظذالهی(، پذل      )هذخل دایرت الوؼارف اظالهی )ٍیرایػ جذیذ( .4

 ادٍارز

مطالعات تطبیقی ادیان 
 گزایش الُیات مسیحی

 درآهذی تِ هعیحیت، هری جَ دیَر / ترجوِ حعي لٌثری .1
 الیعتر هه گراث / ترجوِ تْرٍز حذادیدرظٌاهِ الْیات هعیحی،  .2
 یَْدیت تررظی تاریخی، ایسیذٍر اؼتایي / ترجوِ تْرٍز ظالىی .3
 تاٍرّا ٍ آییي یَْدی، آلي آلترهي / ترجوِ رضا فرزیي .4

 دیه پژيَی

 دیي پصٍّی )جلذ اٍل(، هیرچاالیادُ / ترجوِ تْاءالذیي خرهؽاّی .1
 ترجوِ احوذ ًرالی ٍ اتراّین ظلغاًیػمل ٍ اػتماد دیٌی، هایىل پترظَى ٍ ّوىاراى /  .2

 ػلن ٍ دیي، ایاى تارتَر / ترجوِ پیرٍز فغَرچی. .3
 ؼٌاظی دیي، دیَیذ ام، ٍٍلف /ترجوِ دوتر هحوذ دّماًی رٍاى .4
 جاهؼِ ؼٌاظی دیي، ػلیرضا ؼ اػی زًذ .5

 حکمت َىز دیىی

 تاریخ ٌّر، ووثریج / ترجوِ ػلی آرام .1
 اتیٌگْاٍزى ٍ الگ گراتر/ ترجوِ یؼمَب آشًذٌّر ٍ هؼواری اظالهی، ریچارد  .2
 آیَرلَیط/ ترجوِ گرٍّی داًؽٌاهِ زیثایی ؼٌاظی، تیرض وات ٍ دٍهیٌیه هه .3
 لَاػذ ولی در فلعفِ اظالهی، غالهحعیي اتراّیوی دیٌاًی .4

 يَابیت شىاسی

 وؽف االرتیاب، ظیذهحعي اهیي .1
 المرآى(، آیت اهلل جؼفر ظثحاًیهرزّای تَحیذ ٍ ؼرن در لرآى )التَحیذ ٍ الؽرن فی  .2
 فر ظلفیِ از گیؼتِ تا حال، هْذی فرهاًیاى ٍ هحوذ هؼیٌی .3
 ظلفیِ تذػت یا هیّة، ظؼیذ رهضاى الثَعی .4

مطالعات سوان گزایش 
 حقًق سن در اسالم

 ًظام حمَق زى در اظالم، ؼْیذ هغْری .1
 ًصاد ّای جٌعیتی )ه وَػِ هماالت(، زیثایی َّیت ٍ ًمػ .2
 ؼٌاظی، آًتًَی گیذًس / ترجوِ حعي چاٍؼیاى جاهؼِگسیذُ  .3
 حمَق هذًی خاًَادُ )دٍ جلذی(، ًاـر واتَزیاى .4

 هی تاؼذ. 2ٍ هٌاتغ اختفاـی در ّوِ رؼتِ ّا  1ضریة هٌاتغ هؽترن  ضرایب
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 گزاهی داوطلباى به ههن تذکزات و ها توصیه

ضاسُ تىویال هٌسضجبت ولیِ غحت هسئَلیتضَز. تىویل غبزلبًِ ٍ زلیك ثبیس ًبم ثجت فطم هٌسضجبت .1

ثَز. ذَاّس زاٍعلت ًبم(ثطعْسُ ثجت فطم )هٌسضجبت

ِ هطرػابت ًابم، ٍ ذابًَازگی بمهلی،ًا وس زضح زض است الظم زاٍعلجبى .2  ٍ عىاس اضساب  ای،ضٌبساٌبه

ِ اضسب  ٍ اعالم آٍضًس.زضغَضت عول ثِ وبفی تَجِ ٍ زلت یگطالظمز اعالعبت  اضاتجبُ، اعالعابت ّطگًَا

ثَز. ذَاّس عْسُزاٍعلت ثط آى عَالت

ِ ّابیزضذَاسات ثِ ًبم ثجت اظ ًوبیٌس.پس زلت ضضتِ اًتربة زض زاٍعلجبى .3  تغییاط ذػاَظ زض ٍاغال

ضس. ًرَاّس زازُ ثطتاتطتی ضضتِ

 زاٍعلات ٌابثطایيًبمٍجَزًاساضز.ث ثجت فطم هٌسضجبت زض تغییطی ًَ  ّیچاهىبى ًبم ثجت تىویل اظ ثعس .4

آٍضز. عول ثِ ضا زلت ًْبیت اعالعبت تىویلظهبى زض ثبیس

 زض هٌاسضح ضَاثظ ٍ ضطایظ اظ یىی ٍاجس یب ًوَزُ وتوبى ضا حمبیك زاٍعلت وِ ضَز هطرع ظهبًی اگط .5

 زض تحػیل حیي ضسى، پصیطفتِ آظهَى، زض ضطوت ًبم،ثبضس)ثجت وِ ایهطحلِ ّط زض ًیست،ایيزفتطچِ

 ضس. ذَاّس تحػیلهحطٍمزاًطگبٍُ...(اظازاهِ

ضسگبىهطحلًِرست،زعَتثاطایهػابحجٍِاعاال اظپساظلجَلیزضآظهَىوتجیٍهعطفیپصیطفتِ .6

تبضیدًٍحَُحضَضزضجلسِهػبحجِاظعطیكّویيسبیتٍسبهبًِپصیطشزاًطجَاعاال ضسابًی

 ذَازضس.

 تجطثیبت ٍ زاًص حس زضاذتػبغیزضهطحلِآظهَىوتجیٍهػبحجِضفبّی اهتحبًبت سؤاالت غحس .7

ِهغبثكفْطساتث ضضتِ، ّط زض اضضسوبضضٌبسی زٍضُ التحػیلفبض   عابلی ضاَضای ػاَةّابیهطًبها

 استٍاظّوبىهٌبثعهطتطنٍاذتػبغیّطضضتِذَاّسثَز. ضیعیثطًبهِ

13الای025-32802610ثابضاوبضًُابمثجاتٍپبسدثِّطگًَِسؤا پیطاهَىهسبئلپصیطشثطای .8
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 شما ربای موفقیت آرزوی با

هب معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دااگشنه ادیان و مذا
 


