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 : گرامی مهم به داوطلبانهای  توصیه
 .پذیردانجام می ir.ac.bou.wwwانی شثبت نام منحصراً از طریق سایت دانشگاه به ن .1

 .مبادرت به ثبت نام نمایند، آگاهی ازشرایط و ضوابط آزمون با ومطالعه  با دقترا دفترچه راهنما ، نامتقبل از اقدام به ثب داوطلبان .2

 ،  ارسال عکس و تمامی اطالعات الزم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند، ایمشخصات شناسنامه، نام، نام خانوادگی، داوطلبان الزم است در درج کد ملی  .3

 .حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند، رشناسی ارشد و دوره دکتریدانشجویان دوره کا .4

 .گرددشود و به منزله انصراف از شرکت در آزمون تلقی میبه مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی .5

 .این خصوص به عمل آیدلذا دقت و توجه کافی در ، باشد می در پایان ثبت نام اینترنتی تایید صحت اطالعات ارسالی به عهده شخص داوطلب .6

گیری خود را تا اعالم نتایج رهگیری یک نسخه پرینت از تقاضا نامه تهیه و پس از مطالعات مندرجات آن و کد رهداوطلبان پس از تکمیل تقاضا نامه و دریافت کد  .7

 .نزد خود نگهداری نمایید (96پاییز ) نهایی

 .افشاء نکند یریننزد سا، را یتاز سا یافتیدر یریکد رهگ دهد و شماره پرونده و شخصا انجامثبت نام را  یندشود داوطلب فرا می یهتوص  .8

برساند؛ در غیر این صورت  دانشگاه بایست مراتب را سریعاً به اطالع مدیریت دانشجوییداوطلب می، در صورت تغییر نشانی محل سکونت و شماره تلفن اعالم شده .9

 .عواقب آن بر عهده داوطلب خواهد بود

 .شگاه هیچ گونه تعهدی برای تامین خوابگاه ندارددان .11

 .یندامور دانشجویی تماس حاصل نما 125 - 32136628با شماره تلفن  یشترتوانند جهت کسب اطالعات ب می داوطلبان .11

 1396بندی مراحل مختلف آزمون اختصاصی ارشد سالزمان جدول

 پایان شروع موضوع
 11/11/1315دوشنبه        4/11/1315      شنبه دو 1395سال  نام آزمون اختصاصی کارشناسی ارشدثبت 

 19/11/1396        شنبه 16/11/1396     چهارشنبه و ویرایش از طریق سایت آزمون دانشگاه، استقرار اطالعات ثبت نامی داوطلبان براي مشاهده

 14/21/1316  پنج شنبه  11/21/1316 شنبهسه دریافت کارت شرکت درآزمون از طریق سایت آزمون دانشگاه

 1316اردیبهشت   15روز جمعه  عصر  1396برگزاري آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ورودي سال 

 1396     ماهتیر اول  دهه هاز طریق سایت دانشگااطالعيه معرفی شدگان چند برابر ظرفيت و زمان مصاحبه اعالم نتایج اوليه آزمون 

 1316    ماهتیر دوم   نیمه   مصاحبه 

 1316 ماه شهریور   اولدهه         اعالم نتایج نهایی
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 بسمه تعالی
 : مقدمه

رای نیم سال بدر نظر دارد ( ع)دانشگاه باقرالعلوم، به منظور تربیت طالب متعهد و متخصص در علوم انسانی، حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال با
 کارشناسی ارشددر مقطع  و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور تحقیقات و فنّاوری، وزارت علوم بر اساس مجوز 1396-1397تحصیلی  سال اول

 .پذیرش نمایددانشجو واجد شرایط  از میان طالب
 : دوره یو مزایااهداف کلی  -1

 فرهنگی دینی های  تربیت نیروی انسانی متخصص حوزوی متناسب با نیاز . 

 مختلف علوم انسانیهای  در رشتهریات و نظ آشنایی بیشتر طالب با مبانی. 

   به فارغ التحصیالن ( ات و فناوریتحقیق، مورد تایید وزارت علوم)اعطای دانش نامه کارشناسی ارشد رشته مربوط 

  علوم انسانیهای  آمادگی برای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در رشته. 

 گرددشهریه دریافت نمیو  برای طالب رایگان است تحصیل. 

و مطابق مقررات وزارت چنانچه دانشجویی به هر دلیل قادر به ادامه تحصیل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزینه های تحصیل براساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه : تذکر

 .علوم می باشد

 :ارشد مشخصات کلی دوره کارشناسی -2

 دورهقبولی  رشته با دانشجو کارشناسی دوره رشته چنانچهو.واحد است32ایان نامه تعدادکل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد با احتساب واحدپ

 دروس بر عالوه جبرانیدروس  عنوان تحت را دروس از واحد 12 تعداد آموزشی، گروه تشخیص به باید دانشجو ،باشد نداشته تجانس کارشناسی ارشد

طول .بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند ین شده در این دوره را همراه با پایان نامهطول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعی .بگذراند فوق

 .سال است 3حداکثر با تمدید سنوات دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 

  :شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان -3

تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ، شرکت نمایند مربوط تحانیتوانند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد در رشته ام می شرایطکلیه طالب دارای 

  .مصاحبه و گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه آموزشی مربوط خواهد بود، منوط به قبولی در آزمون ورودی

  :شرایط عمومی( 1-3

  قانون اساسی و نظام جمهوری اسالمی ایران، اسالم ملی بهالتزام عاعتقاد و. 

  جمهوری اسالمی ایرانداشتن تابعیت. 

  نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی صالح. 

 جسمیهای  برخورداری از سالمت روحی و نداشتن نقص عضو و بیماری . 

 (داوطلبان مرد) یفهاز نظر نظام وظ یلادامه تحص ینداشتن منع قانون 

 قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه علمی. 

 موزش عالیآت عدم اشتغال به تحصیل در دیگر موسسا. 

 علمیه جهت ادامه تحصیل در دانشگاههای  کسب مجوز از مدیریت حوزه. 

 شرایط اختصاصی( 2-3

 3های  دارا باشند و یکی از کد را یکی از شرایط مشروحه زیراز لحاظ وضعیت تحصیلی از طالب رسمی حوزه های علمیه باشند و داوطلبان بایستی 

 . امه ثبت نام اینترنتی درج نمایندفرم تقاضان 21گانه ذیل را در بند 

 .علمیه های  حوزه 2داشتن مدرک علمی سطح ( 1کد 

 (برادران یژهو) یهعلمهای  حوزه 7 یهپا تحقیقات و فناوری به همراه گواهی، داشتن  مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم( 2کد 

 (ویژه خواهران)واحد درسی حوزوی 121 گذراندن تعداد یبه همراه گواه یفناور و یقاتتحق، وزارت علوم ییدمورد تا یمدرک کارشناسداشتن ( 3کد 

باید گواهی معتبر مبنی بر فراغت از  .شوند  می فارغ التحصیل31/16/1396 در صورتی که تا تاریخ در سال آخرمقطع کارشناسی  داوطلبان شاغل به تحصیل: تبصره

 . ارایه کنند ا دفترچه راهنم 9هصفح( بر اساس فرم الف) تحصیل



 



 

  *های علمیهطالب حوزهاختصاصی *6931سال ( ع)دانشگاه باقرالعلوم شرکت درآزمون کارشناسی ارشد و دفترچه راهنمای ثبت نام

ای مشخص گردد که داوطلب فاقد شرایط مذکور است بالفاصله از شرکت در آزمون یا ادامه تحصیل ممانعت به عمل چنانچه در هر مرحله: تذکر مهم

 .آمده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد

 

  مقررات وظیفه عمومی( 4

داوطلب مرد الزم است به هنگام پذیرش در دانشگاه یکی از شرایط مشروحه زیر را از  ،تظامیبر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروی ان

 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند 16گانه ذیل را در بند  پنجو یکی از کدهای ، لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند

 .واهند بوددر غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخ

 هوشمند دارا بودن کارت پایان خدمت( 1کد

 (ایثارگران و موارد خاص، پزشکی، کفالت)هوشمنددارا بودن کارت معافیت دائم ( 2کد 

 و قبل از آن 1352متولدین سال  ( 3کد

 های علمیه معافیت تحصیلی حوزهدارای طالب  ( 4کد 

مندرج در برگ )که زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت برگ آماده به خدمت بدون غیبت، مشموالن دارای (5کد 

 .باشد( اعزام 

  :ایثارگران و رزمندگان سهمیه( 5

 این متقاضی ،است آمده ذیل( ب)و  (الف)بندهای  در که خود شرایط براساس توانند می ایثارگران و رزمندگان سهمیه متقاضی داوطلبان از یك هر

 .شوند سهمیه

 و رزمندگانهای ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت برای ورود و تبصره 1که بر اساس ماده رزمندگانی: رزمندگان سهمیه (1-5

 متناوب یا لیمتوا ماه (6)شش  حداقل 31/6/1367لغایت  31/6/1359از تاریخ عالی آموزش مؤسسات و ها بسیجی به دانشگاه داوطلب جهادگران

 انقالب پاسداران سپاه) ذیربط ارگان به مراجعه ضمن است الزم، اند داشته حضور باطل علیه حق نبرد های جبهه عملیاتی مناطق در داوطلبانه

 ثبت زمان از بعد آنان اطالعات و آمار تا نمایند اقدام رزمندگان سهمیه از استفاده مخصوص فرم تکمیل به نسبت (کشاورزی جهاد وزارت یا اسالمی

  .گیرد قرار نهائی تائید مورد جهادکشاورزی وزارت یا (مستضعفین بسیج سازمان) پاسداران سپاه مشترک ستاد توسط نام

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان . بدیهی است در صورت تأیید نهایی توسط ارگان های ذی ربط در سهمیه رزمندگان گزینش می گردند

 الزم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت بهپاسداران انقالب اسالمی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، سپاه 

 .رقمی از واحد مربوطه اقدام و آنرا در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نماید 12دریافت کد رهگیری 

 .مال و درج سهمیه رزمندگان بر روی کارت شرکت در آزمون ،منوط به تایید سهمیه از سوی ارگان ذیربط می باشداع

 همچنین و آنان همسران و فرزندان و آزادگان، االترب و %25 جانبازان فرزند و همسر، با هر درصد جانبازی جانبازان: ایثارگران سهمیه( 2-5

نیازی به مراجعه و.نمایند اقدام نامی ثبت تقاضانامه در مربوط بند تکمیل به نسبت بایستی ایثارگران سهمیه از ستفادها برای شهدا همسران و فرزندان

 .به سایت اینترنتی ایثار ندارند

 ینبراساس ا.  یردگ یقانون صورت م ینداوطلبان بر اساس ا ینشآن ، گز یهگران و اصالح یثاربه ا یقانون جامع خدمات رسان یبباتوجه به تصو

 یرفتهفرد پذ یندرصد نمره آخر %71کسب حداقل ) ی، به شرط کسب حد نصاب علم یثارگرانبه رزمندگان و ا یرشپذ یتدرصد از ظرف %25قانون 

 .اختصاص دارد( آزاد توسط رزمندگان ینششده در گز یرفتهفرد پذ یندرصد نمره آخر %81و کسب حداقل  یثارگرانآزاد توسط ا ینششده در گز

 .فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند 18گانه ذیل را در بند  5یکی از کدهای  باید داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگری

 بسیجی داوطلب جهادگران و رزمندگان(  1کد

 آنان درصد و باالتر 25فرزند جانبازان  ، همسر و جانبازان ( 2کد 

 و مفقوداالثر ءافرزندان و همسران شهد(  3کد 

 فرزندان آنان و همسرآزادگان، (  4کد 

  :مدارك الزم برای ثبت نام و شرکت در آزمون -6

یك قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق  بایستی انداوطلب :فایل عکس اسکن شده (1-6

 .دننام اینترنتی آماده نمایبرنامه ثبت

 که در سال جاری گرفته شده باشد 3*4عکس تمام رخ. 
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 پیکسل باشد 211*311حداقل پیکسل و  311*  411ندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ا. 

  اسکن شده فقط باید با فرمت عکسJPGباشد. 

 کیلو بایت بیشتر باشد 71حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 

  منگنه و هر گونه لکه باشد، د اثر مهرمشخص و فاق، تصویر داوطلب باید واضح 

 های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشدحاشیه. 

  عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. 

د و آن را نتهیه نمایکیلو بایت  052با حجم حداکثر  JPGفرمت با مدرک یا گواهی را فایل بایستی  انداوطلب:گواهی یا مدرک تحصیلی حوزوی(2-6

 .هنگام ثبت نام الکترونیکی در محل تعیین شده  بارگذاری نمایند

درصورت ارسال عکس  دقت نمایندو مدرک تحصیلی حوزه داوطلبان حتماً شخصا در ارسال عکس  : تذکرخیلی مهم

 .گرددثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می، غیر معتبریا مدرک 

از طریق  و منحصراً باشد می ثبت نام کلمه عبورعنوان رقمی با  12که شامل یك کد  سریال شمارهاین : ثبت نام شماره سریالخرید  (3-6

قابل خریداری ، باشد می که پرداخت الکترونیکی آنها فعالبانکی عضو شبکه شتاب های  از کارتو با استفاده  (ع)باقرالعلوم سایت اینترنتی دانشگاه

 اقدام ثبت نام شماره سریالبه خرید نسبت  ،ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون 411.111 مبلغالکترونیکی پرداخت  با داوطلب .تندسه

 . نماید می

 .وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد: تذکر

 . واهند شد فارغ التحصیل خ 31/16/1396انشجویان سال آخر دوره کارشناسی که حد اکثر تا تاریخ برای د: اصل فرم تکمیل شده معدل (3-6

دفترچه راهنما را تکمیل و فرم تکمیل شده را به تایید موسسه  11فرم مخصوص مندرج در صفحه  31/11/1395این دسته از داوطلبان باید پس از تاریخ 

 .آموزش عالی محل فارغ التحصیلی برساند

در دوره کارشناسی فارغ التحصیل می شوند در هنگام ثبت  31/16/1396و یا  31/11/13952آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  

و در مرحله ویرایش نهایی نسبت به . را در فرم تقاضا نامه وارد نمایند 31/16/1395نام می بایست میانگین نمرات واحدهای گذرانده شده خود تا تاریخ 

 .تصحیح و یا درج معدل فارغ التحصیلی اقدام نمایند

 .ه های کارشناسی منحصراً معدل اکتسابی را بر اساس معدل مندرج در گواهینامه فارغ التحصیلی درج نمایندورفارغ التحصیالن د 

  :تکالیف داوطلبان برای شرکت در آزمون*

 .زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهدهای  داوطلب باید یکایك اقدام

 .شرکت در آزمون  جهتاینترنتی ثبت نام   (الف

 .کارت شرکت در آزمون در موعد مقرر از طریق سایت اینترنتی دانشگاهفت دریا( ب

 . طبق برنامه زمانیکتبی شرکت در آزمون ( ج

 (در صورت احراز نمره قبولی در امتحان کتبی)شرکت در مصاحبه (د

 :ثبت نام  -7

 .پذیرد می پایان 11/11/1395 دوشنبهز از و تا روآغ 14/11/1395شنبه دو روز از1396 کارشناسی ارشد سالاختصاصی ثبت نام برای آزمون 

  و ازیك سهمیه استفاده نماید .ثبت نام و در آزمون مربوط شرکت نمایدتواند  می در یك کد امتحانیفقط هر داوطلب. 

 بادرت نمایندم، شرایط و ضوابط آزمون مطالعه دقیق دفترچه راهنما و آگاهی ازبه  بایستمی نامداوطلبان  قبل از اقدام به ثبت. 

  ایندآماده نمرا مدارک و اطالعات مورد نیاز جهت ثبت نام. 

  اینداین دفترچه را تکمیل نم 11پس از مطالعه دقیق این دفترچه ابتدا پیش نویس تقاضا نامه مندرج در صفحهداوطلبان. 

برنامه های  الزم را بر اساس بندات اطالعتقاضانامه بر اساس پیش نویس    www.bou.ac.irبا مراجعه به سایت دانشگاه  داوطبان .1

 .وارد نمایند  شخصا نرم افزاری ثبت نام

  به داوطلبان یك کد رهگیری داده خواهد شد که این موضوع منحصرا  نشانگر پایان بعد از تأیید نهایی درپایان مراحل ثبت نام

 باشد می صحت اطالعات ارسالی به عهده شخص داوطلب. مراحل ثبت نام یك داوطلب است
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 : تذکرات مهم

اطالعات باید از ، الزامی است و قبل از تایید نهایی، حضور داوطلب برای کنترل اطالعات و عکسبه سامانه در زمان ورود اطالعات  -1

نام تهیه یك برگ پرینت اطالعات اقدام الزم در این خصوص صورت پذیرد و در پایان ثبت، سوی داوطلب کنترل و درصورت نیاز به اصالح

 .ترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی استبرای کن

یك ، ان درمراحل بعدی آزمون دچار مشکل نشوند ضرورت دارد داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و گرفتن تائیدیهبرای اینکه داوطلب -2

اطالعات تقاضا نامه تکمیلی اینترنتی تا اختالفی بین ، نسخه پرینت از تقاضا نامه تهیه و آن را به طور کامل و با دقت بررسی نمایند

 .داوطلب و اطالعات پرینت گرفته شده تقاضا نامه وجود نداشته باشد

 .گرددشود و به منزله انصراف از شرکت در آزمون تلقی میبه مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی -3

 :دریافت کارت شرکت در آزمون -8

 از طریق سایت اینترنتی دانشگاه ( 14/12/1396تا روز پنج شنبه  12/12/1396به شن سهاز روز ) داوطلب بایستی در موعد مقرر

 .نسبت به دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون اقدام نماید

 9- آزمون کتبی: 

 روز عصر در ان شاء اهلل ، بینی شدهبر اساس برنامه زمانی پیش 1396کارشناسی ارشد سال  ورودیآزمون : تاریخ برگزاری آزمون

 .برگزارخواهد شد  15/12/1396عه جم

 دوره کارشناسی در هر رشته مطابق حوزه علمیه و  2سطح حسب مورد در حد دانش و تجربیات فارغ التحصیل  آزمونواالت سطح س

 . باشد می مصوبهای  فهرست برنامه

 باشد می 8تا  3ول شمارهامواد و ضرایب امتحانی و منابع پیشنهادی در جد. 

 نمره منفی دارد، باشد و پاسخ منفی می (تستی)ه صورت چهار گزینه ای سواالت آزمون ب. 

  :مصاحبه -11

  جهت مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمدچند برابر ظرفیت  ،تاداو طلبانی که حد نصاب قبولی را کسب نماینداز. 

  :گزینش نهایی -11

 علمی و با توجه به ضوابط دانشگاه انجام خواهد شد گزینش نهایی، منوط به داشتن حد نصاب الزم در آزمون کتبی و مصاحبه. 

 جداول  -12

 

 امتحانیهای  کد و نام رشته: 1شماره  جدول

 کد رشته رشته تحصیلی گروه آموزشی
 ظرفیت پذیرش جنسیت

 زن مرد

 علوم سیاسی

    11 511 علوم سیاسی
    11 511 انديشه سیاسی در اسالم

     11 591 فقه سیاسی

 فلسفه و کالم
     11 522 کالم اسالمی ه وفلسف

     11 526 فلسفه دين

 علوم اجتماعی

     11 541 فلسفه علوم اجتماعی
    11 542 دانش اجتماعی مسلمین

     11 544 جامعه شناسی
     11 536 مديريت راهبردی فرهنگ

     11 571 تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

  
 تاريخ

     11 511 تاريخ اسالم -تاريخ 
 گرايش تاريخ ايران اسالمی تاريخ
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 1کد و نام محل اخذ مدرك کارشناسی یا سطح : 1جدول شماره 

 نام محل اخذ مدرك کد  نام محل اخذ مدرك کد

111 غیرانتفاعی، قم  -علیه السالم دانشگاه باقرالعلوم 
 

 دانشگاه پیام نور 114

112 اسالمی زادآدانشگاه  115 برادران –حوزه علمیه قم 

113 برادران - اصفهانحوزه علمیه 
 

 واحدقم –سیمای جمهوری اسالمی ایران  و دانشکده صدا 116

114 غیرانتفاعی/قم  -دانشکده الهیات ومعارف اسالمی هدی جامعه الزهرا 117 برادران - خراسانحوزه علمیه 

115 خواهران -حوزه علمیه قم 
 

 دانشگاه سوره 111

116دانشگاه عالمه طباطبایی 119 خواهران - اصفهانه حوزه علمی 

117 خواهران - خراسانحوزه علمیه 
 

121پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

118 121 قم -ره  موزشی وپژوهشی امام خمینیآموسسهدانشگاه تهران 

119غیرانتفاعی، قم  -دانشگاه مفید 
 

122دانشگاه فردوسی مشهد 

111123 دانشگاه قمنشگاه شیرازدا 

111غیرانتفاعی،قم  -ن وحدیث آدانشگاه قر 
 

124دانشگاه شهید مطهری 

112 های دولتیدانشگاهسایر  125 ویژه خواهران ،قم  –( ع )دانشگاه حضرت معصومه 

 تحقیقات وفناوری -وزارت علوم غیر انتفاعی موسسات اموزشی  و سایردانشگاه ها126  غیرانتفاعی،قم  -دانشگاه ادیان ومذاهب  113

 : پیشنهادی منابع عناوین دروس و ضرایب امتحانی به همراه

 هابرای همه رشته مشتركدروس : 3جدول شماره 

  يشنهاديمنابع پ ضرایب مواد امتحانی رشته

تمامی رشته ها

متاجر، صوم، خمس، زکات، تصال ،تطهار: ابوابشرح لمعه  2 فقه

      اصول فقه مرحوم مظفر   2 اصول

 یمحسن خراز، یهاالمام یدشرح عقا یف یهالمعارف االله یةبدا 2 عقاید

 دروس اختصاصی مجموعه فلسفه: 4جدول شماره 

  فلسفه دین -فلسفه و کالم اسالمی                           -          : ها رشته

 منابع پیشنهادی ضرایب مواد امتحانی

 (زیر نظر فنایی اشکوری)درآمدی بر تاریخ فلسفه اسالمی * لحکمه نهایه ا3 فلسفه اسالمی

 (دانشگاه قم)جستارهایی در کالم جدید * ( سمت)یوسفیان ، کالم جدید2 کالم جدید

2 فلسفه غرب 
و سایر کاپلستون و  ویتگنشتاین و فلسفه اگزیستانس از تاریخ فلسفه، کانت، هیوم، الک، فلسفه دکارت

 مرتبطهای  کتاب

 ادبیات عرب تسلط بر1 زبان عربی

 در حد کارشناسی1 زبان انگلیسی
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 مطالعات سیاسیدروس اختصاصی مجموعه : 5دول شماره ج

  : رشته ها
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 یشنهادیمنابع پ 

 ضرایب ضرایب یمواد امتحان   
الرحمن عالمعبد، علم سیاست یادهایبن 222 مبانی علم  سیاست

 111 شناسی سیاسیجامعه
 *یب زاده احمد نق، یاسیبر جامعه شناسی س یدرآمد

یمنوچهر صبور، جامعه شناسی سیاسی

 2 2 2 (غرب و اسالم)  های سیاسیاندیشه
  * ینیامام خمیه، فق یتوال *عبدالرحمن عالم، (یدوجلد)درغرب  یاسیفلسفه س یختار

 یمطهر یدشه، یاسیس یشهاند * یرحیداود ف ،دولت در اسالم یاسینظام س 

 تحوالت سیاسی اجتماعی ایران
 (مشروطیت تا کنوناز) 

111 
 * یازغند یدعلیرضاس، (در یك مجلد دوجلد)یرانا یواجتماع یاسیتحوالت ستاریخ 

، یرانا یاسیفرهنگ س* یازغند یدعلیرضاس، (1321-1357) یرانا یخارج روابط

القلم یعسر زهرا درگاهی، قواعد فقهی در آثار امام خمینی  *ی یعت شرروح اهلل، یاسیفقه س قواعد 112 قواعد فقه سیاسی

 112 فقه سیاسی
 در فقه ییدرس گفتارها*ینیخم امام، یهفق یتوال*یزنجان یدعم،2ج یاسیفقه س

 ،مصلحت در فقه سیاسی شیعه *اسماعیل پرور  ،احکام حکومتی* یراحمدیمنصور م،یاسیس

سجاد ایزدهی در حد کارشناسی 111 بان انگلیسیز

 مجموعه تاریخ دروس اختصاصی: 6جدول شماره

 تاریخ ایران اسالمی -582تاریخ اسالم                      -581                     : رشته ها

 منابع پیشنهادی ضرایب مواد امتحانی 
 الکامل فی التاریخ*  االخبارالطوال*  مروج الذهب* تاریخ یعقوبی: در حد آثاری مانند عربی 

، اسالمتاریخ ایران قبل از*کریستین سن،درزمان ساسانیانایران *گیریشمن،تاریخ ایران از آغاز تا اسالم تاریخ ایران باستان
کوبزرین

 * زرین کوبکارنامه اسالم، *سهیل طقوش، دولت امویان ودولت عباسیان* شهیدی، تاریخ تحلیلی اسالم تاریخ اسالم
.اسماعیل احمد باقی،دولت عثمانی از اقتدار تا انحالل* پژوهشگاه حوزه ودانشگاهگروه تاریخ ، تاریخ تشیع

2 تاریخ ایران دوره اسالمی
، صفوی ایران عصر* ، عباس اقبال، تاریخ مغول* اشپولر، قرون نخستین اسالمی ایران در
 شمیم  علی اصغر، زمان قاجار ایران در* یشعبان، تاریخ سیاسی اجتماعی افشاریه* سیوری

 در حد کارشناسی1 زبان انگلیسی

 مجموعه علوم اجتماعی وعلوم ارتباطات دروس اختصاصی: 7جدول شماره 

                                                        یجامعه شناس - 544          دانش اجتماعی مسلمین - 542       یفلسفه علوم اجتماع -541     : رشته ها

 یو ارتباطات فرهنگ یغتبل - 571             فرهنگ یراهبرد یریتمد -  563

 منابع پیشنهادی ضرایب مواد امتحانی

 

 روش تحقیق
ریمون ، روش تحقیق در علوم اجتماعی* باقر  ساروخانی( 1ج)های تحقیق در علوم اجتماعیروش

 گهرترجمه عبدالحسین نیك، دکیوی و لوک وان کامپنهو

 حمید پارسانیا، های اجتماعیجهان* ترجمه محسن ثالثی، لوئیس کوزر، شناسیزندگی و اندیشه بزرگان جامعه های جامعه شناسینظریه

 حمید پارسانیا، علم و فلسفه*  ترجمه سعید زیباکالم، آلن فرانسیس چالمرز، چیستی علم فلسفه علم

ات مفاهیم و نظری

 ارتباطات


دنیس مك کوایل، ترجمه بر نظریه ارتباطات جمعی،درآمدی *تبلیغ از منظر دین، پژوهشگاه تحقیقات اسالمی

 پرویز اجاللی

 در حد کارشناسی زبان انگلیسی
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 باسمه تعالی

 

 های کارشناسیفرم مخصوص دانشجویان سال آخر دوره

 1396سی ارشد سال متقاضی شرکت در آزمون اختصاصی ورودی کارشنا

 

 .........................................شماره شناسنامه .......................................................فرزند.....................................................................................نام ونام خانوادگی : دانشجو: از

                                ...................................... در سال تحصیلی........................................................................................ ورودی رشته................................................................. کد ملی.......................... متولد

 .............................................................دانشگاه: به

 با سالم و احترام

ثبت نام نموده و  1396 با توجه به اینکه اینجانب آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی سال، خواهشمند است مقرر فرمایند

گذرانده اینجانب را تا تاریخ های  میانگین واحد، می باشم.......................................................................................متقاضی شرکت در رشته امتحانی 

 .گواهی نمایید( ع)جهت اعالم به دانشگاه باقرالعلوم  31/11/1395

 ام و نام خانوادگی و امضای دانشجون                                                              

    1394/          /  تاریخ تکمیل فرم                                                                              

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 * * * * * 

صادره ............................دارنده شناسنامه شماره  ...........................فرزند .............................................................خانم/ آقای شودمیتایید وسیله  بدین

سال  دانشجوی کارشناسی ...................................................کد ملی به شماره  با .......................متولد سال  ...............................از

تا . موسسه / این دانشگاهدر 31/11/1395های گذرانده ایشان تا تاریخ  بوده و میانگین واحد.................................................................آخررشته  
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 فرم الف

 محل مهر و امضا

 دانشگاه موسسه اموزش عالی معاون آموزش



 



 

  *های علمیهطالب حوزهاختصاصی *6931سال ( ع)دانشگاه باقرالعلوم شرکت درآزمون کارشناسی ارشد و دفترچه راهنمای ثبت نام

1316طالب حوزه علمیه سال  ش نویس تقاضا نامه ثبت نام آزمون ورودی کارشناسی ارشد اختصاصییپ

نام پدر -               3خانوادگینام -      0نام  -1

 

- شماره شناسنامه    5- محل صدور شناسنامهاستانشهر       6- کد ملی

 

ردمتاهل         مج : وضعیت تاهل -         9شهراستانمحل تولد -     8سالماهروزتاریخ تولد -7

 

مذهب -            10دین -           11ملیت -12

 
31- چپ – 31    معلول    وضعیت جسمانی   سالم 

 جنسیت   مرد             زن -35  دست هستم    
 



کد وضعیت  نظام وظیفه -16

کد نوع سهمیه             -نیستم                  هستم                 متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان وایثارگران -17 


   اده از سهمیه رزمندگانفترقمی مخصوص متقاضیان اس 10کد رهگیری  -19

عنوان رشته امتحانی -01کد رشته امتحانی -02

 

          ویحوزکد وضعیت تحصیلی  -00 03 -  حوزویکد محل اخذ مدرک02-  حوزهمعدل

 «.تکمیل شود 52و  52، 55صورت داشتن تحصیالت دانشگاهی بندهای در »

(   دانشگاهی)عنوان رشته تحصیلی در کارشناسی  -05

   

معدل مقطع کارشناسی - 07 کارشناسیکد محل اخذ مدرک  -06

 

کد پستی -13تلفن ثابت -52تلفن همراه -52

 با کد شهرستانهمراه    

شهر   استان  : نشانی -13

 

نشانیادامه  

 

(ایمیل)پست الکترونیکی -15

 

 .نمايم می طالعات درج شده را تايیداينجانب ضمن مطالعه کلیه شرايط و ضوابط اين دفترچه با آگاهی کامل فرم تقاضانامه را تکمیل و تمام ا
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