
7931سال ( ع)ارشد دانشگاه باقرالعلوم  یآزمون کارشناسعناوین دروس و منابع   

 
  :7931سال ( ع)ارشد دانشگاه باقرالعلوم  یآزمون کارشناسمنابع  و ضرایب امتحانی ،عناوین دروس 

 هادروس مشترک برای همه رشتهجدول 

 منابع پیشنهادی ضرايب مواد امتحاني رشته

تمامی رشته ها

طهارت، صالت، زکات، خمس، صوم، متاجر: شرح لمعه ابواب 2 فقه

     2و 1اصول فقه مرحوم مظفر   ج2 اصول

بدایة المعارف االلهیه فی شرح عقاید االمامیه، محسن خرازی2 عقاید

 دروس اختصاصی هررشته جداول

 

 مجموعه علوم سیاسی –15

 منابع پیشنهادی ضرایب مواد امتحانی رشته ها

 علوم سیاسی. 111

اندیشه سیاسی در . 112

 اسالم

بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم* 2 مبانی علم  سیاست

های سیاسی  اندیشه

 (غرب و اسالم)
2

 ، عبدالرحمن عالم(دو جلدی)تاریخ فلسفه سیاسی درغرب * 

 اندیشه سیاسی، شهید مطهری*  والیت فقیه، امام خمینی * 

نظام سیاسی دولت در اسالم، داود فیرحی*   
شناسی جامعه

 سیاسی
1

 درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، احمد نقیب زاده *

جامعه شناسی سیاسی، منوچهر صبوری*

تحوالت سیاسی 

) اجتماعی ایران 

 (ازمشروطیت تا کنون

1

 ، سیدعلیرضا ازغندی (دوجلد در یک مجلد)تاریخ تحوالت سیاسی واجتماعی ایران *

 ، سیدعلیرضا ازغندی(1521-1511)روابط خارجی ایران * 

فرهنگ سیاسی ایران، سریع القلم* 

 در حد کارشناسی*1 زبان انگلیسی

 فقه سیاسی – 15

 منابع پیشنهادی ضرایب مواد امتحانی رشته ها

بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم*2 مبانی علم  سیاست سیاسیفقه . 125

های سیاسی  اندیشه

 (غرب و اسالم)
2

 ، عبدالرحمن عالم(دو جلدی)تاریخ فلسفه سیاسی درغرب *

 اندیشه سیاسی، شهید مطهری*  والیت فقیه، امام خمینی * 

نظام سیاسی دولت در اسالم، داود فیرحی*   

2 قواعد فقه سیاسی
 قواعد فقه سیاسی، روح اهلل شریعتی *

قواعد فقهی در آثار امام خمینی، زهرا درگاهی *

2 فقه سیاسی

 والیت فقیه، امام خمینی*، عمید زنجانی 2فقه سیاسی ج*

 احکام*درس گفتارهایی در فقه سیاسی، منصور میراحمدی *

مصلحت در فقه سیاسی شیعه، سجاد ایزدهی* حکومتی، اسماعیل پرور 

 در حد کارشناسی*1 زبان انگلیسی
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 مجموعه تاریخ – 15

 منابع پیشنهادی ضرایب مواد امتحانی رشته ها

 تاریخ اسالم. 155

 تاریخ ایران اسالمی. 151 

 .االخبارالطوال، الکامل فی التاریخ، مروج الذهب، تاریخ یعقوبی: در حد آثاری مانند* عربی

ایران درزمان ساسانیان، کریستین سن *تاریخ ایران از آغاز تا اسالم، گیریشمن * تاریخ ایران باستان
کوبتاریخ ایران قبل ازاسالم، زرین*

 تاریخ اسالم
 دولت امویان و دولت عباسیان، سهیل طقوش*تاریخ تحلیلی اسالم، شهیدی*
 تاریخ تشیع، گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه ودانشگاه*  کارنامه اسالم، زرین کوب*
.دولت عثمانی از اقتدار تا انحالل، اسماعیل احمد باقی* 

تاریخ ایران دوره 

 اسالمی
2

* تاریخ مغول، عباس اقبال، * ایران در قرون نخستین اسالمی، اشپولر*
* تاریخ سیاسی اجتماعی افشاریه، شعبانی* ایران عصر صفوی، سیوری

 ایران در زمان قاجار، علی اصغر شمیم 

 در حد کارشناسی*1 زبان انگلیسی

 مجموعه فلسفه – 15

 منابع پیشنهادی ضرایب مواد امتحانی رشته ها

 فلسفه وکالم اسالمی. 151

 فلسفه دین. 152

 نهایه الحکمه *5 فلسفه اسالمی

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

 ( سمت)کالم جدید، یوسفیان *2 کالم جدید

 (دانشگاه قم)جستارهایی در کالم جدید * 

 

 
 

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

 فلسفه کاپلستون و سایر کتاب های مرتبط

 تسلط بر ادبیات عرب*1 زبان عربی

 در حد کارشناسی*1 زبان انگلیسی
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 :عضو شوید(ع)جهت پیگیری اخبار پذیرش دانشجو در کانال های پذیرش دانشگاه باقرالعلوم 

  : پیام رسان سروش -1

  http://sapp.ir/channel_13316113153111_smzjqqvppf 

 تلگرام -2  

26boustu/me.telegram://http 

  

 

   

 

 مجموعه علوم اجتماعی وعلوم ارتباطات  – 15

 منابع پیشنهادی ضرایب مواد امتحانی رشته ها

 فلسفه علوم اجتماعی  . 155

 دانش اجتماعی مسلمین        .  162

 جامعه شناسی        .  165

 مدیریت راهبردی فرهنگ       . 165

تبلیغ و ارتباطات فرهنگی. 161

 روش تحقیق

 باقر  ساروخانی( 5ج)های تحقیق در علوم اجتماعیروش*

روش تحقیق در علوم اجتماعی،ریمون کیوی و لوک وانکامپنهود، ترجمه *

 گهرعبدالحسین نیک

های جامعه نظریه

 شناسی


 شناسی، لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثالثیزندگی و اندیشه بزرگان جامعه*

 های اجتماعی، حمید پارسانیاجهان* 

 فلسفه علم
 چیستی علم، آلن فرانسیس چالمرز، ترجمه سعید زیباکالم*

 علم و فلسفه، حمید پارسانیا* 

 مفاهیم و نظریات
 ارتباطات



اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، سید مهدی مهدی  :های رسانه نظریه*

  زاده، نشر همشهری

 پرویز اجاللیدرآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، دنیس مک کوایل، ترجمه *

 در حد کارشناسی* زبان انگلیسی

http://sapp.ir/channel_14735839164333_smzjqqvppf
http://telegram.me/boustu25



