شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی 9397-98
دانشکده الهیات و معارف اسالمی

گروه آموزشی

رشته-گرایش

رشتههای کارشناسی ارشد

آزمون کتبی

( قابل قبول )

ارزیابی تخصصی/مصاحبه

-9کارشناسی ارشد

مستندات کلیه فعالیت های

مدرسی معارف اسالمی
رشته مدرسی
معارف اسالمی
گروه معارف

گرایشهای -9مبانی

اسالمی

نظری اسالم -2
قرآن و متون
اسالمی

علمی -پژوهشی شامل

 -2سطح سه حوزه علمیه

مجوز تدریس دروس معارف

-3گواهی خبرگان بدون

اسالمی ،پایان نامه ،کتاب،

مدرک (مرتبه مربی)
-4گواهی اتمام کفایتین
همراه با مدرک کارشناسی
ارشد همخوان با گرایشهای
پنج گانه دروس معارف
اسالمی

مدارک و مستندات الزم جهت

دارد

مقاله ،شرکت در کارگاه ها و
کنفرانس های علمی معتبر،
تجربیات آموزشی ،طرح
های پژوهشی خاتمه یافته،
آزمون زبان و هر مورد
علمی دیگر

ارزیابی تخصصی
گروه آموزشی

رشته-گرایش

مواد درسی

ضرایب تأثیر

معارف اسالمی

مدرسی معارف اسالمی

کالم اسالمی

1

(گرایش مبانی نظری

منابع
کشف المراد فی شرح تجرید – 9
االعتقاد عالمه حلی از مقصد ثالث تا
آخر کتاب

اسالم)

 – 2المواقف فی علم الکالم قاضی
عبدالرحمن ایجی
فلسفه اسالمی

1

کالم جدید

1

تفسیر قرآن و روش های تفسیری

9

 – 9االشارات و التنبیهات ابن سینا با شرح
خواجه نمط  4و 5
 – 2شواهد الربوبیة مال صدرا مشهد ،3
4و5
 -3نهایة الحکمة مرحوم عالمه
طباطبایی
علم و دین ایان بار بور فصول 9 – ،6 ،5
8و9
 – 2عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون و
دیگران

مدرسی معارف اسالمی

تفسیر قرآن جزء  27 ،26و  28در حد
)مجمع البیان عالمه طبرسی)

(گرایش قرآن و متون

و المیزان (عالمه طباطبایی) التفسیر و

اسالمی)

المفسرون (آیة اهلل معرفت)
علوم قرآن

9

علوم حدیث

9

التمهید فی علوم القرآن ج 9و ( 2آیة
اهلل معرفت)
البیان فی تفسیر القرآن (آیة اهلل
خوئی)
االتقان فی علوم القرآن (جالل الدین
سیوطی)
(نوعهای  37 ،9تا  62 ،55و )63
مقدمه معجم رجال الحدیث (آیةا هلل
خوئی)
تلخیص مقباس الهدایة (عالمه مامقانی)

گروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد تلفن تماس 859 – 38836862

