
 های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدگروه حضوری اطالعات ارزیابی جامع

 1400-1401سال تحصیلی  اول نوبت

 مبانی نظری اسالم  گرایش:-رشته گروه آموزشی: گروه معارف اسالمی

 الهیات و معارف اسالمیدانشکده: 

 نام درس
اسامی کمیته ارزیابی جامع به تفکیک 

 درس
 ارزیابیفهرست کامل منابع 

 ارزیابی شفاهی               ارزیابی کتبی

 )تاریخ و ساعت( زمان و ساعت( خی)تار زمان

 

 حکمت متعالیه

 دکترعلیرضا نجف زاده،

 ، سید موسوی دکتر سید حسین 

 دکتر فهیمه شریعتی 

 االسفار:

 جلد اول : مرحله اول و سوم 

 جلد دوم: مرحله پنجم و ششم 

 هشتمجلد سوم: مرحله 

 جلد ششم: موقف سوم در علم الهی

 جلد هشتم: باب ششم در تجرد نفس

 جلد نهم: باب دهم و یازدهم 

 شواهد الربوبیه:

 مشهداول؛ شواهد اول و دوم و سوم  

 مشهد سوم؛ چهارم و پنجم
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معارف نظری 

 قرآن

 دکترعلیرضا نجف زاده، 

 دکتر فهیمه شریعتی 

  االسالم عبدالقاسم کریمی حجه

 حداقل پاورقی، و متن شامل درسی جزوه بر عالوه

 الزم زیر مطالب دقیق مطالعه  المیزان تفسیر از

 و ۷۹ آیه ذیل) 363-301 ص سوم جلد از. است

 ۲۷0 -۲۵۷ ص ششم جلد و( عمران آل سوره ۸0

عهدین( و قرآن مباحث. ) مائده سوره 11۶ آیه ذیل  

 بقره سوره ۲۴ و ۲3 آیه ذیل) ۸۹-55ص اول جلد

 بقره سوره 10۲ آیه ذیل) ۲45-۲35 و( اعجاز در

 ذیل) 151-1۲۷ ص و( اعجاز و سحر تفاوت در

 دوم جلد و( ع) آدم عصمت بقره سوره 3۹-3۵ ایات

 برهان بقره سوره ۲13 آیه ذیل) 163-115 ص

 ص و( 13۸ص انبیاء عصمت و نبوت ضرورت

( الهی کالم در بقره سوره ۲۵3 آیه ذیل) 3۲4-344

نبوت( مباحث)  
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 و( بقره 1۲۴ آیه ذیل) ۲۸۲-۲۷0ص اول جلد

 آیه ذیل) 1۷5-16۸ ص پنجم جلد و ۲6۷-۲۷۲

 و( مائده ۵۵ آیه ذیل) ۲5-5 ص ششم جلد و( مائده3

 6۲-5۷ ص دهم جلد و( مائده۶۷ آیه ذیل) 41-60

 3۸۹-3۸۲ ص یازدهم جلد و( یونس 3۵ آیه ذیل)

 3۲۷-3۲۹ ص شانزدهم جلد و( رعد ۴3 آیه ذیل)

امامت( مباحث( )احزاب 33 تطهیر آیه ذیل) ) 

 آخوندی چاپ جلدی بیست المیزان از آدرس
 است(  االسالمیه دارالکتب)

 

  دین فلسفه

عنایتی راد، دکتر محمد جواد 

دکتر وحیده فخار، حجه االسالم 

 عبدالقاسم کریمی

 بحث زبان دین و مسئله شر  گیسلر دین فلسفه

 تبیین ادله اثبات خدا  ایه اهلل جوادی آملی 

 جزوه جاودانگی مصطفی ملکیان 
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