
 بسمه تعالی

  2042-2041سال تحصیلی  الهیات دانشکده گروه معارف اسالمی  شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی

 گروه آموزشی
-رشته

 گرایش

 های کارشناسی ارشد رشته

 ) قابل قبول (

 آزمون کتبی

 

مدارک و مستندات الزم جهت 

 تخصصی/مصاحبهارزیابی 

گروه معارف 

 اسالمی

 رشتههمه  

 های

مدرسی 

معارف 

 اسالمی

 

سی ارشد رشته ( دارای دانشنامه کارشنا1 
 مدرسی معارف اسالمی

 دارای مدرک سطح سه حوزه علمیه  (2 

( دارای گواهی خبرگان بدون مدرک 3
 صالح)مرتبه مربی( مورد تاییدمراجع ذی

( مربیان رسمی گروه معارف اسالمی 4
)اعضای هیات علمی گروه معارف اسالمی 
در مرتبه مربی( با تایید معاونت آموزشی 

و پژوهشی استادان و دروس معارف 
 اسالمی 

دارای مدرك ارشد دانشگاهی مرتبط +  (5
مجوز تدریس قطعی دروس معارف از 

معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و 
سال  5المی   + حداقل دروس معارف اس

سابقه ی تدریس در گروه معارف اسالمی 
 واحد درسی ( 44)حداقل 

( حوزویان دارای مدرك سطح دو به  6
همراه  مدرک کارشناسی ارشد مورد تایید 

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری همخوان 
با گرایش پنج گانه دروس معارف اسالمی 

 .به تشخیص گروه آموزشی مربوطه

داوطلبان دانشگاهي  داراي مدرك  (7
كارشناسي ارشد از مراكز ذیل در 

 گرایشهاي :

رشته  -1دانشگاه رضوي مشهد  -الف 
علوم قرآن و حدیث                                         

 رشته فلسفه و کالم اسالمی  -2

 مدرسه عالي شهید مطهري  -ب 

شیعه شناسی )گرایش کالم ، فلسفه و -
 سالمی(حکمت ا

 دانشگاه قرآن و حدیث  -ج

علوم حدیث با گرایش های اخالق رشته  -1
، کالم و عقاید ،تفسیر اثری و نهج البالغه                   

 علوم قرآن و حدیثرشته  -2

 دارد

سوابق آموزشی مربوط به 

مقاطع کارشناسی و 

ارشدشامل: ریزنمرات درسی 

 ومدارک فارغ التحصیلی

یک نسخه پایان نامه ارشد 

همراه باتصویرصورتجلسه 

 دفاع

های گواهی قبولی درآزمون

 زبان استاندارد

سوابق تدریس دروس 

 تخصصی درحوزه ودانشگاه

سوابق پژوهشی شامل: کتاب 

منتشرشده و یادرحال 

چاپ،طرح پژوهشی خاتمه 

یافته،مقاالت چاپ شده یا 

پذیرش یافته درمجالت 

معتبرداخلی 

وخارجی،مقاالت وچکیده 

های ملی مقاالت همایش

وبین المللی چاپ شده 

درکتاب مجموعه مقاالت 

ی هاهمایش،مدخل

های هاودائرةالمعارفدانشنامه

تخصصی و مدارک مربوط 

به المپیادهای علمی و 

 پژوهشی معتبر 

های گواهی رتبه درجشنواره

علمی )آموزشی وپژوهشی( 

 درسطوح ملی وبین لمللی
 



 تفسیر روایی                   رشته -3

        علوم و معارف نهج البالغه                                رشته  -4  
روانشناسی اسالمی گرایش رشته  -5

 روانشناسی مثبت گرا

 دانشگاه امام صادق - د 

رشته معارف اسالمی و علوم سیاسی   -1
 رشته معارف اسالمی و حقوق  -2

رشته معارف اسالمی و فرهنگ و  -3
 ارتباطات

 رشته معارف اسالمی وعلوم تربیتی -4

رشته معارف اسالمی وفلسفه و کالم  -5 
  یاسالم

 رشته معارف اسالمی وفقه وحقوق -6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 گروه معارف اسالمی

 

 

 

 

 

 

 اسالمی معارف مدرسی
 نظری مبانی گرایش)

 (اسالم

 

 اسالمی کالم

2 

 

 

 

 اداالعتق تجرید شرح فی المراد کشف – 2
 کتاب آخر تا ثالث مقصد از حلی عالمه

 قاضی الکالم علم فی المواقف – 1
 ایجی عبدالرحمن

 

 

 2 اسالمی فلسفه

 شرح اب سینا ابن التنبیهات و االشارات – 2
 5و  0 نمط خواجه

 0 ،3 مشهد صدرا مال الربوبیة شواهد – 1
 5 و

نهایة الحکمة مرحوم عالمه  -3
 طباطبایی

 

 

 کالم جدید
2 

 بور بار ایان دین و علم – 2

 9 و 8 ،6 ،  5       فصول 

 و پترسون مایکل دینی اعتقاد و عقل – 1
 دیگران



 

 

 

 

 

 گروه معارف اسالمی 

 

 

 

 

 

 اسالمی معارف مدرسی
 متون و قرآن گرایش)

 (اسالمی

 

 یتفسیر های روش و قرآن تفسیر
2 

 

 حد در)  18 و 12 ،16 جزء قرآن تفسیر
 المیزان و طبرسی عالمه البیان مجمع
 ( طباطبایی عالمه

 (معرفت اهلل آیة) المفسرون و التفسیر

 

 قرآن علوم

2 

 اهلل آیة) 1 و 2ج القرآن علوم فی التمهید
 معرفت(

 وئی(خ اهلل ةآی) القرآن تفسیر فی البیان

 الدین جالل) القرآن علوم فی االتقان
 (سیوطی

 (63 و 61 ، 55 تا 32 ،9 نوعهای)

 

 2 حدیث علوم

 هلل آیةا) الحدیث رجال معجم مقدمه
 خوئی(

 (مامقانی عالمه) الهدایة مقباس تلخیص

 45238843892 - 452 38836461     : تماس تلفن مشهد فردوسی دانشگاه اسالمی معارف گروه

                                                                                                                  


