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به داوطلبان محترم توصیه میشود مطالب این راهنما را با دقت مطالعه نمایند.
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توصیههای مهم به داوطلبان گرامی:
.1

ثبت نام منحصراً از طریق سایت دانشگاه به نشانی  www.bou.ac.irانجام میپذیرد.

.2

داوطلبان قبل از اقدام به ثبتنام ،دفترچه راهنما را با دقت مطالعه و با آگاهی ازشرایط و ضوابط آزمون ،مبادرت به ثبت نام نمایند.

.3

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

.4

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری ،حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.

.5

به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمیشود و به منزله انصراف از شرکت در آزمون تلقی میگردد.

.6

در پایان ثبت نام اینترنتی تایید صحت اطالعات ارسالی به عهده شخص داوطلب میباشد ،لذا دقت و توجه کافی در این خصوص به عمل آید.

.7

داوطلبان پس از تکمیل تقاضا نامه و دریافت کد رهگیری یک نسخه پرینت از تقاضا نامه تهیه و پس از مطالعات مندرجات آن ،برگه پرینت شده و کد رهگیری خود
را تا اعالم نتایج نهایی (شهریور  )88نزد خود نگهداری نمایید.

.8

توصیه میشود داوطلب فرایند ثبت نام را شخصاً انجام دهد و شماره پرونده و کد رهگیری دریافتی از سایت را ،در اختیار دیگران قرار ندهد.

.9

در صورت تغییر نشانی محل سکونت و شماره تلفن اعالم شده ،داوطلب میبایست مراتب را در اسرع وقت به اطالع امور دانشجویی دانشگاه برساند؛ در غیر این
صورت عواقب آن بر عهده داوطلب خواهد بود.

.11

دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای تأمین خوابگاه ندارد.

.11

داوطلبان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن  125 - 32136628امور دانشجویی تماس حاصل نمایند.

جدول زمانبندی مراحل آزمون اختصاصی ارشد سال1399
شروع

عنوان

پایان

ثبت نام آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد سال 1399

شنبه 9318/99/26

چهارشنبه 9318/92/07

دریافت کارت شرکت درآزمون از طریق سایت آزمون دانشگاه

سهشنبه 9311/03/06

پنج شنبه 9311/03/08

برگزاري آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ورودي سال 1399

صبح روز جمعه  1خرداد 9311

اعالم نتایج اوليه آزمون و اطالعيه معرفی شدگان چند برابر ظرفيت و زمان انجام مصاحبه از طریق سایت دانشگاه

هفته اول تیر 1399

برگزاري مصاحبه

هفته سوم تیر 9311
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اعالم نتایج نهایی آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد 9311

هفته دوم مرداد 9311

بسمه تعالی

مقدمه:
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ،به منظور تربیت طالب متعهد و متخصص در علوم انسانی ،دانشگاه باقرالعلوم(ع) در نظر دارد برای نیم سال
اول سال تحصیلی  1388-1411بر اساس مجوز وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور در مقطع کارشناسی ارشد
از میان طالب واجد شرایط دانشجو پذیرش نماید.
 -1اهداف کلی و مزایای دوره:
 تربیت نیروی انسانی متخصص حوزوی متناسب با نیازهای فرهنگی دینی.
 آشنایی بیشتر طالب با مبانی و نظریات در رشتههای مختلف علوم انسانی.
 اعطای دانش نامه کارشناسی ارشد رشته مربوط (مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) به فارغ التحصیالن.
 آمادگی برای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در رشتههای علوم انسانی.
 -2مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد:
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد با احتساب واحد پایان نامه  32واحد است و چنانچه رشته دوره کارشناسی دانشجو با رشته قبولی
دوره کارشناسی ارشد تجانس نداشته باشد ،دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی ،تعداد  12واحد از دروس را تحت عنوان دروس جبرانی عالوه بر
دروس فوق بگذراند .طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را همراه با پایان نامه بر اساس مقررات مربوط به اتمام
برساند .مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد حداکثر  2/5سال ( 5نیمسال) است.
 -3امکانات و تسهیالت :
 دانشگاه باقرالعلوم (ع) غیر انتفاعی می باشد ولی تحصیل برای طالب رایگان است و از آنان شهریه دریافت نمیگردد.
 بهره مندی از تسهیالت صندوق قرض الحسنه دانشگاه .
 برخورداری از کتابخانه تخصصی .
 دانشجویان در روزهای کالسی از وعده غذایی گرم(ناهار) در سالن غذا خوری بهره مند می گردند.
کلیه دانشجویان در طول تحصیل تحت پوشش بیمه حوادث قرار خواهند گرفت.

 -4شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:
کلیه طالب متقاضی ،الزم است دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل باشند:
 )4-1شرایط عمومی:
 اعتقاد و التزام عملی به اسالم ،نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی.
 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
 نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی صالح.
 برخورداری از سالمت روحی و نداشتن نقص عضو و بیماریهای جسمی.
 نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از نظر سازمان وظیفه عمومی ناجا (داوطلبان مرد).
 عدم اشتغال به تحصیل در دیگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
 کسب مجوز از مدیریت حوزههای علمیه جهت ادامه تحصیل در دانشگاه.

 )4-2شرایط اختصاصی:
داوطلبان بایستی از طالب رسمی حوزه های علمیه باشند و از لحاظ وضعیت تحصیلی ،یکی از شرایط مشروحه زیر را دارا باشند و یکی از کدهای
سهگانه ذیل را در بند  22فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند.
کد  )1داشتن مدرک علمی سطح  2حوزههای علمیه و یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع سطح  2که تا تاریخ  88/16/31فارغ التحصیل میشوند.
کد  )2داشتن مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به همراه گواهی پایه  7حوزههای علمیه (ویژه برادران)
کد  )3داشتن مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به همراه گواهی گذراندن تعداد  121واحد درسی حوزوی(ویژه خواهران)
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تبصره :داوطلبان شاغل به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی در صورتی که تا تاریخ  1388/16/31فارغ التحصیل میشوند باید گواهی معتبر مبنی بر فراغت از
تحصیل (بر اساس فرم الف) صفحه  11دفترچه راهنما را ارایه کنند.




موفقیت در آزمون کتبی
موفقیت در مصاحبه علمی

تذکر مهم:چنانچه در هر مرحله ای مشخص گردد که داوطلب فاقد شرایط مذکور است بالفاصله از شرکت در آزمون یا ادامه تحصیل
ممانعت به عمل آمده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 -5مقررات وظیفه عمومی
بر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی ناجا ،داوطلبان مرد الزم است به هنگام پذیرش در دانشگاه یکی از شرایط مشروحه زیر را از لحاظ وضعیت
مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند ،و یکی از کدهای پنج گانه ذیل را در بند  16فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند در غیر این
صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.
کد )1دارا بودن کارت پایان خدمت هوشمند.
کد  )2دارا بودن کارت معافیت دائم هوشمند(کفالت ،پزشکی ،ایثارگران و موارد خاص).
کد )3متولدین سال  1354و قبل از آن.
کد  )4طالب دارای معافیت تحصیلی حوزه های علمیه.
کد  )5مشموالن دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت ،که زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ
اعزام ) باشد.
 -6سهمیه رزمندگان و ایثارگران:
هر یك از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند براساس شرایط خود که در بندهای (الف) و (ب) ذیل آمده است ،متقاضی این
سهمیه شوند.
الف) سهمیه رزمندگان :رزمندگانی که بر اساس ماده  1و تبصره های ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت برای ورود رزمندگان و جهادگران
داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ازتاریخ 1358/6/31لغایت1367/6/31حداقل شش( )6ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی
جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند ،الزم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل
فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهادکشاورزی مورد
تائید نهائی قرار گیرد .بدیهی است در صورت تأیید نهایی توسط ارگان های ذی ربط در سهمیه رزمندگان گزینش میگردند.

تذکر مهم :داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،الزم است پس از
تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کد رهگیری  12رقمی از واحد مربوطه اقدام و آنرا در زمان ثبت نام در محلی که
در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نماید.
اعمال سهمیه رزمندگان،منوط به تایید سهمیه از سوی ارگان ذیربط میباشد.
ب) سهمیه ایثارگران« :جانبازان  %25و باالتر و همسر و فرزندان آنان»« ،جانبازان زیر  %25و همسر و فرزندان آنان»« ،آزادگان و همسر و فرزندان
آنان»« ،همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» و همچنین «همسر و فرزندان شهدا و مفقووداالثر» بورای اسوتفاده از
سهمیه ایثارگران ،بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبتنامی اقدام نمایند .که در صورت تأیید ارگان مربوط ،در این آزموون در سوهمیه
ایثارگران گزینش میگردند.
براساس قوانین خدمات رسانی به ایثارگران:
 -1سهمیه ایثارگران  %25ظرفیت  :بیست و پنج درصد ( )%25ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر»« ،آزادگان و همسر
و فرزندان آنان»« ،جانبازان  %25و باالتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد.
 -2سهمیه ایثارگران  %5ظرفیت  :پنج درصد ( )%5ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر %25و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان
رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.
 -3حدنصاب نمره ایثوارگران( ،اعوم از ایثوارگران مشومول ظرفیوت  25درصودی ویوا  5درصودی(  %71نموره آخورین فورد پذیرفتوه شوده در گوزینش
آزاد در هرکدرشته محل میباشد.
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 -4حدنصاب نمره رزمندگان %81 ،نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل میباشد.
 -5آن دسوته از داوطلبوانی کوه بوا اسوتفاده از سوهمیه رزمنودگان و ایثوارگران یوك بوار در دوره روزانوه آزموون کارشناسوی ارشود ناپیوسوته پذیرفتوه شوده
باشند ،حق استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران و رزمندگان در آزمون های سال های بعد درهمان مقطع را نخواهند داشت.
 -6آن دسته از داوطلبان سنوات قبل کوه بوا اسوتفاده از سوهمیه هوای شواهد و ایثوارگر در ردیوف پذیرفتوه شودگان رشوته هوای تحصویلی دوره هوای شوبانه
و نیموه حضووری دانشوگاه هوا و مؤسسوات آمووزش عوالی ،دانشوگاه پیوام نوور ،مؤسسوات آمووزش عوالی غیردولتوی و غیرانتفواعی و یوا دوره هوای مجوازی و
پردیس خودگردان قرار گرفتهاند ،در صورت انصراف از رشته قبوولی خوود فقوط یوك بوار دیگور ،مجواز بوه اسوتفاده مجودد از سوهمیه هوای مربووط در آزموون
های سال های بعد در همان مقطع خواهند بود.

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران ،باید یکی از کدهای  6گانه ذیل را در بند  18فرم تقاضانامه ثبت نام
اینترنتی درج نمایند.
کد )1رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی.
کد  )2جانبازان  %25و باالتر و همسر و فرزندان آنان.
کد )3جانبازان زیر %25و همسر و فرزندان آنان.
کد  )4آزادگان و همسر و فرزندان آنان.
کد  )5همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه.

کد  )6همسر و فرزندان شهداء و مفقوداالثر.
 -7مدارك الزم برای ثبت نام و شرکت در آزمون:
 )7-1فایل عکس اسکن شده :داوطلبان بایستی یك قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق
برنامه ثبتنام اینترنتی آماده نمایند.








عکس تمام رخ  3*4که در سال جاری گرفته شده باشد.
اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر  311 * 411پیکسل و حداقل  211*311پیکسل باشد.
عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPGباشد.
حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 71کیلو بایت بیشتر باشد
تصویر داوطلب باید واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هر گونه لکه باشد
حاشیههای زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

)7-2گواهی یا مدرک تحصیلی حوزوی :داوطلبان بایستی فایل مدرک یا گواهی را با فرمت  JPGبا حجم حداکثر  052کیلو بایت تهیه نمایند و آن
را هنگام ثبت نام الکترونیکی در محل تعیین شده بارگذاری نمایند.
تذکر مهم:داوطلبان حتماً به شخصه در ارسال عکس و مدرک تحصیلی حوزوی دقت نمایند در صورت ارسال عکس یا مدرک غیر
معتبر ،ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد.
 )7-3خرید شماره سریال ثبت نام :این شماره سریال که شامل یك کد  12رقمی با عنوان کلمه عبور ثبت نام میباشد و منحصراً از طریق
سایت اینترنتی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال میباشد ،قابل خریداری
هستند .داوطلب با پرداخت الکترونیکی مبلغ  6110111ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون ،نسبت به خرید شماره سریال ثبت نام اقدام
مینماید.

تذکر :وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نمیگردد.
 )7-4اصل فرم تکمیل شده معدل :برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی که حداکثر تا تاریخ  1399/16/31فارغ التحصیل خواهند شد.
این دسته از داوطلبان باید پس از تاریخ  1398/11/31فرم مخصوص مندرج در صفحه  11دفترچه راهنما را تکمیل و فرم تکمیل شده را به تایید موسسه
آموزش عالی محل فارغ التحصیلی برساند.
 )7-5درج معدل تحصیلی سطح دو یا کارشناسی:
 آن دسته از طالبی که تا پایان  1388/16/31سطح دو خود را به پایان میرسانند در هنگام ثبتنام باید معدل آخرین برگه ارزیابی تحصیلی خود را وارد نمایند.
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 آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  1388/11/31و یا  1388/16/31در دوره کارشناسی فارغ التحصیل میشوند در هنگام ثبت نام میبایست
میانگین نمرات واحدهای گذرانده شده خود تا تاریخ  1388/16/31را در فرم تقاضا نامه وارد نمایند و در مرحله ویرایش نهایی نسبت به تصحیح و یا درج معدل
فارغ التحصیلی اقدام نمایند.
فارغ التحصیالن دور ه های کارشناسی منحصراً معدل اکتسابی را بر اساس معدل مندرج در گواهینامه فارغ التحصیلی درج نمایند.

*تکالیف داوطلبان برای شرکت در آزمون:
داوطلب باید یکایك اقدامهای زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد.
الف) ثبت نام اینترنتی جهت شرکت در آزمون .
ب) دریافت کارت شرکت در آزمون در موعد مقرر از طریق سایت اینترنتی دانشگاه.
ج) شرکت در آزمون کتبی طبق برنامه زمانی .
د)شرکت در مصاحبه (در صورت احراز نمره قبولی در آزمون کتبی)
 -8ثبت نام برای شرکت در آزمون :
ثبت نام برای آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد سال 1388از روز شنبه 1388/11/26آغاز و در روز چهارشنبه 1388/12/17پایان میپذیرد.







داوطلبان قبل از اقدام به ثبتنام میبایست به مطالعه دقیق دفترچه راهنما و آگاهی از شرایط و ضوابط آزمون ،مبادرت نمایند.
داوطلبان پس از مطالعه دقیق این دفترچه ابتدا پیش نویس تقاضانامه مندرج در صفحه 12این دفترچه را تکمیل و مدارک مورد نیاز
جهت ثبت نام را آماده نمایند.
هر داوطلب فقط در یك کد امتحانی میتواند ثبت نام و در آزمون مربوط شرکت نماید.
هر داوطلب فقط ازیك سهمیه میتواند استفاده نماید.
داوطلبان با مراجعه به سایت دانشگاه  www.bou.ac.irبر اساس پیشنویس تقاضانامه ،اطالعات الزم را بر اساس بندهای برنامه
نرم افزاری ثبت نام ،به شخصه وارد نمایند.
درپایان مراحل ثبت نام بعد از تأیید نهایی به داوطلبان یك کد رهگیری داده خواهد شد که این موضوع منحصراً نشانگر پایان یافتن
مراحل ثبت نام یك داوطلب است .بنابر این صحت اطالعات ارسالی به عهده شخص داوطلب میباشد.

تذکرات مهم:
 -1در زمان ورود اطالعات به سامانه حضور داوطلب برای کنترل اطالعات و عکس ،الزامی است و قبل از تایید نهایی ،اطالعات باید از
سوی داوطلب کنترل و درصورت نیاز به اصالح ،اقدام الزم در این خصوص صورت پذیرد و در پایان ثبتنام تهیه یك برگ پرینت اطالعات
برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی است.
 -2برای اینکه داوطلبان درمراحل بعدی آزمون دچار مشکل نشوند ضرورت دارد داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و گرفتن تاییدیه ،یك
نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و آن را به طور کامل و با دقت بررسی نمایند ،تا اختالفی بین اطالعات تقاضانامه تکمیلی اینترنتی داوطلب
و اطالعات پرینت گرفته شده تقاضا نامه وجود نداشته باشد.
 -3به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمیشود و به منزله انصراف از شرکت در آزمون تلقی میگردد.

اولین گام برای موفقیت در آزمون ،انجام ثبت نام دقیق است.
 -9دریافت کارت شرکت در آزمون:
 داوطلب بایستی در موعد مقرر( از روز سه شنبه 1388/13/16تا روز پنج شنبه  )1388/13/18از طریق سایت اینترنتی دانشگاه
نسبت به دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون اقدام نماید.
 -11آزمون کتبی:
 تاریخ برگزاری آزمون :آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال  1399بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده ،ان شاء اهلل در صبح روز
جمعه  1399/13/19برگزارخواهد شد .
تذکر مهم:ساعت دقیق شروع آزمون در کارت شرکت در جلسه آزمون قید خواهد شد.
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 عناوین و ضرایب امتحانی و منابع پیشنهادی شامل دروس مشترک برای همه رشته ها و دروس اختصاصی برای هر رشته میباشد.
 سطح سواالت آزمون حسب مورد در حد دانش و تجربیات فارغ التحصیالن سطح  2حوزه علمیه و دوره کارشناسی در هر رشته
مطابق فهرست برنامههای مصوب میباشد .
 سواالت آزمون به صورت چهار گزینه ای (تستی) میباشد و پاسخ غلط ،نمره منفی دارد.
 -11مصاحبه:
 از داوطلبانی که حد نصاب قبولی را کسب نمایند ،تا چند برابر ظرفیت جهت مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد.
 -12گزینش نهایی:
 گزینش نهایی ،منوط به داشتن حد نصاب الزم در آزمون کتبی و مصاحبه علمی و با توجه به ضوابط دانشگاه انجام خواهد شد.
 -13جداول
جدول شماره  :9کد و عنوان وضعیت تحصیلی حوزوی
وضعیت تحصیلی حوزوی
کد
9

داشتن مدرک علمی سطح  2حوزههای علمیه و یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع سطح  2که تا تاریخ  88/16/31فارغ التحصیل میشوند.

2

داشتن مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به همراه گواهی پایه  7حوزههای علمیه (ویژه برادران)

3

داشتن مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به همراه گواهی گذراندن تعداد  121واحد درسی حوزوی(ویژه خواهران)

جدول شماره  :2کد و نام رشتههای امتحانی
کد مجموعه امتحانی

نام مجموعه امتحانی

155

علوم سیاسی

155

انديشه سیاسی در اسالم



155

مطالعات منطقه ای و خاورمیانه وشمال آفريقا
فقه سیاسی




تاريخ گرايش تاريخ اسالم





تاريخ ايران اسالمی





15

فقه سیاسی

155

15

تاريخ

155

15

فلسفه

15

مرد

زن



15

علوم اجتماعی

رشته تحصیلی

کدرشته تحصیلی

مطالعات

و علوم ارتباطات

جنسیت پذیرش



155

فلسفه و کالم اسالمی

155

فلسفه دين



155

دانش اجتماعی مسلمین



155

جامعه شناسی

155

مديريت راهبردی فرهنگ

155

فلسفه علوم اجتماعی





151

ارتباطات اجتماعی گرايش تبلیغات فرهنگی



155

مديريت رسانه



155

مطالعات زنان گرايش زن و خانواده

عناوین دروس و ضرایب امتحانی به همراه منابع پیشنهادی:
جدول شماره  :3دروس مشترك برای همه رشتهها

رشته
تمامی رشته ها 

مواد امتحانی
فقه

منابع پيشنهادي

ضرایب

2

شرح لمعه ابواب :طهارت ،صالت ،زکات ،خمس ،صوم ،متاجر 
7
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اصول فقه

 2

اصول فقه ج1و، 2محمدرضا المظفر

عقاید

2

بدایة المعارف االلهیه فی شرح عقاید االمامیه ج1و ،2محسن خرازی

جداول شماره  :4دروس اختصاصی هر رشته

 –51مجموعه علوم سیاسی
رشته ها

 .511علوم سیاسی
.512اندیشه
سیاسی در اسالم
1513مطالعاتمنطقه ای

مواد امتحانی

منابع پیشنهادی

ضرایب

مبانی علم سیاست

 2

اندیشههای سیاسی
(غرب و اسالم)

2

جامعهشناسی سیاسی

 1

تحوالت سیاسی
اجتماعی ایران

 1

زبان انگلیسی

 1

بنیادهای علم سیاست ،عبدالرحمن عالم ،نشر نی 
 .1بنیاد فلسفه سیاسی درغرب ،حمید عنایت
 .2والیت فقیه ،امام خمینی
 .3اندیشه سیاسی امام خمینی ،نجف لك زایی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
.4نظام سیاسی دولت در اسالم ،داود فیرحی ،سمت
.1درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ،احمد نقیب زاده ،سمت
 2جامعه وسیاست  :مقدمهای بر جامعهشناسی سیاسی ،مایکل راش ،مترجم منوچهر صبوری 
.1تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران (1321-1357سیاست و حکومت) سیدعلیرضا ازغندی

.2تحوالت سیاسی و اجتماعی بعد از انقالب اسالمی ایران ،یحیی فوزی ،موسسه نشرآثار امام

.3فرهنگ سیاسی ایران ،سریع القلم 
در حد کارشناسی

 – 52فقه سیاسی
رشته ها

 .523فقه سیاسی

منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

ضرایب

فلسفه سیاست

 2

فلسفه سیاست محمدجواد نوروزی ،مؤسسه امام خمینی 

نظریه سیاسی اسالم

2

نظریه سیاسی اسالم  ،آیت اهلل مصباح یزدی ،مؤسسه امام خمینی 

قواعد فقه سیاسی

2

قواعد فقه سیاسی ،روح اهلل شریعتی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی



فقه سیاسی

 2

.1فقه سیاسی ج ،2عمید زنجانی
.2والیت فقیه ،امام خمینی
.3احکام حکومتی ،اسماعیل پرور  ،کتاب فردا
.4مصلحت در فقه سیاسی شیعه ،سجاد ایزدهی،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

زبان انگلیسی

 1

در حد کارشناسی
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 – 53مجموعه تاریخ
مواد امتحانی

رشته ها

 .534تاریخ اسالم
1535تاریخایران
اسالمی

ضرایب

عربی

 

تاریخ ایران باستان

 
 

تاریخ اسالم

منابع پیشنهادی
در حد آثاری مانند :تاریخ یعقوبی ،مروج الذهب ،االخبارالطوال ،الکامل فی التاریخ.

.1تاریخ ایران از آغاز تا اسالم ،گیریشمن
.2ایران در زمان ساسانیان ،کریستین سن 
.1تاریخ تحلیلی اسالم ،جعفر شهیدی
.2دولت امویان و دولت عباسیان ،سهیل طقوش

.3کارنامه اسالم ،عبدالحسین زرین کوب 


تاریخ ایران دوره اسالمی  2
زبان انگلیسی

 1

ایران در قرون نخستین اسالمی ،برتولد اشپولر
در حد کارشناسی

 – 54مجموعه فلسفه
رشته ها
.541فلسفه

و

کالم اسالمی
 .542فلسفه دین

مواد امتحانی

ضرایب

منابع پیشنهادی

فلسفه اسالمی

 3

کالم جدید

 2

.1بدایه الحکمه عالمه طباطبایی
.2آموزش فلسفه جلد  1و  2آیت اهلل مصباح یزدی
.1کالم جدید ،حسن یوسفیان ،سمت
.2جستارهایی در کالم جدید ،محمد رضایی و دیگران،سمت

فلسفه غرب

 2

زبان عربی

 1

دکارت ،الک ،هیوم ،کانت ،ویتگنشتاین و فلسفه اگزیستانس
از تاریخ فلسفه کاپلستون و سایر کتاب های مرتبط
تسلط بر ادبیات عرب

زبان انگلیسی

 1

در حد کارشناسی

 – 56مجموعه علوم اجتماعی وعلوم ارتباطات
رشته ها
.561فلسفهعلوم اجتماعی

.562دانش

مواد امتحانی

ضرایب

منابع پیشنهادی

روش تحقیق

 

.1روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد ،1باقر ساروخانی

اجتماعی مسلمین
.563جامعه شناسی

نظریههای جامعه شناسی

 

.564مدیریت
راهبردی فرهنگ

فلسفه علم

 

.565ارتباطات
اجتماعیگرایش

مفاهیم و نظریات ارتباطات

 

تبلیغات فرهنگی
.566مدیریت رسانه
.567مطالعات زنان

زبان انگلیسی

 

.2روش تحقیق در علوم اجتماعی ،ریمون کیوی و لوک وانکا مپنهود ،ترجمه عبدالحسین نیكگهر

.1زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی ،لوئیس کوزر ،ترجمه محسن ثالثی

 .2جهانهای اجتماعی ،حمید پارسانیا ،کتاب فردا

.1چیستی علم ،آلن فرانسیس چالمرز ،ترجمه سعید زیباکالم
 .2علم و فلسفه ،حمید پارسانیا ،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
.1نظریههای

رسانه:اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی،سید مهدی مهدی زاده ،نشر همشهری

.2درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی ،دنیس مك کوایل ،ترجمه پرویز اجاللی

در حد کارشناسی
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دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت درآزمون کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم (ع) سال *9311اختصاصی طالب حوزه های علمیه

وزههای علمیه*

جدول شماره  :5کد و نام محل اخذ مدرك کارشناسی یا سطح 2
کد

نام محل اخذ مدرك

کد

نام محل اخذ مدرك

  111دانشگاه باقرالعلوم (ع)  -قم ،غیرانتفاعی

114

دانشگاه پیام نور

  112حوزه علمیه قم – برادران

115

دانشگاه آزاد اسالمی

  113حوزه علمیه اصفهان  -برادران

116

دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران – واحد قم

  114حوزه علمیه خراسان  -برادران

117

دانشکده الهیات و معارف اسالمی هدی جامعه الزهرا -قم /غیرانتفاعی

  115حوزه علمیه قم  -خواهران

118

دانشگاه سوره

  116حوزه علمیه اصفهان  -خواهران

118

دانشگاه عالمه طباطبایی

  117حوزه علمیه خراسان  -خواهران

  121پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  118موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی ره -قم

  121دانشگاه تهران

  119دانشگاه مفید -قم ،غیرانتفاعی

  122دانشگاه فردوسی مشهد

  111دانشگاه قم

  123دانشگاه شیراز

  111دانشگاه قرآن و حدیث  -قم ،غیرانتفاعی

  124دانشگاه شهید مطهری

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

125

سایر دانشگاههای دولتی

 113دانشگاه ادیان ومذاهب  -قم ،غیرانتفاعی

 126

سایردانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی

داوطلبان پس از مطالعه دقیق این دفترچه ،در صورت نیاز برای کسب راهنمایی میتوانند
همه روزه در ساعات اداری
با شماره تلفن  520 -32931123تماس حاصل نمایند.

جهت پیگیر ی اخبار پذیرش دانشجو در کانال های پذیرش دانشگاه باقرالعلوم (ع) در پیام رسان های زیرعضو شوید:
 -9سروش https://sapp.ir/boustu :
- 2ایتاhttps://eitaa.com/boustu :
 -3بلهhttps://ble.im/boustu :
با آرزوی موفقیت
مدیریت امور دانشجویی
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دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت درآزمون کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم (ع) سال *9311اختصاصی طالب حوزه های علمیه

وزههای علمیه*

باسمه تعالی
فرم مخصوص دانشجویان سال آخر دورههای کارشناسی

متقاضی شرکت در آزمون اختصاصی ورودی کارشناسی ارشد سال 1388

فرم الف

از :دانشجو :نام ونام خانوادگی .....................................................................................فرزند.......................................................شماره شناسنامه
متولد ..........................کد ملی .................................................................ورودی رشته ........................................................................................در سال تحصیلی......................................
به :دانشگاه.............................................................
با سالم و احترام
.........................................

خواهشمند است مقرر فرمایند ،با توجه به اینکه اینجانب در آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی سال  1388ثبت نام نموده و
متقاضی شرکت در رشته امتحانی .......................................................................................میباشم ،میانگین واحدهای گذرانده اینجانب را تا تاریخ
 1388/11/31جهت اعالم به دانشگاه باقرالعلوم (ع) گواهی نمایید.
نام و نام خانوادگی و امضای دانشجو
1388/ /
تاریخ تکمیل فرم
*************************************************
به این وسیله تأیید میشود آقای /خانم.............................................................فرزند  ...........................دارنده شناسنامه شماره ............................صادره
از ...............................متولد سال  .......................با کد ملی به شماره  ...................................................دانشجوی کارشناسی سال
آخررشته .................................................................بوده و میانگین واحدهای گذرانده ایشان تا تاریخ  1398/11/31دراین دانشگاه /موسسه
(از  1تا  ............ )21و به حروف  ....................................................میباشد .درضمن نامبرده تا تاریخ  1388/16/31فارغالتحصیل خواهند شد.

محل مهر و امضا
معاون آموزش دانشگاه /موسسه اموزش عالی

پیش نویس تقاضا نامه ثبت نام آزمون ورودی کارشناسی ارشد اختصاصی طالب حوزه علمیه سال  9311
11

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت درآزمون کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم (ع) سال *9311اختصاصی طالب حوزه های علمیه

وزههای علمیه*
 -1نام 



 -0نامخانوادگی 

 -شماره شناسنامه

 -7تاریخ تولد 





 -5محل صدور شناسنامه 

روز  ماه 

 -8محل تولد 

سال 



 -12ملیت 



 -31وضعیت جسمانی سالم

 -16کد وضعیت نظام وظیفه 

 -6کد ملی 



 -9وضعیت تاهل :متاهل

شهر 



 -11دین 
معلول

استان 

استان 

شهر



 - 3نام پدر 





 - 10مذهب 

 – 31چپ دست هستم

زن

 -35جنسیت مرد



هستم

 -17متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان وایثارگران

 -کد نوع سهمیه

نیستم





 -19کد رهگیری  10رقمی مخصوص متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان
 -02کد رشته امتحانی 



 -00کد وضعیت تحصیلی حوزوی

-01عنوان رشته امتحانی 

 



 - 03کد محل اخذ مدرک حوزوی  

 -02معدل مدرک حوزوی 

«در صورت داشتن تحصیالت دانشگاهی بندهای  52 ،55و  52تکمیل شود».
 -05عنوان رشته تحصیلی در کارشناسی (دانشگاهی)

 -06کد محل اخذ مدرک کارشناسی 
 -52تلفن همراه 



 -13نشانی :استان

 







 - 07معدل مقطع کارشناسی 
 -52تلفن ثابت 



 -13کد پستی 

همراه با کد شهرستان

ادامه نشانی 

شهر  



 -15پست الکترونیکی(ایمیل) 
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مجرد 

