
 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

1395مواد آزمون مورد ارزیابی در آزمون جامع دی ماه   

 

 

 نوع درس
 رشته مواد آزمون مورد ارزیابی

 الزامی اختیاری

 الزامی 

 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(: -1
شئون و اختیارات ولی فقیه مبحث والیت فقیه از کتاب البیع ، اثر امام خمینی .1

.والیت فقیه استاد جوادی 2 1369اداره کل مراکزو روابط فرهنگی  ترجمه
 . بررسی تطبیقی نظریه های والیت فقیه شریف لک زایی(3 آملی

 مدرسی معارف اسالمی 

 گرایش انقالب اسالمی 

 الزامی 

 جامعه شناسی سیاسی ایران: -2

سیاسی ایران اثر .اقتصاد 2درامدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران حسین بشیریه  .1

 . چالش های کنونی ایران عمادافروغ(3محمد علی کاتوزیان 

  اختیاری

 : (1معارف نظری قرآن ) -3

بر ).معارف قران اثر استاد محمدتقی مصباح یزدی 2آیات العقاید سیدابراهیم حجازی .

 آیت هللا حسن زاده عاملی-.دروس معرفت نفس3اساس سر فصل های درس( 

  اختیاری

 :حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران -4

. آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی 2 حقوق اساسی تطبیقی اثرجالل الدین مدنی.

 .بایسته های حقوق اساسی اثر ابوالفضل قاضی3  ایران اثر محمدجوادارسطا

  اختیاری

  مسایل صفویه تا انقالب اسالمی ایران: -5

،نقش علما در دوره قاجاریه اثر حامد الکارترجمه ابو القاسم دین و دولت در ایران ..1

. تاریخ 3  .ایران بین دو انقالب اثر یرواندآبراهامیان،ترجمه احمد گل محمدی2  سری
 تحوالت سیاسی ایران اثر موسی نجفی و موسی فقیه حقانی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نوع درس
 رشته مواد آزمون مورد ارزیابی

 الزامی اختیاری

 الزامی 

 :فلسفه دین و کالم جدید -1

.فلسفه دین اثر جان هیک ترجمه 2براهین اثبات وجود خدا اثراستاد جوادی آملی .

 .کالم جدیدبارویکرداسالمی اثرعبدالحسین خسروپناه3بهزادسالکی 

 

 الزامی 

 :حکمت متعالیه-2
الحکمه اثر . نهایه 3.المشاعراثرمالصدرا 2شواهد الربوبیه اثرصدر المتالهین

 (عالمه طباطبایی

 مدرسی معارف اسالمی 

 گرایش مبانی نظری اسالم

  اختیاری

 : (1معارف نظری قرآن ) -3

بر ).معارف قران اثر استاد محمدتقی مصباح یزدی 2.آیات العقاید سیدابراهیم حجازی 1.

 آیت هللا حسن زاده آملی-.دروس معرفت نفس3اساس سر فصل های درس( 

  اختیاری

 :حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران -4

. آشنایی با قانون اساسی جمهوری 2 .حقوق اساسی تطبیقی اثرجالل الدین مدنی1.

 .بایسته های حقوق اساسی اثر ابوالفضل قاضی3  اسالمی ایران اثر محمدجوادارسطا

  اختیاری

 :2معارف نظری قرآن  -5

. تفسیر موضوعی قران اثر ایت هللا جوادی املی )جلدهای 2 2.معارف نظری قران1
. تفسیر 2. تفسیر المیزان اثر عالمه طباطبایی)با توجه به سر فصل ها( 3مرتبط(

. تفسیر المیزان اثر عالمه 3جلدهای مرتبط()موضوعی قران اثر ایت هللا جوادی املی 

 (طباطبایی)با توجه به سر فصل ها
 

 


