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  هاي علمیّه  ویژه طالب حوزه پذیرش دانشجو اطالعیه

  مقطع کارشناسی ارشد

  1399-1400سال تحصیلی 
  

هـاي  طالب حـوزه  میـان از از طریق آزمون اختصاصی بر اساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  دانشگاه مفید

   .پذیرددانشجو می زیره هاي در رشت کارشناسی ارشد مقطعدر  1399-1400براي سال تحصیلی  علمیه
  

  ظرفیت   رشته ها  مجموعه

  حقوق
  شناسی، الملل، حقوق جزا و جرم حقوق بین

  حقوق خصوصی، حقوق بشر، حقوق عمومی
نفر 5  

نفر 5  الملل، علوم سیاسی اندیشه سیاسی در اسالم، روابط بین  علوم سیاسی  

  اقتصاد
 ،اقتصاد اسالمی، بانکداري اسالمیمالی اسالمی، : هاي رشته علوم اقتصادي در گرایش

   ریزي، اقتصاد نظري توسعۀ اقتصادي و برنامه
نفر 5  

  فلسفه
  ،، فلسفه دینفلسفه و کالم اسالمی، فلسفه

  ، اخالق گرایش فلسفه اخالق فلسفه علم
نفر 5  

نفر 5  علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسالمی  الهیات  

  

در آزمون مذکور مطابق قوانین و  درصد ظرفیت 5درصد ظرفیت و ایثارگران 25ثارگران سهمیه هاي رزمندگان و ای :1تذکر

لذا شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره یک راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسی . مقررات مصوب اعمال می شود

   .مالك عمل خواهد بود1399ارشد 

  . نماید در یک رشته می تواند ثبت نام صرفاًهر داوطلب  :2تذکر

ــذکر ــول    :3ت ــارگران و خــانواده شــهدا قب ــا اســتفاده از  ســهمیه  ایث ــه ب ــانی ک ــدداوطلب ــاممــی گردن ــت ن ــان ثب          ، در زم

 .ه نمایندئسهمیه خود را اراواجد شرایط بودن استفاده از می بایست مدارك مربوط به 

التحصـیالن  به فـارغ . ثبت نام بعمل خواهد آمد  1399-1400از قبول شدگان در آزمون، در نیمسال اول یا دوم سال تحصیلی 

دوم  منوط بـر مجـوز    ثبت نام در نیمسال. شودتحقیقات و فناوري اعطا می مورد تأیید وزارت علوم،ارشد مدرك کارشناسی 

  .دوره در دانشگاه می باشدداوطلبان شرکت در تعداد  به حد نصاب رسیدنسازمان سنجش و 
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 پذیرش شرایط :  

  :دن یکی از مدارك زیردارا بو .1

  .مورد تایید وزارت علوم مدرك کارشناسی گواهی پایه هشتم حوزوي و -ب    .مدرك سطح دو حوزه علمیه -الف

 
 کسب امتیاز الزم در آزمون اختصاصی .2

 
 عمومی  وظیفه  عدم منع قانونی براي ادامۀ تحصیل از نظر مقررات .3

  

 در رشته هاي حقوق عمـومی، حقـوق بـین الملـل،     اختصاصی،  شدگان در آزموناز میان پذیرفته :بورس تحصیلی

 ، علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظـري،  اقتصادي و برنامه ریزيتوسعه حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، ، 

اعطـاء   بورس تحصیل رایگان با شرایط زیر، به تعدادي از افرادو فلسفه  علوم قرآن و حدیث، ، فلسفه و کالم اسالمی 

  :شود می

 کسب حد نصاب علمی در آزمون ورودي اختصاصی .1

  در دروس خارج حوزويبه تحصیل اشتغال حوزوي و  سطحدروس اتمام  .2

شود،  به ازاي هر سال درس خارج یا هر سال خدمت سربازي یک سال به حداکثر سن اضافه می(. سال 28سن  حداکثر .3

 ).سالگی است 32اما نهایت این افزایش تا 

غیررسمی کارشناسـی مربـوط از دانشـگاه     )تحصیل (  یا گواهینامه شناسی دانشگاهی در رشته مربوطمدرك کار اشتند .4

 مفید 

 بورسر مصاحبه دقبولی  .5

 سپردن تعهد بورس .6

اخـالق  ، فلسـفه علـم   فلسفه و کالم اسالمی، فلسفه، فلسفه دین،(گرایش هاي فلسفه  در داوطلبانی که به صورت غیر بورس: 1نکته 

اسـتفاده  دانشـگاه   در سـایت  )بدون پرداخت هزینه ( روزانه  تحصیل قبول می شوند می تواننداز شرایط )خالقگرایش فلسفه ا

 .نمایند

علـوم قـران و   -علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري -علوم سیاسی در رشته هاي داوطلبانی که به صورت غیر بورس: 2نکته 

 .استفاده نمایندان مندرج در سایت دانشگاه قبول می شوند می توانند از شرایط تحصیل رایگحدیث 

 مزایاي بورس:  

  تحصیل رایگان .1

 اعطاي کمک هزینه ماهانه .2

 
   .بر روي لینک زیر کلیک نمایید  تفصیلی بورسو امتیازات براي اطالع از شرایط 

scholarship/student/deputies/ir.ac.mofidu.www://http/  

 نام نحوه ثبت:  

 زیرمراجعه به آدرس اینترنتی  06/03/99لغایت  21/12/98از تاریخ  فرم مربوطه ثبت نام تکمیل .1

  ir.ac.mofidu.Azmoon://http  

 کمیل اطالعاتو تریال به صورت الکترونیکی   000/800پرداخت مبلغ   .2

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران، بایستی کد رهگیري ویژه سهمیه را از مراجع مربوط تهیه و اطالعات آن : تذکر

 را در زمان ثبت نام در سامانه الکترونیکی پذیرش درج نمایند

  دریافت کد رهگیري و پرینت از اطالعات ثبت شده در سیستم .3
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 ونزمان برگزاري آزم:  

درصـورت تغییـر در زمـان    ( .گـردد در دانشگاه مفید برگزار مـی  03/1399/ 16صبح روز جمعه   8ساعت آزمون کتبی رأس  .1

 )جدید اطالع رسانی خواهد شد ، تاریخآزمونبرگزاري 

کارت ورود سایت اداره پذیرش دانشگاه مفید  توانند با مراجعه به وب می 1399/ 16/03الی  1399/ 12/03 داوطلبان از تاریخ .2

 .دننمای دریافتبه آزمون خود را 

 .پرینت کارت آزمون و همراه داشتن کارت ملی است رود به جلسه امتحان منوط به ارائهو .3

زمان مشـاهده کارنامـه آزمـون    . (کارنامه آزمون کتبی از طریق سامانه الکترونیکی پذیرش دانشگاه قابل دسترسی خواهد بود  .4

 .)رسانی خواهد شدبه داوطلبان اطالع  ir.ac.mofidu.wwwفید به آدرس کتبی ازطریق سایت دانشگاه م

الزم است داوطلبان محترم در حفظ شماره پرونده و رمز ورود به صفحه کاربري خود در سامانه الکترونیکی پـذیرش جهـت    .5

 .شا باشنددریافت کارت ورود به آزمون  و مشاهده کارنامه کو

  .تماس بگیرید 025 – 32130348جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره 
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  ها همه رشته مشترك(مواد امتحانی آزمون:(  
  

  

  :مواد آزمون تخصصی به تفکیک رشته

  

  

  

  

  

ف
دی

ر
  

  نوع سؤال  مواد امتحانی
ضریب ماده امتحانی 

  ها براي کلیه رشته
  منابع امتحانی

  2  تستی و تشریحی فقه  1
تا شرایط » ره «سب  شیخ انصاري بیع از مکا

  العوضین

  بخش استصحاب: فرائد االصول  2  تستی و تشریحی اصول  2

  در حد کارشناسی  1  تستی  زبان انگلیسی عمومی  3

  »حقوق عمومی«و » حقوق بشر«،  »حقوق بین الملل«مواد آزمون  رشته 

   
ف

دی
ر

  

  منابع امتحانی  نوع سؤال  مواد امتحانی

  ضرایب

بین  حقوق

  الملل

حقوق 

  عمومی

حقوق 

  بشر

1 
حقوق بین الملل 

  عمومی
  3  2  3 حقوق بین الملل عمومی دکتر بیگدلی  تستی و تشریحی

2 
سازمان هاي بین 

  المللی
  تستی و تشریحی

سازمانها ي بین المللی دکتر موسی  

زاده و حقوق سازمانهاي بین المللی 

 دکتر زمانی

2  2  2  

  شریحیتستی و ت  حقوق اساسی 3
دکتر سید  2و  1حقوق اساسی جلد 

 محمد هاشمی
2  3  2  

  2  2  2 متون حقوقی  تشریحی  زبان تخصصی 4
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  »حقوق جزا و جرم شناسی«مواد آزمون رشته 

ف
دی

ر
  

  ضرایب  منابع امتحانی  نوع سؤال  مواد امتحانی

 3 ) جلد  3( حمد علی اردبیلی دکتر  م تستی و تشریحی  حقوق جزاي عمومی  1

 3 )جلد  3( دکتر میر محمد صادقی  تستی و تشریحی  جزاي اختصاصی  2

 2 2و  1دکتر خالقی جلد  تستی و تشریحی  آیین دادرسی کیفري  3

 2 متون حقوقی تشریحی  زبان تخصصی  4

  »حقوق خصوصی«رشته اد آزمون مو

   
ف

دی
ر

  

  ضرایب  نیمنابع امتحا  نوع سؤال  مواد امتحانی

 3  تستی و تشریحی  حقوق مدنی 1

 3  تستی و تشریحی  حقوق تجارت 2

 2  تستی و تشریحی  آیین دادرسی مدنی 3

 2  متون حقوقی  تشریحی  زبان تخصصی  4

  »علوم سیاسی« و» اندیشه سیاسی در اسالم«مواد آزمون رشته 

ف
دی

ر
  

  ضرایب  منابع امتحانی  نوع سؤال   مواد امتحانی

  تستی و تشریحی  شه سیاسی اسالماندی  1

تحول : داود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر

حکومت داري و فقه حکومت اسالمی، نشر نی، 

1393 2 

سید علی میرموسوي، بنیاد اندیشه سیاسی در 

 اسالم از تکوین تا تدوین، انتشارات دانشگاه مفید

  تستی و تشریحی  مبانی سیاست  2
 عبدالرحمن عالم،، مترجم است،سی هیوود، اندرو

  1389نشرنی،
3 

 2 در سطح کارشناسی رشته علوم سیاسی  تشریحی  زبان تخصصی  3
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  »فلسفه و کالم اسالمی«مواد آزمون  رشته  

ف
دی

ر
  

  ضرایب  منابع امتحانی  نوع سؤال  مواد امتحانی

 3 عالمه طباطبایی الحکمه ةنھای  تستی و تشریحی  فلسفه 1

 2 شرح تجرید عالمه حلی بخش الهیات  و تشریحیتستی   کالم 2

 3 منطق  مظفر  تستی  منطق 3

 2  در سطح کارشناسی رشته فلسفه و کالم اسالمی  تشریحی  زبان تخصصی  4

  »فلسفه« مواد آزمون رشته 

ف
دی

ر
  

  ضرایب  منابع امتحانی  نوع سؤال  مواد امتحانی

  تستی و تشریحی  فلسفه غرب  1
یخ فلسفه کاپلستون، بر اساس تار(فلسفه غرب 

 )افالطون ،ارسطو ، دکارت ،هیوم ، کانت
4 

 3 منطق مظفر  تستی   منطق  2

 2 در سطح کارشناسی رشته فلسفه  تشریحی  زبان تخصصی  3

 »فلسفه دین«مواد آزمون رشته 

   
 

ف
دی

ر
 

 ضرایب منابع امتحانی نوع سؤال مواد امتحانی

1  

 
 تستی و تشریحی فلسفه دین

و 		... اعتقاد دینی از مایکل پترسون وکتاب عقل و 

 کتاب علم و دین باربور
4 

 2 الحکمه ةنھایکتاب  تستی و تشریحی فلسفه اسالمی 2

 2 کتاب سیر حکمت در اروپا تستی و تشریحی فلسفه غرب 3

 3 در حد کارشناسی فلسفه تشریحی زبان انگلیسی 4



  

  7 

  

  

  

  »فلسفه علم«مواد آزمون رشته 

ف
دی

ر
  

  ضرایب  منابع امتحانی  نوع سؤال  انیمواد امتح

 3  کتاب چیستی علم  تستی و تشریحی  فلسفه علم  1

 3 منطق مظفر  تستی  منطق  2

  2  در سطح کارشناسی فلسفه  تشریحی  زبان تخصصی  3

  »علوم قرآن و حدیث« مواد آزمون  رشته 

   
ف

دی
ر

  

  ضرایب  منابع امتحانی  نوع سؤال   مواد امتحانی

1  

 
  تی و تشریحی تس  علوم قرآنی

کتاب علوم قرآنی آیت اهللا معرفت، به زبان فارسی، 

 چاپ مؤسسه فرهنگی التمهید
4 

 4 عربی، تفسیر سوره آل عمران 3المیزان، جلد  تفسیر  تستی و تشریحی  تفسیر 2

 3 )از المقصدالثالث تا آخر کتاب(شرح تجرید  تستی و تشریحی  کالم اسالمی 3

 2  در سطح کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث  یتشریح  زبان تخصصی انگلیسی  4

  »فقه و مبانی حقوق اسالمی«مواد آزمون  رشته 

ف
دی

ر
  

  ضرایب  منابع امتحانی  نوع سؤال  مواد امتحانی

1  

 
  تستی و تشریحی  فقه 

النوع الثانی مما یحرم «  يبخشها: مکاسب محرمه

النوع  «و »التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به

ع ما یحرم االکتساب به لکونه عملًا محرَّماً فی الراب

  » نفسه

4 

 3  خاتمه فی التعادل والتراجیح: لئرسا  تستی و تشریحی  اصول 2

 2  در سطح کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی  تشریحی  زبان تخصصی انگلیسی  3
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  »  اخالق گرایش فلسفه اخالق«مواد آزمون  رشته  

    

  ردیف
  ضرایب  منابع امتحانی  نوع سؤال  مواد امتحانی

 2 کتاب شناخت اخالق اسالمی  تستی و تشریحی   اسالمی فلسفه اخالق 1

 4 درآمدي جدید به فلسفه اخالق، گنسلر  تستی و تشریحی  فلسفه اخالق 2

 2 سیر حکمت در اروپا  تستی و تشریحی  فلسفه غرب 3

 3  در حد کارشناسی فلسفه  تشریحی  زبان تخصصی   4

  

  عاونت آموزش دانشگاه مفیدم

  » روابط بین الملل«مواد آزمون رشته 

ف
دی

ر
  

  ضرایب  منابع امتحانی  نوع سؤال   مواد امتحانی

1  
روابط بین الملل و سیاست اصول

  خارجی
  تستی

: سید عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ، ناشر

 )مشترك(  1389) سمت( انتشارات 

روابط بین اللمل درعصر : جان بیلیس، استیو اسمیت ، جهانی شدن سیاست 2

گی  مطالعات و تحقیقات بین المللی ، ناشر موسسه فرهن)جلد 2( نوین 

 1383ابرار معاصر تهران 

2  
سیاست و حکومت منطقه 

  )خاورمیانه(
  تستی

: قدیر نصري، ناشر: لنور، مارتین ، چهره جدید امنیت درخاورمیانه ، مترجم 

 پژوهشکده مطالعات راهبردي
2 

 2 در سطح کارشناسی رشته علوم سیاسی  تشریحی  زبان تخصصی  3

  »مالی اسالمی« ، » اقتصاد نظري«،  » ریزي توسعه اقتصادي و برنامه«، » بانکداري اسالمی«، » اقتصاد اسالمی«آزمون رشته مواد 

ف
دی

ر
  

  ضرایب  منابع امتحانی  نوع سؤال  مواد امتحانی

  تستی و تشریحی  اقتصاد خرد 1
اقتصاد (موریس و فیلیپس، تحلیل اقتصادي، نظریه و کاربرد 

 دکتر کمیجانی و دکتر سبحانی: ترجمه 2و1جلد ) خرد
4 

  تستی و تشریحی  اقتصاد کالن 2
اقتصاد کالن »  «1اقتصاد کالن نوین جلد « دکتر تیمور رحمانی، 

 » 2جلد 
4 

  تستی و تشریحی  ریاضی و آمار 3

ریاضیات عمومی و کاربردهاي آن، محمد حسین پور کاظمی ، 

هندسی ، نادر نعمت آمار و احتمال م  / نشر نی جلد اول و دوم 

 اللهی ، انتشارات دالفک

2 

  2  در حد کارشناسی   تستی تشریحی    اقتصاد اسالمی  4

  2 در سطح کارشناسی رشته اقتصاد  تشریحی  زبان تخصصی 5


