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ایب کارشنایس ارشد مجموعه الهیات و معارف اسالیم   ( )رسارسی(1112فقه و حقوق )کد  -نام دروس و ضر

ایب مجموعه الهیات و معارف اسالیم  چه آزمون سال  -ضر  97فقه و حقوق براساس دفتر

 

ارشد  یکه در زمان ثبت نام کنکور کارشناس ی. داوطلباناست یگروه علوم انسان یامتحان یهااز رشته یکیفقه و حقوق  یو معارف اسالم اتیاله

 لیارشد به تحص یآن در مقطع کارشناس یهاشیاز رشته گرا یکیتوانند در ی، مکنندیخود انتخاب م یرشته را به عنوان مجموعه امتحان نیا

به  ستیبایم انی. متقاضاندشده یبنددسته بیکد ضر 1در است که  ییهاشیفقه و حقوق شامل گرا یو معارف اسالم اتی. مجموعه الهپردازندب

خود را انجام دهند تا به  یزیرتوجه نموده و بر اساس آن برنامه ارشد درج شده یکه در دفترچه ثبت نام کارشناس شیدروس هر رشته گرا بیضرا

 بیکه ضرا ی، دروسمورد عالقه خود شیپس از انتخاب رشته گرا دیبا گری. به عبارت دابندیدر آزمون ارشد دست  یقبول یعنیمطلوب  جهیتن

 هک نی. با توجه به اندیمطالعه نما یترشیارشد مربوط به آن دروس را با دقت ب یتر مورد توجه قرار داده و منابع کارشناسشیدارند را ب یباالتر

 نیا یمنابع برا نیا ندینمای، شرکت مکندیازمان سنجش برگزار مکه س یدر همان آزمون جامع زیارشد دانشگاه آزاد ن یکارشناس انیمتقاض

 .و قابل استفاده خواهد بود دیمف زیداوطلبان ن
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 ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
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  -  فقه و مبانی حقوق اسالمی
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 -  فقه مقارن و حقوق خصوصی اسالمی

 -  فقه مقارن و حقوق عمومی اسالمی

 -  اسالمیفقه مقارن و حقوق جزای 

 -  مذاهب فقهی

 -  فقه سیاسی

 -  فقه و حقوق خانواده

 - فقه و حقوق جزا

 - فقه و حقوق خصوصی

 

 1112( کد 2دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسالمی )

 باشد:عنوان درسی است که به شرح زیر می 4گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی شامل  (2آزمون کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسالمی )

 

 



 منابع امتحانی دروس عناوین

 و عمومی زبان

 )انگلیسی( تخصصی

کتاب گرامر زبان  -2و همکاران، انتشارات مبتکران.   یشهاب انار ،یسیزبان انگل یکتاب گرامر کاربرد -1:   یعموم 

 ۵۰4کتاب  -4انتشارات رهنما.   ،یموریت ینظر میکتاب تافل رهنما، ابراه -3عباس فرزام، انتشارات باستان.   ،یسیانگل

 تافل، انتشارات جنگل. یواژه ضرور

 دیوح نیو حس ییمحمودرضا عطا فیتال ،یو معارف اسالم اتیرشته اله انیدانشجو یبرا یسیکتاب انگل -1: یتخصص 

 فیتال ات،یرشته اله انیدانشجو ژهیو( : 1) یزبان تخصص یکتاب ترجمه و راهنما -2انتشارات سمت.   ،یدستجرد

 فیتال ات،یاله یزبان تخصص یلیکتاب تحل -3.  ینشگاهدا امیاسفهالن، انتشارات پمترجم حسن جهانبان ،یجالل رضایعل

 فرد، انتشارات راه. یمسعود غالمعل

 

 زبان عربی

: قسمت صرف، هیالعرب یکتاب ترجمه و شرح مباد -2.  ریانتشارات اساط ،یشرتون دیرش فیتال ه،یالعرب یکتاب مباد -1 

 فیابن مالک، تال هیبر الف لیکتاب شرح ابن عق -3انتشارات دارالعلم.   ،ینیحس یعل دیمترجم س ،یشرتون دیرش فیتال

و دکتر  یرقادریدکتر فضل اهلل م فیتال ،یزبان عرب یقواعد کاربرد کتاب -4. ریرکبیانتشارات ام ان،یبیطب دیحم دیدکتر س

 محمد رادمنش، انتشارات به نشر. دیس فیدانشجو، تال یکتاب نحو برا -۵.  رازیانتشارات دانشگاه ش ن،یزم یاحیزهرا ر

 فقه

 -2انتشارات بوستان کتاب قم.   ،یثان دیشه یبن عل نیالدنیز فیتال ه،یشرح اللمعه الدمشق یف هیکتاب الروضه البه -1 

الروضه  ری: ترجمه تحریکتاب فقه استدالل -3اول، انتشارات دارالفکر.   دیشه یمحمدبن مک فیتال ه،یکتاب اللمعه الدمشق

 یمهد فیکتاب متون فقه، تال -4انتشارات کتاب طه.   ،یتیو محمدرضا آ ینیما رضایعل فیتال ه،یشرح اللمعه المشق یف

 انتشارات چتر دانش. ،یادیص

 اصول

اصول فقه،  یکتاب مباد -2انتشارات حکمت.   ،ییهدا رضایمرحوم محمدرضا مظفر و عل فیکتاب اصول فقه، تال -1 

 دیمترجم دکتر عباس زراعت و حم ،یدریکتاب اصول استنباط عالمه ح -3انتشارات نورعلم.   ،یدکتر اسداهلل لطف فیتال

 .یانتشارات حقوق اسالم ،یمسجد سرائ

 

 پیروز و سربلند باشید. 

 


