بسم الله الرحمن الرحیم
امام خمینی (ره)
ما تا آخر احتیاج به علما داریم .اسللام تا آخر احتیاج به این علما دارد .این علما ارر باانن ،اسلام ا بین می ردد ایناا
کارنناس های اسلام هستن ،د حفظ کردب ،اسلام را تا کنون د بای ،ایناا بانن ،تا اسلام محفوظ بماب.،
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نلما بای ،خودتان حفظ کنی ،اسللام را به حفظ قااه  -اسلام همه اش توی این کتاب هاس  -با حفظ این کتب ب ا
بونتن با بحث کردن با حو ه های علمی تشکیل دادن ا همه علوم اسلامی

2

ماام معظم رهاری (م ،ظله العالی)
بای ،صمیمابه تشکر کنم ا جناب آقای اعراقی د مسئولین جامعه ا لمصطفی د دس اب،رکاران مختلف د م،رسین د همه
کسابی که در این حرک عظیم باش ایفا کردب ،خ،ادب ،ان ناءالله همه آباا را همه کسابی را که در این راه کمکی
کرده اب ،مشمول لطف د عنای خود بفرمای.،

3

مقدمه
جامعه المصطفی العالمیه باادی علمی حو دی در عرصه بین الملل اس
الای را سرلوحه تلاش های علمی خویش قرار داده اس .

 - 1صحیفه بور ص291
 - 2همان ص 222
 - 3در جمع پرنور طلاب غیر ایرابی قم سوم آبان 1339
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که پاسخ رویی به بیا تشنگان لال معارف

این بااد علمی هر ساله مشتاقان بسیاری را ا قراسوی مر های جغراقیایی در نعب د بماین،ری های جامعه المصطفی
در جماوری اسلامی ایران د سایر کشورها به صورت بورسیه د غیر آن جذب د پذیرش می کن ،د آمو ش های متنوع
علمی در مینه علوم اسلامی د ابسابی را با نیوه های بوین به متااضیان برادر د خواهر ارائه می بمای.،

دوره های تحصیلی
علاقمن،ان به قراریری معارف اسلامی د علوم ابسابی می توابن ،متناسب با بیا ها د توابایی های خود در یکی ا د دره
های «بلن ،م،ت (باپیوسته)» «کوتاه م،ت» د «قرص مطالعاتی» به صورت حضوری یا غیر حضوری ثا بام کرده د
در م،ت مان متناسب هر ددره د ماطع به تحصیل مشغول ن،ه د رواهی یا م،رک رسمی مناسب با ددره را دریاق
کنن.،

دوره های بلند مدت
 .1تمهیدیه
پذیرقته ن،ران در ب،د دردد به المصطفی در م،ت  6الی  12ماه (بسته به توان قراریری) بان قارسی را در ددره ای با
عنوان «ددره تمای،یه» قرا ررقته د سپس با پیش بیا های علوم د معارف اسلامی آننا نوب .،این ددره به منظور ایجاد
آمادری د یکسان سا ی معلومات پذیرقته ن،ران جا دردد به ددره کارنناسی پیش بینی ن،ه اس .
تحصیل در این ددره به صورت مجردی د خوابگاهی می بان .،به قارغ التحصیلان این ددره که قص ،ادامه تحصیل در
مااطع بالاتر در المصلطفی را ب،انته بانن ،م،رک رسمی کاردابی بان د ادبیات قارسی مورد تأیی ،د ارت علوم ج.ا .ا.
اعطا می نود.
 .2کارشناسی
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دابش آموختگان ددره بان قارسی د معارف اسلامی پس ا ار یابی د احرا نرایط ددره در ماطع کارنناسی در یکی ا
رنته های یر می توابن ،ادامه تحصیل دهن ،که ح،اکثر م،ت تحصیل در آن  5سال می بان .،به قارغ التحصیلان این
ددره م،رک رسمی کارنناسی مورد تأیی ،د ارت علوم ج.ا.ا .اعطا می نود.

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی
 .1ادیان د مذاهب اسلامی؛
 .2آمو ش دینی عربی؛
 .3آمو ش د پردرش ابت،ایی؛
 .4تاریخ اسلام؛
 .5بان د ادبیات قارسی؛
 .6بان د قرهنگ ردسی؛
 .7بان د قرهنگ قرابسه؛
 .3نیعه نناسی؛
 .9علوم تربیتی (ررایش تکنولوژی آمو نی)؛
 .12علوم قرآن د ح،یث؛
 .11قاه د اصول؛
 .12قرهنگ د معارف اسلامی؛
 .13قاه د معارف اسلامی؛
 .14کلام اسلامی؛
 .15معارف اسلامی؛
 .16معارف اسلامی د بان د ادبیات عرب؛
 .17معارف اسلامی (ررایش تالیغ د ارتااطات)؛
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 .13معارف اسلامی (ررایش مطالعات اجتماعی)؛
 .19معارف اسلامی د علوم سیاسی؛
 .22معارف اسلامی د م،یری ؛
 .21معارف اسلامی د مطالعات بان؛

 .3کارشناسی ارشد
قارغ التحصیلان ددره کارنناسی پس ا موقای در آ مون درددی کارنناسی ارن ،د ار یابی د مصاحاه می توابن ،در
یکی ا رنته های یر نرک بماین ،که این ددره به تناسب رنته ها با احتساب م،ت مان بگارش پایان بامه به م،ت
 2/5سال ارائه می رردد .به قارغ التحصیلان این ددره م،رک رسمی کارنناسی ارن ،مورد تأیی ،د ارت علوم ج.ا.ا .اعطا
می نود.

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
 .1اهل بی نناسی؛
 .2اخلاق اسلامی ( 2ررایش):
 اخلاق اسلامی -اخلاق کاربردی؛
 اخلاق اسلامی -قلسفه اخلاق.
 .3ادبیات قرآبی؛
 .4ادیان ابراهیمی؛
 .5ادیان غیر ابراهیمی؛
 .6اصول د قاه اسلامی؛
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 .7بربامه ریزی درسی د آمو نی؛
 .3بلاغ د با ،ادبی؛
 .9تاریخ اهل بی (ع)؛
 .12تاریخ تشیع؛
 .11تاریخ تم،ن اسلامی؛
 .12تاریخ معاصر جاان اسلام؛
 .13تالیغ د ارتااطات؛
 .14تفسیر د علوم قرآن؛
 .15حاوق جزا د جرم نناسی؛
 .16حاوق خصوصی؛
 .17دین د رسابه؛
 .13ردابشناسی تربیتی؛
 .19ردابشناسی نخصی ؛
 .22بان د ادبیات عربی؛
 .21بان د ادبیات قارسی؛
 .22عرقان اسلامی؛
 .23علوم ح،یث؛
 .24علوم د قنون قرائات؛
 .25قاه اقتصادی؛
 .26قاه خابواده؛
 .27قاه سیاسی؛
 .23قاه د حاوق قضایی؛
 .29قاه ماارن؛
5

 .32قاه د معارف اسلامی ( 4ررایش):
 قاه د معارف اسلامی -قرآن؛
 قاه د معارف اسلامی -تاریخ اسلام؛
 قاه د معارف اسلامی -کلام اسلامی؛
 قاه د معارف اسلامی -قلسفه اسلامی.
 .31قلسفه اسلامی
 .32کلام اسلامی
 .33مالیه د بابک،اری اسلامی؛
 .34مترجمی عربی؛
 .35م،یری ددلتی؛
 .36م،یری سیاس رذاری عمومی؛
 .37مذاهب اسلامی؛
 .33مشادره د راهنمایی؛
 .39مطالعات اسلامی؛
 .42م،رسی معارف اسلامی ( 3ررایش):
 م،رسی معارف اسلامی -اخلاق اسلامی؛
 م،رسی معارف اسلامی -تاریخ تم،ن اسلامی؛
 م،رسی معارف اسلامی -آننایی با منابع اسلامی.
 .41قاه پزنکی؛
 .42م،یری آمو نی؛
 .43علوم سیاسی (ررایش ردابط بین الملل).
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 .4دکتری
به منظور پردرش صاحب بظران بخاگان دابش آموختگان ددره کارنناسی ارن ،پس ا موقای در آ مون درددی د
ار یابی د مصلاحاه می توابن ،در یکی ا رنته های ییل در ددره دکتری ادامه تحصیل دهن .،به قارغ التحصیلان این
ددره م،رک رسمی دکتری مورد تأیی ،د ارت علوم ج.ا.ا .اعطا می نود.

رشته های تحصیلی مقطع دکتری
 .1اصول قاه اسلامی؛
 .2اب،یشه معاصر مسلمین؛
 .3تاریخ اهل بی ؛
 .4تاریخ تم،ن اسلامی؛
 .5تفسیر تطایای؛
 .6حاوق جزا د جرم نناسی؛
 .7عرقان اسلامی؛
 .3علوم ح،یث تطایای؛
 .9قاه اسلامی
 .12قاه تربیتی؛
 .11قاه ماارن؛
 .12قاه د معارف اسلامی ( 4ررایش):
 تفسیر د علوم قرآن؛
 کلام اسلامی؛
 تاریخ اسلام؛
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 قلسفه اسلامی.
 .13قلسفه اسلامی؛
 .14قرآن د علوم ( 12ررایش):
 قرآن د علوم -علوم تربیتی؛
 قرآن د علوم -علوم سیاسی؛
 قرآن د علوم -علوم اجتماعی؛
 قرآن د علوم -م،یری ؛
 قرآن د علوم -اقتصاد؛
 قرآن د علوم -ردابشناسی؛
 قرآن د علوم -حاوق؛
 قرآن د علوم -با،ان د سلام ؛
 قرآن د علوم -بجوم؛
 قرآن د علوم -تاریخ.
 .15کلام اسلامی
 .16م،رسی معارف اسلامی (با  3ررایش):
 م،رسی معارف اسلامی -اخلاق اسلامی؛
 م،رسی معارف اسلامی -تاریخ تم،ن اسلامی؛
 م،رسی معارف اسلامی -آننایی با منابع اسلامی.
 .17جریان های کلامی معاصر
 .13تاریخ تشیع؛
 .19تاریخ معاصر جاان اسلام؛
 .22قرآن د مستشرقان؛
 .21قاه قضایی؛
 .22قاه سیاسی؛
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 .23علوم اقتصادی (ررایش اقتصاد اسلامی)؛
 .24حاوق خصوصی؛
 .25سیره پیامار اعظم.

سطح  1و 2
قراریران می توابن ،در دردس اصللی د پایه حو دی (ادبیات منطق قاه اصلول د )...نرک بموده د در پایان م،رک
رسمی المصطفی (داخلی) دریاق بماین.،

سطح 3
سلط سله ددره حو دی معادل ماطع کارنناسی ارن ،می بان ،که تناا در رنته تحصیلی قاه د اصول برای تاوی
علمی در این مینه بررزار می نود .به قارغ التحصیلان این ددره م،رک داخلی المصطفی(ص) اعطا می نود.
سطح 4
سط چاار ددره حو دی معادل ماطع دکتری می بان ،که برای تربی متخصصین در مینه های قاه د اصول د سایر
رنته های حو دی مرتاط بررزار می نود .به قارغ التحصیلان این ددره م،رک داخلی المصطفی(ص) اعطا می نود.
رشته های تحصیلی سطح 4
 .1ادبیات عربی؛
 .2اهل بی نناسی؛
 .3تاریخ اهل بی ؛
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 .4تم،ن اسلامی؛
 .5تفسیر د علوم قرآن با ررایش تفسیر تطایای؛
 .6قلسفه اسلامی؛
 .7کلام اسلامی؛
 .3مطالعات تطایای کلامی قاه اهل بی (ع) د سلفیه؛
 .9قاه اقتصادی؛
 .12قاه خابواده؛
 .11قاه سیاسی؛
 .12قاه عاادی؛
 .13قاه قضایی؛
 .14قاه ماارن؛
 .15قاه د معارف اسلامی ( 4ررایش):
 قاه د معارف اسلامی -تفسیر د علوم قرآن؛
 قاه د معارف اسلامی -کلام اسلامی؛
 قاه د معارف اسلامی -تاریخ اسلام؛
 قاه د معارف اسلامی -قلسفه اسلامی.
سطح ( 5دوره اجتهاد)
سلط  5ددره حو دی بع ،ا سلط  / 4درده دکتری د با ه،ف کسب ماارت اجتااد د تسلط کامل بر ماابی قاای د
اصولی بررزار می نود .لذا این سط منحصر به رنته قاه د اصول بوده د در پایان به قارغ التحصیلان م،رک داخلی
المصطفی (سط  )5اعطا می نود.
دوره های کوتاه مدت
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این ددره با ه،ف دابش اقزایی اب،یشمن،ان دابشگاهیان قعالان قرهنگی د مذهای ائمه جمعه د جماعات به بان های
قارسللی عربی ابگلیسللی د دیگر بان های ب،ه دبیا به م،ت ح،اقل یک ماه د ح،اکثر  3ماه در ایران د کشللورهای
درخواستی بررزار می نود.
عناوین دوره های کوتاه مدت
 .1اسلام د دبیای معاصر؛
 .2آننایی با اب،یشه های متفکران اسلامی؛
 .3آننایی با باج الالاغه؛
 .4اب،یشه ها د جریان های قکری سیاسی در جاان اسلام؛
 .5تربی م،رس باج الالاغه؛
 .6تربی م،رس دهابی ؛
 .7تربی مربی باج الالاغه؛
 .3ردش تحایق؛
 .9ردش تحلیل سیاسی؛
 .12رفتمان ابالاب اسلامی؛
 .11با ،د بررسی دهابی ؛
 .12رفتمان اسلام د مسیحی ؛
 .13اسلام د حاوق بشر
 .14آننایی با تحولات سیاسی -اجتماعی جاان اسلام؛
 .15تحلیل مسایل سیاسی جاان اسلام؛
 .16تربی م،رس احکام دیژه بابوان؛
 .17تربی مربی عرقان های کایب؛
 .13تربی مربی ما،کودک قرآبی؛
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 .19تاریب مذاهب؛
 .22تکنولوژی آمو نی؛
 .21جریان نناسی جاان اسلام د مذاهب اسلامی؛
 .22حاوق بشرددستابه در اسلام؛
 .23سیاس در تفکر اسلامی؛
 .24نیعه نناسی؛
 .25طب اسلامی؛
 .26قلسفه اسلامی (ررایش حکم متعالیه)؛
 .27تربی مالغ عمومی؛
 .23قلسفه اسلامی؛
 .29قنون د ماارت های ت،ریس؛
 .32م،یری آمو نی؛
 .31م،یری قرهنگی؛
 .32م،یری مساج،؛
 .33ماارت های ب،ری؛
 .34بظام اقتصادی اسلام؛
 .35قاه.
دوره فرصت مطالعاتی
قرص مطالعاتی ددره پژدهشی مشخصی اس که به اب،یشمن،ان اساتی ،د پژدهشگران حو دی د دابشگاهی غیر ایرابی
جا مطالعه د تحایق در حو ه موضوعات علوم اسلامی د علوم ابسابی با ردیکرد اسلامی اعطا می نود .م،ت مان این
ددره ها ح،اقل  3ماه د ح،اکثر یک سال می بان ،د در ایران د سایر کشورها بررزار می نود.
دوره های آموزشی غیر حضوری (مجازی)
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این ددره ها در مااطع کاردابی کارنلناسلی کارنلناسی ارن  ،ا طریق دابشگاه مجا ی المصطفی ارائه می رردد که
دادطلاان می توابن ،ا طریق مراجعه به سای

www.ou.miu.ac.ir

اطلاعات مورد بیا را کسب بماین.،

رشته های دانشگاه مجازی
مقطع کارشناسی
 .1قاه اسلامی؛
 .2علوم قرآن د ح،یث
مقطع کارشناسی ارشد
 .1اخلاق اسلامی ( 2ررایش):
 اخلاق اسلامی -اخلاق کاربردی؛
 اخلاق اسلامی -قلسفه اخلاق.
 .2تفسیر د علوم قرآن.
شیوه های جذب و پذیرش
دادطلاان تحصیل در جامعه المصطفی العالمیه می توابن ،به نیوه های ییل برای پذیرش اق،ام بماین:،
 از طریق نمایندگی جامعه المصطفی العالمیهدرکشورهایی که المصطفی بماین،ری دارد دادطلاان بای ،ا طریق مراجعه به بماین،ری های المصطفی در کشور خود د
یا بماین،ری های کشورهای همجوار خود اق،ام به درخواس پذیرش بماین.،
 -مکاتبه ای
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دادطلاان می توابن ،ا طریق تکمیل قرم پذیرش در سای جامعه المصطفی العالمیه (مکاتاه الکتردبیکی) د یا مکاتاه
مس تایم با اداره کل سنجش د پذیرش درخواس خویش را برای تحصیل ارسال بماین.،
این بوع پذیرش برای دادطلاابی اس که در کشور ه،ف المصطفی بماین،ری ب،ارد.
 حضوریدادطلاان می توابن ،در صلورت حضلور در ایران درخواسل پذیرش خود را به صلورت حضلوری به یکی ا نعب یا
بماین،ری های جامعه المصلطفی العالمیه در داخل ایران ارائه دهن .،این بوع پذیرش بیز برای دادطلاابی اس که در
کشور ه،ف المصطفی بماین،ری ب،ارد که پس ا ابجام مراحل پذیرش بای ،به کشور خود بررردب ،د با دیزای تحصیلی
دارد نوب.،

شرایط پذیرش
شرایط عمومی
 .1ت،ین به دین ماین اسلام؛
 .2التزام به ماررات جامعه المصطفی العالمیه؛
 .3برخورداری ا صلاحی های اخلاقی د اعتاادی؛
 .4سلام کامل جسمی د ردحی؛
 .5ب،انتن منع قابوبی برای تحصیل؛
 .6دارا بودن م،رک دیپلم (ح،اقل تحصیل معادل یا ده سال)؛
 .7تعا ،به اتمام ددره مورد بظر؛
 .3تعا ،به ابجام خ،م مطابق با ماررات؛
 .9ثا بام در موع ،مارر د تکمیل د ارائه م،ارک مربوط.
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شرایط اختصاصی دوره کارشناسی
 .1ح،اکثر سن  23سال؛
 .2موقای در آ مون درددی؛
 .3موقای در مصاحاه د ار یابی علمی
 .4تسلط به بان قارسی یا عربی.

شرایط اختصاصی دوره کارشناسی ارشد و سطح سه
 .1ح،اکثر سن  35سال؛
 .2ارائه م،رک کارنناسی المصطفی د یا رنته های متجابس؛
 .3دارا بودن مع،ل کل ح،اقل  14در ددره کارنناسی؛
 .4ع،م مشردطی بیش ا یکاار در ددره کارنناسی؛
 .5قاولی در آ مون درددی دیژه کارنناسی ارن،؛
 .6تسلط به بان قارسی د آننایی با بان عربی؛
 .7موقای در ار یابی د مصاحاه ددره؛

شرایط اختصاصی دوره دکتری و سطح 4
 .1دانتن ح،اقل مع،ل کل  16در سط سه د یا کارنناسی ارن،؛
 .2ع،م مشردطی در سط سه (ددره کارنناسی ارن)،؛
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 .3ارائه م،رک کارنناسی ارن ،المصطفی د یا رنته های متجابس؛
 .4موقای در دقاع ا پایان بامه در مال مارر با امتیا ح،اقل 15؛
 .5تسلط به بان قارسی د یکی ا بان های عربی یا ابگلیسی د یا قرابسوی؛
 .6قاولی در آ مون درددی دیژه دکتری؛
 .7موقای در ار یابی د مصاحاه ددره؛
 .3تعا ،دادطلب قاول ن،ه مانی بر نرک در دردس پیش بیا اعلام ن،ه ا طرف ررده مربوط؛
 .9ارائه تعا ،به همکاری های علمی د آمو نی دد برابر م،ت تحصیل به المصطفی.

شرایط اختصاصی دوره سطح پنجم (اجتهاد)
 .1اتمام ددره دکتری د یا سط چاار المصطفی؛
 .2دانتن مع،ل ح،اقل  16در ددره دکتری د یا سط 4؛
 .3موقای در امتحابات اختصاصی دردد به این ددره د مصاحاه د ار یابی علمی؛
 .4ارائه ح،اقل یک کتاب یا سه مااله علمی در رنته مورد تااضا؛
 .5دارا بودن ح،اقل  2سال ساباه ت،ریس موقق در سطوح عالی حو ه د در رنته مربوط؛
 .6تعا ،عزیم به کشور خود پس ا پایان ددره برای طلاب غیر ایرابی مشغول به تحصیل در ایران؛

شرایط اختصاصی دوره کوتاه مدت
 .1انتغال به قعالی های علمی قرهنگی د مذهای در کشور متاوع؛
 .2موقای در مصاحاه خاص ددره؛
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سایر شرایط
در ددره های کاردابی کارنناسی د کارنناسی ارن،؛ سنوات تحصیلی علوم اسلامی د دابشگاهی به ح،اکثر سن اضاقه
می رردد؛
درخواس دادطلاابی که قاق ،بعضی ا نرایط مذکور اما دارای ادلوی های خاص بانن ،در کمیته پذیرش مطرح د در
خصوص پذیرش ایشان تصمیم ریری خواه ،ن.،

اولویت های پذیرشی
 حاقظان د قاریان قرآن؛ استع،اد های درخشان؛ دادطلاان معرقی ن،ه ا سوی باادها د یا مراکز علمی دابسته به جماوری اسلامی ایران در خارج ا کشور؛ دارب،ران رتاه های علمی برتر؛ متااضیان آننا د مسلط به چن ،بان بین المللی؛ دارب،ران تخصص های دیژه قرهنگی هنری بویسن،ری د...؛ قعالان اجتماعی مذهای قرهنگی د علمی؛-

دج های متااضی داج ،نرایط؛

 -دادطلاان بورسیه ن،ه توسط باادها د نخصی های دینی علمی د قرهنگی.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست پذیرش
 مراجعه به سای سمپا د تکمیل قرم درخواس پذیرش:17
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 ارائه تصویر رذربامه برای تحصیل در جماوری اسلامی ایران؛ ارائه تصویر کارت هویتی؛ عکس  3×4تمام رخ ج،ی،؛ تصویر آخرین م،رک تحصیلی معتار؛ ریز بمرات آخرین ددره تحصیلی؛ -ارائه م،ارک مربوط به ادلوی ها؛

تسهیلات و خدمات
پذیرقته ن،ران حسب دارا بودن نرایط پذیرش ا تسایلات ییل به صورت رایگان باره من ،خواهن ،ن:،

تسهیلات و خدمات آموزشی -رفاهی
 ارسلال ردادی ،تحصلیلی اسلتااال د اسلکان موق د ص،در مجو اقام برای پذیرقته ن،ران تحصیل درجماوری اسلامی ایران؛
 تأمین خوابگاه مجردی در طول تحصیل؛ تأمین خوابگاه متأهلی در طول تحصیل؛ باره من،ی ا اساتی ،مجرب؛ دریاق م،رک معتار در پایان هر ددره؛ امکان استفاده ا کتابخابه های عمومی د تخصصی؛ باره من،ی ا برم اقزار های تخصصی علوم اسلامی؛13

 باره من،ی بخاگان علمی پژدهشی استع،ادهای درخشان د ادلوی های خاص ا خ،مات دیژه؛ ارائه خ،مات بیمه درمابی؛ -اعطای کمک هزینه تحصیلی.

تسهیلات و خدمات فرهنگی
 -بربامه های قرآبی نامل حفظ قرائ

مفاهیم تفسیر د مساباات؛

 آمو ش های کاربردی ا قایل بگارش د بویسن،ری خطاطی رایابه د...؛ بربامه های دیژه قرهنگی -هنری برای همسر د قر ب،ان دابش پژدهان د بررزاری کلاس های تربی مربی دارددهای قرهنگی؛
 استفاده ا امکابات در نی تربی ب،بی د مساباات در رنته های روبارون؛ -مشادره های آمو نی د تربیتی برای دابش پژدهان د خابواده های آبان؛

تسهیلات و خدمات پژوهشی
 سامان دهی قعالی های پژدهشی طلاب؛ کمک به تألیف ترجمه د بشر کتاب ها ماالات د متون درسی به بان های مختلف؛ بررزاری همایش ها د بشس های علمی با ه،ف ارتاای سط دابش د بنیه علمی دابش پژدهان؛ -قراهم آدردن بستر مناسب برای نکوقایی استع،ادها د توابایی های دادطلاان پژدهشگر.
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مراحل پذیرش دوره های تمهیدیه ،کارشناسی ،سطح  1و 2
 -ثا بام ا طریق سامابه سمپا به آدرس
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 بررسی م،ارک پذیرنی د نرایط؛ نرک در مصاحاه د ار یابی؛ طرح در کمیسیون پذیرش؛ -اعلام بتایج.

دواطلبان متقاضی تحصیل در خارج کشور:
 -نردع تحصیل در بماین،ری ها؛

داوطلبان متقاضی تحصیل در ایران:
 ارسال درخواس دیزای تحصیلی؛ سفر به ایران؛ استااال د ابجام تشریفات اداری؛ معرقی به داح،های آمو نی جا تحصیل؛ -نردع تحصیل.

مراحل پذیرش دوره های کارشناسی ارشد ،دکتری ،سطح  4 ،3و 5
 ثا بام در آ مون کتای ا طریق سامابه سمپا به آدرس بررسی نرایط د م،ارک پذیرنی؛ نرک در آ مون کتای؛22
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 نرک در مصاحاه د ار یابی علمی؛ طرح در کمیسیون سنجش؛ -اعلام بتایج.

دواطلبان متقاضی تحصیل در خارج کشور:
 -نردع تحصیل در بماین،ری ها؛

داوطلبان متقاضی تحصیل در ایران:
 ارسال درخواس دیزای تحصیلی؛ سفر به ایران؛ استااال د ابجام تشریفات اداری؛ معرقی به داح،های آمو نی جا تحصیل؛ -نردع تحصیل.
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