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وَمَا كَانَ الْمُؤِْمُنونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ 

لُِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ  طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ

 لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
 122توبه /

اي از آنان كوچ  سوي ميدان جهاد( كوچ كنند، چرا از هر گروهي، طايفه شايسته نيست، مؤمنان همگي)به
اي بماند( تا در دين )و معارف و احكام اسالم( آگاهي پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوي  كند)و طايفهنمي

 .ها را انذار نمايند تا )از مخالفت فرمان پروردگار( بترسند و خودداري كنند قوم خود آن
 

 :(مدظله العالیم معظم رهبری )مقا

آن است که طراز ربجسته ای از عالمان دینی را  )جامعه المصطفی العالمیه(وظیفه این نهاد معظم

گان معارف اسالمی و هدایت قرآنی رد سراسر جهان رتبیت کند  ربای پاسخ گویی هب نیاز تشن
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 مقدمه

ن المللی است که از طریق کارکرداهی آموزشی، ژپوهشی، رتبیتی و فرهنگی العالمیه نهادی علمی، حوزه ای و بی  المصطفیجامعه 

نماید و با ربانمه ای منسجم و متناسب با نیازاهی معاصر و مناطق گوانگون گیتی، راه را ربای المللی فعالیت میرد عرصه بین

 المصطفیهموار می سازد و  رب این اساس جامعه  السالم()علیهم و مکتب اهل بیت ) صل الله علیه و آله و سلم(محمدی جویندگان اسالم انب 

اهی العالمیه  با جذب و پذریش مشتااقن علوم و معارف اسالمی از فراسوی مرزاهی جمهوری اسالمی اریان رد نمایندگی

اهی رد رشته اهی نوین آموزشی،اه و سطوح مختلف با شیوهاهی آانن را رد دورهداخل، خارج و مراکز همسو، زمینه آموزش 

 عمومی و تخصصی فراهم می نماید.

العالمیه هب منظور ایفای رسالت حوزه ای و انقالبی خود، همه تالش خویش را مصروف خواهد داشت  المصطفیرد این جهت جامعه  

 
 
گان دینی مهذ پذری و مؤرث ب، مسئولیتات با رتبیت طراز ربجسته ای از عالمان و رپچمداران هدایت قرآنی و اندیشه تمدن اسالمی و نخب

اهی مختلف علمی  بوژیه رد مقاطع تحصیالت تکمیلی، انجام وظیفه نمایند. رد همین راستا جذب و پذریش طالب جهت رد عرصه

کارشناسی ، با شرایط و ضوابط خاص صورت می پذرید و دفترچه راهنما و ضوابط مربوط هب آزمون کارشناسی ارشدرد دوره ی  تحصیل

 نظم بخشی، کیفی سازی، ساماندهی و اقنونمند شدن پذریش طالب تهیه و تدوین شده است. جهت ارشد
 

 معاونت آموزشی

 اداره کل سنجش و پذریش
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 تذکرات مهم

 با توجه به عدم امکان تغییر جزئیات ثبت نام، دفترچه راهنما را مطالعه نموده و.1

 .دقت نمایید نام ثبت در

ی کد تحصیلی المصطفی می باشند، الزم است با همان کد تحصیلی داوطلبانی که دارا.2

 در غیر اینصورت ثبت نام آنان باطل خواهد شد. خود اقدام به ثبت نام نمایند.

ای از فرآیند سنجش و پذیرش، مشخص گردد که داوطلب فاقد چنانچه در هر مرحله.3

 .جبران خسارت استیکی از شرایط بوده است، از ادامه تحصیل منع شده و ملزم به 

)واجد شرایط بودن، زمان و مکان آزمون، نتیجه آزمون، و ...( پیگیری مراحل مختلف ثبت نام .4

 اطالع رسانی خواهد شد. ،صرفا از طریق صفحه شخصی داوطلب در سایت

پس از اعالم قبولی در آزمون عمومی کتبی، برگزاری مصاحبه تخصصی و مراحل .5

 ط اطالع رسانی می گردد.آن از سوی واحد آموزشی مربو

چند روزه زمانی  هایضروری است با استفاده از رمز عبور و کد رهگیری در فاصله.6

 .جهت بررسی وضعیت خود به صفحه شخصی مراجعه شود

 شرایط عمومی داوطلبان

 مسلمان بودن و التزام به اصل والیت فقیه و مقررات جمهوری اسالمی ایران  -1

 ادی، سیاسی، اجتماعی های اخالقی، اعتقبرخورداری از زی طلبگی و صالحیت -2

 سالمت کامل جسمی و روحی   -3

 نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل  -4
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 (غیر ایرانی)طالب  داوطلبانی شرایط اختصاص

 )ص( المصطفیجاری بودن پرونده آموزشی  -1

 نداشتن بیش از دو سال طول تحصیل در دوره کارشناسی -2

  ؛عدم مشروطی بیش از دو ترم در دوره کارشناسی -3

 دوره کارشناسی؛ در (اصلیجزء برنامه)در دروس  14تن حداقل معدل کل داش -4

 در ایراناقامت مجاز دارا بودن  -5

، صرفا پس از درخواست بیش از دو مرتبه در آزمونداوطلبان در صورت عدم قبولی یا عدم شرکت  -6

 را خواهند داشت.داوطلب و تایید آن توسط واحد آموزشی، امکان ثبت نام در آزمون بعدی 

  داوطلبان کلیه کشورها ملزم به انتخاب حوزه دانشی متناظر با دوره قبلی خود می باشند.  -7

و فرم می توانند در آزمون ثبت نام نمایند  ،طالب دارای وضعیت جاری، مشروط به فارغ التحصیل شدن -8

 نمایند. ارسالبه معاونت آموزشی  1401 – 1402تحصیلی  دومسال  تا قبل از شروع نیمخود را فراغت 

خواهران معیل که قصد تحصیل در ایران را دارند، باید به همراه همسر بوده و هیچ کدام منع قانونی  -9

 اقامت در ایران نداشته باشند.

 

 (ایرانی )طالبشرایط اختصاصی داوطلبان

 ارائه کارت معافیت تحصیلی یا پایان خدمت دوران سربازی. -1

   2سطح یا دارا بودن مدرک کارشناسی  -2

 .2درکارشناسی یا سطح  16تن حداقل معدل داش -3

 طالب ایرانی فقط مجاز به ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد می باشند. -4

 جایگزین دیپلم خواهد شد. ،حوزه علمیه 2مدرک سطح  ،داوطلبانی که فاقد مدرک دیپلم می باشند -5

 تبصره: 

 ی است.الزام 1، گواهی اتمام سطح دانشگاه در صورت ارائه مدرک کارشناسی

 از خارج المصطفی)ص(. یهبورسمدرک کارشناسی ارشد یا ارائه دوره میلیون تومان شهریه  25پرداخت  -6

 : تبصره
داوطلبان پس از قبولی در آزمون می توانند مطابق دستور العمل اداره کل امور تحصیلی از تخفیفات  .1

در مهلت مقرر،  ،ر ترمدرصد بهره مند گردند. در صورت عدم پرداخت شهریه ه40شهریه تا سقف 

 تسهیالت تخفیفی این بند حذف خواهد شد. 

و  2در صورت قبولی در آزمون، شرط معرفی به واحد آموزشی ارائه اصل مدرک کارشناسی یا سطح  .2

 باشد.ریال به حساب معاونت آموزش و انجام فرایند مالی می 000/000/30پرداخت مبلغ 
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 قوانین و مقررات عمومی ثبت نام
ثبت نام  هنگام در سامانه سمپاآن ها قرار دادن مورد تایید و دیپلم، کارشناسی ا بودن مدرک دار -1

 الزامی است.

غیرایرانی صرفا می توانند در یکی از دوره های تحصیلی مقطع یا سطح ثبت نام  طالب -2

 می شود.دوره مجاز نمی باشد و باعث ابطال هر دو  ،نمایند و ثبت نام در دو دوره تحصیلی

 به ثبت نام ناقص و یا با مدارک ناقص اجازه شرکت در آزمون داده نخواهد شد. -3

    2و   سطح   دیپلم   مدرک در صورت داشتن تحصیل نموده اند سطوح طالب غیرایرانی که در دوره های  -4

 شرکت نمایند. کارشناسی ارشدمقطع  می توانند در

 یمو داشتن کد تحصیلی  شرایط در صورت دارا بودن ،یجامعه المصطف النیفارغ التحص -5

 .ندیشرکت نما رانیداخل ا یآزمون یثبت نام و در حوزه ها رانیتوانند در ا

 تلقی می گردند.« مردود»داوطلبان فاقد شرایط؛ حتی در صورت شرکت در آزمون  -6

تر یا باال 3در دوره کارشناسی ارشد یا سطح  یفارغ التحصیلیا اشتغال به تحصیل بایست داوطلبان نمی -7

 داشته باشند.

داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم و سابقه تحصیل در نظام مقاطع را دارند نمی توانند در نظام سطوح  -8

همطراز ثبت نام و ادامه تحصیل دهند و نیز داوطلبانی که در نظام سطوح مشغول به تحصیل هستند 

 نموده و ادامه تحصیل دهند. ثبت نامیا در نظام مقاطع مساوی یا پایین تر سطوح نمی توانند در 

دارندگان مدرک کارشناسی مجازی)الکترونیکی( در صورت داشتن مدرک سطح یک حوزه می توانند  -9

 ثبت نام کنند.کارشناسی ارشد در آزمون 

 الزامی می باشد. در هنگام ثبت نام )حداقل دو نوبت(بارگذاری کارت واکسن کرونا -10

 

 شرکت در آزمون و شرایط مقررات

 عمومی کتبی به صورت تستی برگزار خواهد شد.آزمون  .1

 .سؤاالت آزمون به زبان فارسی و برخی به زبان عربی می باشد .2

برگزار خواهد شد، لذا داوطلبان محترم برای  حضوری الکترونیکیآزمون عمومی کتبی، به صورت  .3

 حضور در جلسه آزمون وسایل آن را تهیه و همراه خود بیاورند:

 اسب که امکان اتصال به اینترنت داشته باشد الف( گوشی همراه من

 یا لب تاپ که امکان اتصال به اینترنت داشته باشد        

 یا تبلت که امکان اتصال به اینترنت داشته باشد        

 ب( باتری شارژ شده یا پاور بانک، به همراه داشته باشید.
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ثبت شده در  "ماره تلفن همراهش"جهت شرکت در آزمون الکترونیکی حضوری به همراه داشتن  .4

 که هنگام ثبت نام دریافت می نمایید الزامی است. " سمپا رمز عبور"و  "کد رهگیری"سامانه سمپا و 

ارزیابی و داوطلبان الزم است  انجام می شود.قرآن و نماز در حد قرائت قرآن و صحت نماز ارزیابی  .5

، در دارالقرآن واحدهای آموزشی مربوطه انجام و 1401قرآنی خود را تا قبل از برگزاری آزمون دی ماه 

 نمره الزم را کسب نمایند. 

  .در جلسه آزمون الزامی می باشد ،همراه داشتن کارت واکسن کرونا دو مرحله ای .6

 همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه آزمون، الزامی می باشد. .7

 

 از آزمون بعد رعایت شرایط

عدم  مسئولیتب از سوی واحد آموزشی و معاونت آموزش بررسی خواهد شد از آنجا که وضعیت تحصیلی طال .1

 شرایط مندرج در دفترچه به عهده داوطلب خواهد بود و معاونت آموزش نسبت به آن پاسخ گو نخواهد بود.

  azmoon.miu.ac.irو کارنامه آزمونی در سایت  از طریق سامانه سمپا ،نتایج آزمون عمومی کتبی .2

 .خواهد بود قابل مشاهده

ثبت نام و حدنصاب براساس حوزه دانشی انجام می شود و هنگام مصاحبه علمی هدایت تحصیلی  .3

انجام و حد نصاب رشته های مورد نظر واحد آموزش منظور گردد و طالب به تعداد حد نصاب در یک 

 .رشته جمع شوند

حد آموزشی، توسط سازمان بر اساس سهمیه هر وا« مراحل آزمون»پس از اتمام  ،نهایی ل شدگانقبو .4

 گردد.مرکزی اعالم می

 می باشد  به واحد های آموزشی، منوط به تکمیل مستندات و ارائه مدارکآزمون  گانمعرفی قبول شد .5

در صورت عدم احراز شرایط، قبولی  می باشد و« اداره کل امور تحصیلی»داوطلب به عهده احراز شرایط  .6

 داوطلب باطل اعالم می گردد.

می باشد؛  1401 – 1402تحصیلی  دومعتبار احکام قبولی آزمون، تا قبل از شروع نیم سال مهلت ا .7

مایند، نبنابراین طالبی که پس از زمان مذکور، نواقصی مدارک را مرتفع و شرایط مورد نیاز را محقق ن

توانند یتوانند در نیم سال دوم مشغول به تحصیل شوند و چنانچه در آینده حائز شرایط بودند، منمی

 در آزمون بعدی شرکت نمایند.

انجام خدمت رایگان به میزان دو برابر زمان »در صورت اعالم نیاز جامعه المصطفی)ص( مبنی بر  .8

 ، داوطلب موظف است تعهد الزم را ارائه نماید.«تحصیل در داخل و یا خارج کشور
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 زمان بندی

  1401/ 9/  25الي        1401/ 9/  15از تاريخ    :ايرانمهلت ثبت نام داخل .1

 30/9/1401الي            26/9/1401اريخ از ت  :ايرانمهلت ثبت نام خارج .2

 )حضوري و الكترونيكي(15/10/1401روزپنج شنبه  زمان برگزاري آزمون عمومي كتبي داخل ايران:.3

 15/10/1401روز پنج شنبه      زمان برگزاري آزمون عمومي كتبي خارج ايران:.4

 نيمه دوم دي ماه              زمان دعوت به مصاحبه تخصصي: .5
 

   

 وه و مراحل ثبت نامنح 

 «هاآزمون»بخش   sampa.miu.ac.irrثبت نام اوليه از طريق سايت: بارگذاري مدارک و .1

، )از جمله ديپلم، مدرک كارشناسي، كارت واكسن كرونا و...(مدارک داوطلبانبررسي تأييد اوليه و .2

 سپس ادامه ثبت نام توسط داوطلب.محل تحصيل، توسط واحد آموزشي 

 پرداخت مبلغ واريزي:.3

 از طريق درگاه اينترنتي در سامانه سمپا 

 ، به نام معاونت آموزش المصطفیریال ویژه داوطلبان ایرانی 000/400/1و پرداخت مبلغ  ریال ویژه داوطلبان غیرایرانی 000/700پرداخت مبلغ

 ادامه مراحل ثبت نام)پس از واريز مبلغ(: 

 ثبت مشخصات فردي .4

 تحصيلييک حوزه دانشي انتخاب واحد آموزشي و .5

 رمز ورود و كد رهگيري، جهت پيگيري وضعيت ثبت نام در صفحه شخصي دريافت.6

 .سازمان مركزي بررسي و تأييد نهايي توسط معاونت آموزشي.7

 

http://www.edu.miu.ac.ir؛/
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 ارشد( یکارشناس دانشی های حوزهدر همه  پایه مشترک)دروس منابع مطالعاتی دروس آزمون عمومی کتبی

 

 ردیف
 عناوین

 یآزمون
 اهل سنتویژه  اتیمطالع منابع کتب

 فقه 1
  هدروس تمهیدی یا اللمعةشرح 

 (مباحث طهارت، صاله، صوم)

  یا (حنفی)یدونالرحمان شفیق /الفقه المیسر

  ،خن سعید مصطفی /1ی/جالفقه المنهج

 (شافعی) مصطفی بغا ،علی شربجی

 زیدان /الوجیز فی اصول الفقه االولی )شهید صدر( الحلقة اصول 2

 مشترک قسم الصرف(، )4ج/العربیةمبادی ؛ درسنامه صرفدر حد  صرف 3

 مشترک )از ابتدای کتاب تا پایان مبحث تمییز(النحو الجامع   یا ابن عقیل شرح نحو 4

 مشترک (/ عالمه طباطبایی  30جزء  )المیزانتفسیر  تفسیر 5

6 
علوم 

 قرآن

 آموزش علوم قرآنی/ آیت اهلل معرفت/ انتشارات تمهید

 محمد باقر الحکیمعلوم القرآن/  مشترک

 )ویژه طالب عرب زبان(

 دعقای 7

 آموزش کالم اسالمی/ سعیدی مهر
 )امامت شناسی( /3عقاید

 المصطفی نشر سید زهیر میسیلینی/ مرکز
 يزدی استاد مصباح/ةاالسالمی ةدروس فی العقید

 )ویژه طالب عرب زبان(

https://www.gisoom.com/search/book/author-281654/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-281656/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AC%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-281655/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%BA%D8%A7/
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 منابع حوزه دانشی کارشناسی ارشد   
 ویژه داوطلبان اهل سنت ویژه داوطلبان عربی ویژه داوطلبان فارسی رشته ها یحوزه دانش ردیف

 یعرب اتیادب 1
 عرب اتيزبان و ادب-1

 يبالغت و نقد ادب-2

 يمترجم-3

 توابع( اني)از بحث اضافه تا پاليبن عقاشرح  .1

  يريجزا ديحم ديمنهاج البالغه/ س .2

 .محمدحسن نادم ه/آستانه نهج البالغدر  .3

 توابع( اني)از بحث اضافه تا پاليبن عقاشرح  .1

 يريجزا ديحم ديمنهاج البالغه/ س .2

 محسن باقر الموسوي)الفصل االول والثاني(/ةالمدخل الي علوم نهج البالغ  .3

 توابع( اني)از بحث اضافه تا پاليشرح ابن عق .1

 يريجزا ديحم ديمنهاج البالغه/ س .2

 آستانه نهج البالغه/ محمدحسن نادم. در .3

2 
 اتیادب

 یفارس
 يفارس اتيزبان و ادب

 /انروآمحمود مهري/بان فارسدستور ز سخن/ سامان  .1
 ينتشارات جامعه المصطفا

 انتشارات دانشگاه قم  /كارگري،وسفي،يفوالد/يهست يايميك .2

 .محمدحسن نادم ه/در آستانه نهج البالغ .3

  /انروآحمود مهرم /يسخن/دستور زبان فارس سامان .1

 يانتشارات جامعه المصطف

  اه قمانتشارات دانشگ / كارگر،يوسفي ،يفوالد /يهست يايميك .2

 محسن باقر الموسوي)الفصل االول و الثاني(/ ةالمدخل الي علوم نهج البالغ .3

انتشارات جامعه  /انروآحمود مهري/مسخن/دستور زبان فارس سامان .1

 يالمصطف

 انتشارات دانشگاه قم  / كارگري،وسفي ي،فوالد /يهست يايميك .2

 در آستانه نهج البالغه/ محمدحسن نادم. .3

 سیاسیفقه  3
 ي با گرايش هاي فقه سياس

 . روابط بين الملل1
 . فقه سياسي تطبيقي2

 (/ محمدرضا المظفر1اصول الفقه)ج .1

از كسب  /ياالستفتائات مقام معظم رهبر ةاجوب ةسالر .2
 احكام ربا انيحرام تا پا يها

 يمحمد جواد نوروز /اسالم  ياسيفلسفه س .3

 (/ محمدرضا المظفر1اصول الفقه)ج .1

 )من مكاسب المحرمه الي انتها احكام الربا(ي/ خامنه االاالمام قائد أل /االستفتائات جوبةأ .2

 يمحمد جواد نوروز /اسالم  ياسيفلسفه س .3

  وهبه زحيلي /( 2الوسيط في اصول الفقه)ج .1

 يزديمصباح  استاد/گذرا به حقوق بشر در اسالم ينگاه .2

 يمحمد جواد نوروز /اسالم  ياسيفلسفه س .3

4 
اقتصاد و 

 تیریمد

 ياسالم يارو بانكد هيمال-1
 يعموم يگذار استيس تيريمد-2
مديريت دولتي با خط و  -3

 مشي گذاري عمومي

 / رضا برنجكار ياسالم يانسان شناس .1

 يبيابوالقاسم نق ديس /يدر علوم اسالم قيتحق روش .2

  يفيشر نيحس احمد /ياسالمي علوم انسان يمبان .3

 / رضا برنجكار ياسالم يانسان شناس  .1

 يبيابوالقاسم نق ديس /يمدر علوم اسال قيتحق روش .2

اهداف التربية االسالمية/ تاليف مركز أبحاث الحوزة و الجامعة قم،  .3
 الناشر: مركز المصطفي العالمي للترجمة و النشرتعريب: السيد حسن علي الهاشمي، 

 / رضا برنجكار ياسالم يانسان شناس.1

 يبيابوالقاسم نق ديس /يدر علوم اسالم قيروش تحق.2

 يفيشر نياحمدحس /ياسالم يعلوم انسان يمبان.3

 حکمت  5
 فلسفه اسالمي .1

 كالم اسالمي .2

 عرفان اسالمي .3

 يي(/عالمه طباطبا12و مرحله 7تا  1)مرحله ةالحكمهيبدا .1

( 70تا  61و از درس  41تا  22آموزش فلسفه )از درس یا 

 يزدياستاد مصباح /

 ي زدي(/ استاد مصباح يمعارف قرآن )بحث خدا شناس .2
 ي گلپايگانيضرات/ استاد ربانمحاال. 3

  يي(/عالمه طباطبا12و مرحله 7تا  1)مرحله ةالحكمهيبدا.  1

 مترجم محمد عبدالمنعم خاقانياهلل( / مصباح اليزدي/  ةمعارف القرآن)في معرف.  2

 ي گلپايگانيالمحاضرات/ استاد ربان .3

 يزدي(/ استاد مصباح يمعارف قرآن )بحث خدا شناس .1

استاد  /(70تا  61و از درس  41تا  22آموزش فلسفه)از درس  .2
 يزديمصباح 

 دانشگاه اديان و مذاهبتاريخ و عقايد ماتريديه/ سيد لطف اهلل جاللي/  .3

6 
حقوق و علوم 

 یاسیس

 يحقوق جزا و جرم شناس .1

 يحقوق خصوص .2

 الملل نيروابط ب .3

 الملل نيروابط ب شيگرا ياسيعلوم س .4

 دانش پژوه يحقوق / مصطف اتيكل .1

 يميسل ميعبدالحكالملل/  نيعه حقوق بنقش اسالم در توس .2

 يفيشر نياحمدحس /ياسالمي علوم انسان يمبان .3

 دانش پژوه يحقوق / مصطف اتيكل .1

 يميسل ميالملل/ عبدالحك نينقش اسالم در توسعه حقوق ب .2

اهداف التربية االسالمية/ تاليف مركز أبحاث الحوزة و الجامعة قم،  .3
 مركز المصطفي العالمي للترجمة و النشر الناشر: /تعريب: السيد حسن علي الهاشمي

 دانش پژوه يحقوق / مصطف اتيكل .1

 يميسل ميالملل/ عبدالحك نينقش اسالم در توسعه حقوق ب .2

 يفيشر نياحمدحس/ياسالم يعلوم انسان يمبان .3

 ياصول و فقه اسالم فقه و اصول 7

 ( / محمدرضا مظفر1ج)/اصول الفقه .1

 ياز كسب ها /يهبرمقام معظم راالستفتائات  ةاجوب ةرسال .2
 احكام ربا انيحرام تا پا

(/ دكتر 257تا ص  113تاريخ فقه و فقهاء )از ص .3
 ابوالقاسم گرجي

  (/ محمدرضا المظفر1اصول الفقه)ج .1

 من مكاسب المحرمه الي انتها احكام الربا(ي/ )خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبةأ .2

 دكتر ابوالقاسم گرجي(/ 257تا ص  113تاريخ فقه و فقهاء )از ص  .3

 مختصر القدوري/ ابوالحسن احمد بن محمد احمد البغدادي .1

 وهبه زحيلي /( 2الوسيط في اصول الفقه)ج .2

مدخل علم فقه/ رضا اسالمي)فصل ششم: آشنايي با فقه اهل سنت درس  .3
 ( 86تا  69

 قرآن 8
 و علوم قرآن ريتفس .1

 علوم و فنون قرائات .2

 ائي اصفهانيدرسنامه روش هاي تفسير قرآن / رض .1

 تفسير نمونه)جزء اول(/ آية اهلل مكارم .2

 آشنايي با تاريخ تفسير و مفسران/حسين علوي مهر .3

 ياصفهان يللقرآن/ رضائ هيريالمناهج و االتجاهات التفس يدروس ف .1

 مكارمالول(/ آية اهلل االجزء التفسير )األمثل في ال .2

تشارات المدخل في تاريخ التفسير و المفسران/حسين علوي مهر/ ان .3
 المصطفي

 درسنامه روش هاي تفسير قرآن / رضائي اصفهاني .1

صفوة التفاسير)سوره هاي بقره و آل عمران(/ محمد علي  .2
 صابوني، سيد محمدطاهر حسيني

 مهر يعلو نيحس و مفسران/ ريتفس خيبا تار ييآشنا .3
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 ردیف
حوزه 

 یدانش
 ویژه داوطلبان عربی ویژه داوطلبان فارسی رشته ها

 حديثعلوم  حدیث 9
 به قلم مدرسان دانشكده علوم حديث /)بخش رجال و درايه(دانش حديث .1

 به قلم مدرسان دانشكده علوم حديث /)بخش روش فهم حديث(دانش حديث .2

 يسازندگ يمهد /ثيو منابع حد خيبا تار يآشنائ .3

من  نيمن المؤلف ةعد/«(و علم الرجال ثيمصطلح الحد»)قسمثيعلوم الحد يمقتطفات ف .1

 ثيدارالحد

 ثيمن دارالحد نيمن المؤلف ةعد /«( ثيالحد فقه»)قسمثيعلوم الحد يمقتطفات ف.2

 يسازندگ يمهد /ثيو منابع حد خيبا تار يآشنائ.3

 رهیو س خیتار 10
 )ع(تياهل ب خيتار .1

 عيتش خيتار .2

 ناشر موسسه امام صادق)ع( /ييشوايپ يمهد /انيشوايپ رهي. س1

 يندگينشر نهاد نما /ييشوايپ ياسالم)ص(/ مهد امبريتا رحلت پ تياسالم )از جاهل خي. تار2
 يمقام معظم رهبر

 )ره(ينيانتشارات موسسه امام خم /يمحرم نيسحغالم /عيتش خي. تار3

 انتشارات المصطفي /كاشفيالمحمدرضا /  تاريخ الثقافة و الحضارة االسالمية. 1

 /ييشوايب يص( / مهد يوفاة النب يال ياالسالم)من العصر الجاهل خيتار. 2
 يزامل االصام ليمترجم خل

 )ره(ينيانتشارات موسسه امام خم /يمحرم نيغالمحس /عيتش خيتار. 3

 و تمدن خیتار 11
  يتمدن اسالم خيتار .1

 معاصرجهان اسالم خيتار .2

 يانتشارات المصطف /يمحمدرضا كاشف ؛يفرهنگ و تمدن اسالم خيتار .1

 نشر مرجع ،يمومن ياسالم، مصطف جهان .2

 جغرافياي فرهنگي جهان اسالم/ علي احمدي/انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( .3

 انتشارات المصطفي /كاشفيالمحمدرضا /  تاريخ الثقافة و الحضارة االسالمية .1

تاريخ االسالم)من العصر الجاهلي الي وفاة النبي ص( / مهدي بيشوايي/ مترجم  .2
 خليل زامل االصامي

 جغرافياي فرهنگي جهان اسالم/ علي احمدي/انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( .3

 اخالق 12

 تيشخص يروان شناس .1

 يتيترب يروان شناس .2

 مشاوره خانواده .3

 يآموزش تيريمد .4

 كاربردي اخالق اسالمي باگرايش اخالق .5

 يحمزه گنج /يعموم يروانشناس .1

 فياكبر س يعل /نينو يپرورش يروانشناس .2

 يفيشر نياحمدحس/ياسالمي علوم انسان يمبان .3

 يحمزه گنج /يعموم يروانشناس .1

 فياكبر س يعل /نينو يپرورش يروانشناس .2

اهداف التربية االسالمية/ تاليف مركز أبحاث الحوزة و الجامعة قم،  .3
 مركز المصطفي العالمي للترجمة و النشرتعريب: السيد حسن علي الهاشمي، الناشر: 

 ادیان 13
 اديان ابراهيمي .1

 اديان غير ابراهيمي .2

    يزدي( /استاد مصباح 70تا  61و از درس  41تا  22آموزش فلسفه )از درس  .1

 نژاد ييبايمحمدرضا ز/  تيحيو كالم مس خيتار .2

 معارف قرآن )بحث خدا شناسي(/ استاد مصباح يزدي .3

 يي(/عالمه طباطبا12و مرحله 7تا  1)مرحلهةالحكمهيبدا .1
 مترجم محمد عبدالمنعم خاقانياهلل( / مصباح اليزدي/  ةمعارف القرآن)في معرف .2

 نژاد ييباي/ محمدرضا ز تيحيو كالم مس خيتار .3

 اهل بيت شناسي )ع(تیاهل ب 14
 ديمف خياالرشاد ش .1

 ي گلپايگانيالمحاضرات/ استاد ربان .2

 (/ استاد مصباح يزديمعارف قرآن )بحث خدا شناسي .3

 ديمف خياالرشاد ش .1

 ي گلپايگانيالمحاضرات/ استاد ربان .2

 مترجم محمد عبدالمنعم خاقانياهلل(/ مصباح اليزدي/  ةمعارف القرآن)في معرف .3

 معارففقه و  15

 فقه و معارف اسالمي 
 با گرايش هاي: 

 فلسفه اسالمي، قرآن، 
 كالم اسالمي، تاريخ اسالم

 ( / محمدرضا مظفر1ج)/اصول الفقه .1

 احكام ربا انيحرام تا پا ياز كسب ها /ياالستفتائات مقام معظم رهبر ةاجوب ةرسال .2

 يفيشر نياحمدحس /ياسالمي علوم انسان يمبان .3

 (/ محمدرضا المظفر 1. اصول الفقه)ج1

 ي/ )من مكاسب المحرمه الي انتها احكام الربا(خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبة. أ2
 يفيشر نياحمدحس /ياسالمي علوم انسان يمبان. 3

https://www.gisoom.com/book/11587454/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-271878/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11587454/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-271878/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%DB%8C/
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 فقه و حقوق قضائي فقه قضایی 16
 ( / محمدرضا مظفر1ج)/اصول الفقه .1

 احكام ربا انيحرام تا پا ياز كسب ها /ياالستفتائات مقام معظم رهبر ةاجوب ةرسال .2

 يزديمصباح  استاد/گذرا به حقوق بشر در اسالم ينگاه .3

 (/ محمدرضا المظفر 1. اصول الفقه)ج1

 ي/ )من مكاسب المحرمه الي انتها احكام الربا(خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبة. أ2
 يزديمصباح استاد  /گذرا به حقوق بشر در اسالم ينگاه. 3

 یفقه تخصص 17
 فقه اقتصادي .1

 فقه خانواده .2

 فقه عبادي .3

 (/ محمدرضا المظفر 1. اصول الفقه)ج1

 احكام ربا انيحرام تا پا ياز كسب ها /ياالستفتائات مقام معظم رهبر ةاجوب ةرسال. 2

 ابوالقاسم گرجي(/ دكتر 257تا ص  113تاريخ فقه و فقهاء )از ص . 3

 (/ محمدرضا المظفر 1. اصول الفقه)ج1

 ي/ )من مكاسب المحرمه الي انتها احكام الربا(خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبة. أ2
 (/ دكتر ابوالقاسم گرجي257تا ص  113تاريخ فقه و فقهاء )از ص . 3

 مقارنفقه  18
 فقه مقارن

 و حنفيشيعه گرايش  با

 (/ محمدرضا المظفر1الفقه)ج. اصول 1
 احكام ربا انيحرام تا پا ياز كسب ها /ياالستفتائات مقام معظم رهبر ةاجوب ةرسال.2

 . اصول فقه مقارن / اصغر رضواني/ درس يازدهم تا آخر كتاب3

 (/ محمدرضا المظفر1. اصول الفقه)ج1

 المحرمه الي انتها احكام الربا(ي/ )من مكاسب خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبةأ .2

 ياصغر رضوان / (تا آخر كتاب ازدهميدرس ) . اصول فقه مقارن3

 ارتباطات 19
 و ارتباطات غيتبل -1

 و رسانه نيد -2

 خلق کياكبر ن يو عل ي/ منصور وثوق يجامعه شناس يمبان .1

 يانيد ينيو محمد شمس الد يواسع رضايعلائمه/  يغيتبل يبر روش ها يآمد در .2

 يفيشر نياحمدحس /ياسالمي علوم انسان يمبان .3

 خلق کياكبر ن يو عل ي/ منصور وثوق يجامعه شناس يمبان .1

 يانيد ينيو محمد شمس الد يواسع رضايعل ائمه/  يغيتبل يبر روش ها يآمد در .2

اهداف التربية االسالمية/ تاليف مركز أبحاث الحوزة و الجامعة قم،  .3
الناشر: مركز المصطفي العالمي تعريب: السيد حسن علي الهاشمي، 

 للترجمة و النشر

 فقه تربيتي فقه تربیتی 20
 (/ محمدرضا المظفر1. اصول الفقه)ج1

 ي/ )من مكاسب المحرمه الي انتها احكام الربا(خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبة. أ2

 عرفانموسسه اشراق و  /ياعراف رضايعل /تربيت فرزند با رويكرد فقهي. 3

 (/  محمدرضا المظفر1. اصول الفقه)ج1

 ي/ )من مكاسب المحرمه الي انتها احكام الربا(خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبة. أ2

 موسسه اشراق و عرفان /ياعراف رضايعل /تربيت فرزند با رويكرد فقهي . 3

21 
مطالعات 

 یاسالم

 مطالعات اسالمي
به زبان هاي فارسي، عربي، 

 انگليسي، فرانسه و روسي

 انتشارات موسسه امام خميني)ره(/مصباح يزدي استادحقوق و سياست/  .1
 /اصول عقايد اسالمي و نگاهي به زندگاني پيشوايان معصوم)ع(/ جعفر سبحاني .2

 انتشارات قم موسسه امام صادق)ع(

 .محمدحسن نادم ه/در آستانه نهج البالغ .3

 انتشارات موسسه امام خميني)ره(/مصباح يزدي استادحقوق و سياست/  .1

اصول عقايد اسالمي و نگاهي به زندگاني پيشوايان معصوم)ع(/ جعفر  .2
 انتشارات قم موسسه امام صادق)ع( /سبحاني

)الفصل االول و الثاني(/ محسن باقر ةالمدخل الي علوم نهج البالغ .3
  الموسوي

 مطالعات زنان 22
 مطالعات زنان

 (بنت الهدي ژه خواهرانوي)

 يفيشر نياحمدحس /ياسالمي علوم انسان يمبان .1

 نرجس رودگر / سمينقد فمن شها،يگرا ات،ينظر خچه،يتار .2

 يمحمد تقو  نژاد ييبايمحمدرضا ز /زن در اسالم تيبر نظام شخص يدرآمد .3
 يسبحان

 يفيشر نياحمدحس /ياسالمي علوم انسان يمبان .1

 نرجس رودگر / سمينقد فمن شها،يگرا ات،ينظر خچه،يتار .2

محمد و  نژاد ييبايمحمدرضا ز /زن در اسالم تيبر نظام شخص يدرآمد .3
 يسبحان يتق
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 واحدهای آموزشی قم – کارشناسی ارشدحوزه های دانشی  جدول ❖ 
 

 ( ـ قم)حجتیه آموزش عالی فقهجتمع م

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمي  

  2 فقه و معارف ي با گرايش هاي فلسفه اسالمي، قرآن، كالم اسالمي، تاريخ اسالم فقه و معارف اسالم 

  3 فقه تخصصی فقه عباديفقه اقتصادي، فقه خانواده،  

  4 فقه مقارن رويكردهاي جديد فقهي اهل سنتبا گرايش فقه مقارن  

  5 فقه تربیتی فقه تربيتي 

  6 فقه قضایی فقه و حقوق قضايي 

  7 فقه سیاسی يش روابط بين المللفقه سياسي با گرا 

 

 و حدیث  ـ قم آموزش عالی  قرآن مجتمع

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 قرآن علوم و فنون قرائات، تفسير و علوم قرآن 

  2 حدیث علوم حديث 

 

 تخصصی -در خصوص منابع مصاحبه علمی  نکته مهم

ه دانشی و ثبت نام قطعی محترم پس از انتخاب حوز داوطلبان

تخصصی،  به  -علمی خود، جهت دریافت عناوین منابع مصاحبه 

 گروه های علمی، در مجتمع های مربوطه مراجعه نمایند.
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 و فرهنگ شناسی ـ قم ، ادبیاتمجتمع آموزش عالی زبان

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 ادبیات عربی ، بالغت و نقد ادبي، مترجمي عربييربع اتيزبان و ادب 

  2 ادبیات فارسی يفارس اتيزبان و ادب 

  3 مطالعات اسالمی ، اسپانيوليمطالعات اسالمي به زبان هاي عربي، انگليسي، فرانسه، روسي 

 

 و تمدن اسالمی  ـ قم تاریخ، سیرهآموزش عالی   مجتمع

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 تاریخ و سیره  عيتش خيتار، )ع(تبي اهل خيتار 

  2 تاریخ و تمدن  يتمدن اسالم خيتار، معاصر جهان اسالم خيتار 

 

 و مطالعات ادیان ـ قم ی  حکمتآموزش عال مجتمع

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت  ، عرفان و تصوف، مذاهب اسالمييكالم اسالم، يعرفان اسالم، فلسفه اسالمي 

  2 ادیان ، اديان غيرابراهيميابراهيمياديان  

  3 اهل بیت  يشناس تياهل ب 

 ـ قم، اسالمی  م انسانیمجتمع آموزش عالی علو

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 اقتصاد و مدیریت عمومي يگذار استيس تيريمد، ياسالم يو بانكدار هيمال 

 
 رسانه، دين و و ارتباطات غيتبل

غ و مطالعات اجتماعی، تبلی 

  2 ارتباطات 

، حقوق خصوصي، روابط بين الملل،يحقوق جزا و جرم شناس   

 علوم سياسي با گرايش روابط بين الملل  
  3 حقوق و علوم سیاسی

 ، با گرايش مشاوره خانواده، روانشناسي شخصيت، روانشناسي تربيتي مشاوره 

 مديريت آموزشي
  4 ، تربیت و روانشناسیاخالق
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 ـ قم الهدی بنتمجتمع آموزش عالی 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت كالم اسالمي 

  2 قرآن تفسير و علوم قرآن 

  3 حدیث علوم حديث 

  4 حقوق و علوم سیاسی ، حقوق خصوصي يحقوق جزا و جرم شناس 

مديريت آموزشي، با گرايش مشاوره خانواده، روانشناسي تربيتي، مشاوره   

 اخالق اسالمي با گرايش اخالق كاربردي 
  5 اخالق، تربیت و روانشناسی

 
دين و رسانه   

مطالعات اجتماعی، تبلیغ و 

  6 ارتباطات

  7 مطالعات اسالمی مطالعات اسالمي به زبان انگليسي 

  8 فقه تخصصی فقه خانواده 

  9 فقه تربیتی فقه تربيتي 

  10 تاریخ و سیره   )ع(تبي اهل خيتار 

  11 ادیان ابراهيمياديان  

  12 ادبیات عربی مترجمي عربي 

  13 مطالعات زنان مطالعات زنان 

 ـ قم ةعالمیآل البیت)ع( ال ةجامع

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت ، فلسفه اسالميكالم اسالمي 

  2 حدیث علوم حديث 

  3 فقه و معارف تاريخ اسالمفقه و معارف اسالمي با گرايش هاي فلسفه اسالمي، قرآن، كالم اسالمي،  

  4 قرآن و علوم قرآن تفسير 

  5 فقه واصول اصول و فقه اسالمي 
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قم-حوزه االطهار)ع(  

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 و اصولفقه  اصول و فقه اسالمي 

 

 مدرسه امیرالمومنین)ع( ـ قم

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و معارف فقه و معارف اسالمي با گرايش فلسفه اسالمي 

  2 مطالعات اسالمی اسالميمطالعات  

 

 جامعه االمام الهادی)ع( ـ قم

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمي 

 

 )ع( ـ قمعلی ابن ابیطالب

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 مطالعات اسالمی مطالعات اسالمي 

 

 مدرسه امام کاظم)ع( ـ قم

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمي 

 

 قم شهید صدر ـمدرسه 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمي 

  2 فقه و معارف  فقه و معارف اسالمي با گرايش قرآن 
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 )ع( ـ قمامام المنتظرمدرسه 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و معارف  فقه و معارف اسالمي با گرايش قرآن 

 

 )ع( ـ قم امام صادق مدرسه

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمي 

 

 خواهران -جامعه الحوراء ـ قم 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و معارف  فقه و معارف اسالمي با گرايش قرآن 

 

 خواهران -کلیه الزهرا ـ تهران 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت كالم اسالمي 

  2 فقه تخصصی فقه خانواده 

 

 خواهران -فاطمیه ـ شهر ری 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 قرآن تفسير و علوم قرآن 
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 نمایندگی های داخل کشور – ارشدآزمونی  حوزه های جدول ❖
   سانخرانمایندگی 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت اسالميكالم اسالمي، فلسفه  

  2 حدیث علوم حديث 

  3 قرآن تفسير و علوم قرآن 

  4 حقوق و علوم سیاسی ، حقوق خصوصي، يحقوق جزا و جرم شناس 

 
 با گرايش مشاوره خانواده، روانشناسي تربيتي مشاوره

اخالق، تربیت و 

  5 روانشناسی

  6 تخصصیفقه  فقه خانواده  

  7 فقه و معارف كالم اسالمي فقه و معارف اسالمي با گرايش هاي  قرآن، 

  8 فقه و اصول اصول و فقه اسالمي 

  9 ادبیات عربی يعرب اتيزبان و ادب 

 

 خواهران -ب نرجس)س(کتم -نمایندگی خراسان 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت كالم اسالمي 

  2 قرآن تفسير و علوم قران 

  3 معارففقه و  فقه و معارف اسالمي با گرايش تاريخ اسالم 

 

 تبریزنمایندگی 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت كالم اسالمي 

  2 قرآن تفسير و علوم قران 

  3 فقه و اصول اصول و فقه اسالمي 
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 انآشتینمایندگی 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمي 

 

 )گرگان(گلستاننمایندگی استان 

 
 ردیف انشیحوزه د رشته ها کد

  1 اقتصاد و مدیریت عمومي يگذاردولتي با گرايش خط و مشي  تيريمد 

  2 حقوق و علوم سیاسی ، حقوق خصوصييحقوق جزا و جرم شناس 

  3 فقه و اصول اصول و فقه اسالمي 

  4 سیاسیفقه  فقه سياسي با گرايش فقه سياسي تطبيقي 

  5 ادبیات عربی زبان و ادبيات عربي 

  6 ادبیات فارسی فارسي زبان و ادبيات 

  7 حکمت كالم اسالمي، فلسفه اسالمي 

  8 قرآن تفسير و علوم قران 

اصفهان تاننمایندگی اس  

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت كالم اسالمي 

  2 حقوق و علوم سیاسی  يحقوق جزا و جرم شناس 

  3 فقه و معارف فقه و معارف اسالمي با گرايش قرآن  

  4 فقه و اصول اسالمي اصول و فقه 

  5 ادبیات عربی يعرب اتيزبان و ادب 

  6 تاریخ و سیره   )ع(تبي اهل خيتار 

  7 قرآن تفسير و علوم قرآن 
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 و البرز استان تهراننمایندگی 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت فلسفه اسالمي 

  2 مطالعات اسالمی مطالعات اسالمي 

  3 حقوق و علوم سیاسی طالب اسماعيليه( حقوق جزا و جرم شناسي)ويژه 

 

 

 

 کشور خارجنمایندگی های  – ارشد ای آزمونیهحوزه  جدول ❖
 اقرعنمایندگی 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمي 

  2 حکمت كالم اسالمي 

  3 ادبیات عربی يزبان و ادبيات عرب 

  4 قرآن تفسير و علوم قران 

 

 سوریهگی نمایند

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمي 

  2 حکمت كالم اسالمي 

  3 قرآن تفسير و علوم قران 

 ترکیهنمایندگی 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت كالم اسالمي 

  2 قرآن تفسير و علوم قران 
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 لبناننمایندگی 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و اصول و فقه اسالمي اصول 

  2 فقه و معارف فقه و معارف اسالمي با گرايش هاي فلسفه اسالمي، كالم اسالمي  

  3 حکمت ، فلسفه اسالميكالم اسالمي 

  4 قرآن تفسير و علوم قران 

 
 اخالق اسالمي با گرايش هاي فلسفه اخالق و اخالق كاربردي 

اخالق، تربیت و 

  5 روانشناسی

 ستانپاکنمایندگی 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت كالم اسالمي 

  2 قرآن تفسير و علوم قران 

  3 فقه و معارف فقه و معارف اسالمي با گرايش هاي فلسفه اسالمي، كالم اسالمي، تاريخ اسالم و قرآن 

 

 اندونزی، مالزی و سنگاپورنمایندگی 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت فلسفه اسالمي 

 

 نیجریهنمایندگی 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و معارف فقه و معارف اسالمي 

 


