
 

 

 

 

 
 

جهت تحصیل در  ایرانی غیرایرانی و  العالمیه از میان برادران و خواهران )ص(با استعانت از خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج( جامعه المصطفی     

  .دانش پژوه می پذیردیکی  و مصاحبه تخصصی حضوری به صورت الکترونکتبی آزمون عمومی برگزاری از طریق  1401ـ 1402کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی دوره

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 توضیحات حوزه دانشی حوزه های آزمونی

 قم 

 فقه و اصول، فقه تخصصی، فقه مقارن، فقه قضایی،  ،فقه و معارف، فقه تربیتی

ادبیات عربی، ادبیات فارسی، مطالعات اسالمی،  اخالق، فقه سیاسی، قرآن، حدیث،

مدیریت،  ت، ادیان، اهل بیت، اقتصاد وتمدن، حکم تاریخ و سیره، تاریخ و

 ، مطالعات زنانارتباطات، حقوق و علوم سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

به  ،دانشیهای جهت دریافت رشته حوزه 

 .دفترچه آزمونی مراجعه شود

 خراسان

 

 حکمت، حدیث، قرآن، حقوق و علوم سیاسی، اخالق، فقه تخصصی، 

 اصول، ادبیات عربی معارف، فقه و فقه و

 ه و اصولحکمت، قرآن، فق تبریز

 گلستان
 علوم سیاسی، فقه و اصول، فقه سیاسی، مدیریت، حقوق و اقتصاد و

 ادبیات عربی، ادبیات فارسی، حکمت، قرآن 

 اصفهان
 علوم سیاسی، فقه و اصول،  فقه و معارف، حقوق و

 ادبیات عربی، تاریخ و سیره، حکمت، قرآن

 ، فقه تخصصی، قرآنسیاسی حکمت، مطالعات اسالمی، حقوق و علوم تهران والبرز

 فقه و اصول آشتیان

 فقه و اصول، حکمت، ادبیات عربی، قرآن عراق

 اصول، حکمت، قرآن فقه و سوریه

 حکمت، قرآن ترکیه

 حکمت، قرآن، اخالق فقه و اصول، فقه و معارف، لبنان

 حکمت، قرآن، فقه و معارف پاکستان

 حکمت اندونزی، مالزی، سنگاپور

 فقه و معارف نیجریه

 

 کارشناسی ارشد دورهاطالعیه پذیرش 

 معاونت آموزش ـ اداره کل سنجش و پذیرش

 1401ماه  دی ـ  غیر ایرانی ایرانی و  اختصاصی طالبآزمون 
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