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وَمَا كَانَ الْمُؤْ ِمنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِ ُينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
توبه 122/

شايسته نيست ،مؤمنان همگي(به سوي ميدان جهاد) كوچ كنند ،چرا از هر گروهي ،طايفه اي از آنان كوچ
نميكند(و طايفه اي بماند) تا در دين (و معارف و احكام اسالم) آگاهي پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوي
قوم خود آن ها را انذار نمايند تا (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خودداري كنند.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی):

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

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

جامعه الم صطفی العالمیه نهادی علمی ،حوزه ای و بین المللی است که از طریق کارکرداهی آموزشی ،ژپوهشی ،رتبیتی و فرهن یگ
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العالمیه با جذب و پذریش مشتااقن علوم و معارف اسالمی از فراسوی مرزاهی جمهوری اسالمی اریان رد نمایندگیاهی
داخل ،خارج و مراکز همسو ،زمینه آموزش اهی آانن را رد دورهاه و سطوح مختلف با شیوهاهی نوین آموزشی ،رد رشتهاهی
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مسئولیتپذری و مؤرث رد ع رصهاهی مختلف علمی بوژیه رد مقاطع الت ی ،ا جام و ه ما ند .رد ن ر تا جذب و
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ی
پذریش طالب جهت ل رد دوره ی د کتری ،با شرایط و ضوابط خاص صورت می پذرید و دفترچه راهنما و ضوابط مربوط هب
آزمون دکتری جهت نظم بخشی ،کیفی سازی ،ساماندهی و اقنونمند شدن پذریش طالب تهیه و تدوین شده است.
معاونت آموزشی
اداره کل سنجش و پذریش
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تذکرات مهم
 .1با توجه به عدم امکان تغییر جزئیات ثبت نام ،دفترچه راهنما را مطالعه نموده و
در ثبت نام دقت نمایید.
 .2داوطلبانی که دارای کد تحصیلی المصطفی می باشند ،الزم است با همان کد تحصیلی

خود اقدام به ثبت نام نمایند .در غیر اینصورت ثبت نام آنان باطل خواهد شد.
 .3چنانچه در هر مرحلهای از فرآیند سنجش و پذیرش ،مشخص گردد که داوطلب فاقد
یکی از شرایط بوده است ،از ادامه تحصیل منع شده و ملزم به جبران خسارت است.
 .4پیگیری مراحل مختلف ثبت نام (واجد شرایط بودن ،زمان و مکان آزمون ،نتیجه آزمون ،و )...
صرفا از طریق صفحه شخصی داوطلب در سایت ،اطالع رسانی خواهد شد.

 .5پس از اعالم قبولی در آزمون عمومی کتبی ،برگزاری مصاحبه تخصصی و مراحل
آن از سوی واحد آموزشی مربوط اطالع رسانی می گردد.

 .6ضروری است با استفاده از رمز عبور و کد رهگیری در فاصلههای زمانی چند روزه

جهت بررسی وضعیت خود به صفحه شخصی مراجعه شود.

شرایط عمومی داوطلبان
-1
-2
-3
-4

مسلمان بودن و التزام به اصل والیت فقیه و مقررات جمهوری اسالمی ایران
برخورداری از زی طلبگی و صالحیتهای اخالقی ،اعتقادی ،سیاسی ،اجتماعی
سالمت کامل جسمی و روحی
نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل
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شرایط اختصاصی داوطلبان (طالب غیر ایرانی)
-1
-2
-3
-4
-5

جاری بودن پرونده آموزشی المصطفی(ص)
نداشتن بیش از دو سال طول تحصیل و طول تدوین در دوره کارشناسی ارشد
عدم مشروطی بیش از دو ترم در دوره کارشناسی ارشد؛
داشتن حداقل معدل کل  14در دروس جزء برنامه(اصلی) در دوره کارشناسی ارشد؛
دارا بودن اقامت مجاز در ایران

 -6داوطلبان در صورت عدم قبولی یا عدم شرکت بیش از دو مرتبه در آزمون ،صرفا پس از درخواست
داوطلب و تایید آن توسط واحد آموزشی ،امکان ثبت نام در آزمون بعدی می باشد.
 -7داوطلبان کلیه کشورها ملزم به انتخاب حوزه دانشی متناظر با دوره قبلی خود می باشند.

 -8طالب دارای وضعیت جاری ،مشروط به فارغ التحصیل شدن ،می توانند در آزمون ثبت نام نمایند و فرم
فراغت خود را تا قبل از شروع نیم سال دوم تحصیلی  1401 – 1402به معاونت آموزشی ارسال نمایند.
 -9خواهران معیل که قصد تحصیل در ایران را دارند ،باید به همراه همسر بوده و هیچ کدام منع قانونی
اقامت در ایران نداشته باشند.

شرایط اختصاصی داوطلبان (طالب ایرانی)
-1
-2
-3
-4

ارائه کارت معافیت تحصیلی یا پایان خدمت دوران سربازی.
داشتن حداقل معدل  16درکارشناسی ارشد یا سطح .3
دارا بودن مدرک سطح  3یا کارشناسی ارشد.
طالب ایرانی فقط مجاز به ثبت نام در دوره دکتری می باشند.

 -5داوطلبانی که فاقد مدرک دیپلم می باشند ،مدرک سطح  2حوزه علمیه جایگزین دیپلم خواهد شد.
تبصره:
در صورت ارائه مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه ،گواهی اتمام پایه  10الزامی است.
 -6پرداخت  75میلیون تومان شهریه دکتری یا ارائه مدرک بورسیه از خارج المصطفی(ص).
تبصره:
 .1داوطلبان پس از قبولی در آزمون می توانند مطابق دستور العمل اداره کل امور تحصیلی از تخفیفات
شهریه تا سقف 40درصد بهره مند گردند .در صورت عدم پرداخت شهریه هر ترم ،در مهلت مقرر،
تسهیالت تخفیفی این بند حذف خواهد شد.

 .2در صورت قبولی در آزمون ،شرط معرفی به واحد آموزشی ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد یا
سطح  3و پرداخت مبلغ  50/000/000ریال به حساب معاونت آموزش و انجام فرایند مالی می باشد.
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قوانین و مقررات عمومی ثبت نام
 -1دارا بودن مدرک دیپلم ،کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد تایید و قرار دادن آن ها در سامانه سمپا
هنگام ثبت نام الزامی است.
 -2طالب غیرایرانی صرفا می توانند در یکی از دوره های تحصیلی مقطع یا سطح ثبت نام
نمایند و ثبت نام در دو دوره تحصیلی ،مجاز نمی باشد و باعث ابطال هر دو دوره می شود.
 -3به ثبت نام ناقص و یا با مدارک ناقص اجازه شرکت در آزمون داده نخواهد شد.
 -4طالب غیرایرانی که در دوره های سطوح تحصیل نموده اند در صورت داشتن مدرک دیپلم و سطح 3
می توانند در مقطع دکتری شرکت نمایند.

 -5فارغ التحصیالن جامعه المصطفی ،در صورت دارا بودن شرایط و داشتن کد تحصیلی می
توانند در ایران ثبت نام و در حوزه های آزمونی داخل ایران شرکت نمایند.
 -6داوطلبان فاقد شرایط؛ حتی در صورت شرکت در آزمون «مردود» تلقی می گردند.
 -7داوطلبان نمی بایست اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی در دوره دکتری یا سطح چهار یا پنج
المصطفی داشته باشند.
 -8داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم و سابقه تحصیل در نظام مقاطع را دارند نمی توانند در نظام سطوح
همطراز ثبت نام و ادامه تحصیل دهند و نیز داوطلبانی که در نظام سطوح مشغول به تحصیل هستند
نمی توانند در سطوح مساوی یا پایین تر یا در نظام مقاطع ثبت نام نموده و ادامه تحصیل دهند.
 -9دارندگان مدرک کارشناسی ارشد مجازی(الکترونیکی) در صورت داشتن مدرک سطح دو حوزه می
توانند در آزمون دکتری ثبت نام کنند.
 -10بارگذاری کارت واکسن کرونا(حداقل دو نوبت) در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

مقررات و شرایط شرکت در آزمون
 .1آزمون عمومی کتبی به صورت تستی برگزار خواهد شد.
 .2سؤاالت آزمون به زبان فارسی و برخی به زبان عربی می باشد.
 .3آزمون عمومی کتبی ،به صورت حضوری الکترونیکی برگزار خواهد شد ،لذا داوطلبان محترم برای
حضور در جلسه آزمون وسایل آن را تهیه و همراه خود بیاورند:
الف) گوشی همراه مناسب که امکان اتصال به اینترنت داشته باشد
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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 .4جهت شرکت در آزمون الکترونیکی حضوری به همراه داشتن "شماره تلفن همراه" ثبت شده در
سامانه سمپا و "کد رهگیری" و "رمز عبور سمپا " که هنگام ثبت نام دریافت می نمایید الزامی است.
 .5ارزیابی قرآن و نماز در حد قرائت قرآن و صحت نماز انجام می شود .و داوطلبان الزم است ارزیابی
قرآنی خود را تا قبل از برگزاری آزمون دی ماه  ،1401در دارالقرآن واحدهای آموزشی مربوطه انجام و
نمره الزم را کسب نمایند.
 .6همراه داشتن کارت واکسن کرونا دو مرحله ای ،در جلسه آزمون الزامی می باشد.
 .7همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه آزمون ،الزامی می باشد.

رعایت شرایط بعد از آزمون
 .1از آنجا که وضعیت تحصیلی طالب از سوی واحد آموزشی و معاونت آموزش بررسی خواهد شد مسئولیت عدم
شرایط مندرج در دفترچه به عهده داوطلب خواهد بود و معاونت آموزش نسبت به آن پاسخ گو نخواهد بود.

 .2نتایج آزمون عمومی کتبی ،از طریق سامانه سمپا و کارنامه آزمونی در سایت azmoon.miu.ac.ir
قابل مشاهده خواهد بود.
 .3ثبت نام و حدنصاب براساس حوزه دانشی انجام می شود و هنگام مصاحبه علمی هدایت تحصیلی
انجام و حد نصاب رشته های مورد نظر واحد آموزش منظور گردد و طالب به تعداد حد نصاب در یک
رشته جمع شوند.
 .4قبول شدگان نهایی ،پس از اتمام «مراحل آزمون» بر اساس سهمیه هر واحد آموزشی ،توسط سازمان
مرکزی اعالم میگردد.
 .5معرفی قبول شدگان آزمون به واحد های آموزشی ،منوط به تکمیل مستندات و ارائه مدارک می باشد
 .6احراز شرایط داوطلب به عهده «اداره کل امور تحصیلی» می باشد و در صورت عدم احراز شرایط ،قبولی
داوطلب باطل اعالم می گردد.
 .7مهلت اعتبار احکام قبولی آزمون ،تا قبل از شروع نیم سال دوم تحصیلی  1401 – 1402می باشد؛
بنابراین طالبی که پس از زمان مذکور ،نواقصی مدارک را مرتفع و شرایط مورد نیاز را محقق ننمایند،
نمیتوانند در نیم سال دوم مشغول به تحصیل شوند و چنانچه در آینده حائز شرایط بودند ،میتوانند
در آزمون بعدی شرکت نمایند.
 .8در صورت اعالم نیاز جامعه المصطفی(ص) مبنی بر «انجام خدمت رایگان به میزان دو برابر زمان
تحصیل در داخل و یا خارج کشور» ،داوطلب موظف است تعهد الزم را ارائه نماید.
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نحوه و مراحل ثبت نام
 .1بارگذاري مدارک و ثبت نام اوليه از طريق سايت rsampa.miu.ac.ir :بخش «آزمونها»
 .2تأييد اوليه و بررسي مدارک داوطلبان(از جمله ديپلم ،مدرک كارشناسي ،مدرک كارشناسي ارشد،
كارت واكسن كرونا و ،)...توسط واحد آموزشي محل تحصيل ،سپس ادامه ثبت نام توسط داوطلب.
 .3پرداخت مبلغ واريزي :به نام معاونت آموزش المصطفی

از طريق درگاه اينترنتي در سامانه سمپا
پرداخت مبلغ 1/000/000ریال ویژه داوطلبان غیرایرانی وپرداخت مبلغ  2/000/000ریال ویژه داوطلبان ایرانی،

ادامه مراحل ثبت نام(پس از واريز مبلغ):
 .4ثبت مشخصات فردي
 .5انتخاب واحد آموزشي و يک حوزه دانشي تحصيلي

.6دريافت رمز ورود و كد رهگيري ،جهت پيگيري وضعيت ثبت نام در صفحه شخصي
.7بررسي و تأييد نهايي توسط معاونت آموزشي سازمان مركزي.

زمان بندی
 .1مهلت ثبت نام داخل ايران :از تاريخ 1401/ 9 / 15
 .2مهلت ثبت نام خارج ايران :از تاريخ 1401/9/26
.3

الي 1401/ 9 / 25
الي 1401/9/30

زمان برگزاري آزمون عمومي كتبي داخل ايران :روز پنج شنبه 1401/10/15

(حضوري و الكترونيكي)

 .4زمان برگزاري آزمون عمومي كتبي خارج ايران :روز پنج شنبه 1401/10/15
 .5زمان دعوت به مصاحبه تخصصي:

نيمه دوم دي ماه
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الف) منابع مطالعاتی دروس عمومی آزمون کتبی(دروس پایه مشترک در همه حوزه های دانشی دکتری)
ردیف

عناوین
آزمونی

1

فقه

2

اصول

3

عقاید

4

تفسیر قرآن

کتب جهت مطالعه

محدوده

اهل سنت

مکاسب

محرمه

الفقه علی المذاهب الخمسه(کتاب الطهارة الی

بیع ،اجاره ،مزارعه،

شروط الوضوء – کتاب الصالة – کتاب

یا دروس تمهیدیة فی الفقه

مساقات ،شرکت،

االستداللی /محمد باقر ایروانی

ضمان ،وکالت،
مضاربه

الحلقة الثانیة /شهيد صدر

همه مباحث

یا اصول الفقه /مظفر

النکاح احوال الشخصیة -الزواج الی
المحرمات) /جواد مغنیه

الوجیز فی اصول الفقه/
وهبة الزحیلی

محاضرات فی االلهیات  /علی
ربانی

کل کتاب

گلپایگانی /نشر موسسه امام

شرح عقاید نسفی /تفتازانی

صادق(ع)

5

6

ترجمه ،تجزیه و
ترکیب
زبان خارجه

سوره مائده

تفسیر المیزان /عالمه طباطبایی

(آیه  1الی )70
کلمات قصار

نهج البالغه /ترجمه محمد دشتي

( 1تا )30

انگلیسی براي دانشجویان رشته
الهیات /حسینی و همکاران/

انتشارات سمت
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کل کتاب

مشترک
مشترک
مشترک

منابع حوزه دانشی دکتری
ردیف

1

حوزه دانشی
تفسیر و
علوم قرآن

رشته ها

ویژه داوطلبان فارسی

ویژه داوطلبان عربی

-1تفسير تطبيقي
-2قرآن و مستشرقان گرايش علوم قرآن
 -3قرآن ومستشرقان گرايش معارف قرآن
 -4قرآن ومستشرقان گرايش قرآن و اهل بيت(ع)

 -1علوم قرآني /آية اهلل معرفت /انتشارات تمهيد

 -1علوم قرآني /آية اهلل معرفت /انتشارات تمهيد

2

فلسفه و کالم

 -1فلسفه اسالمي
 -2كالم اسالمي

3

حقوق

 -1حقوق جزا و جرم شناسي
 -2حقوق خصوصي

4

فقه و اصول

 -1اصول فقه اسالمي
 -2فقه اسالمي

5

فقه تخصصی

فقه سياسي
با گرايش فقه روابط بين الملل

6

فقه مقارن

فقه مقارن
با گرايش فقه شيعه و حنفي

-2

ویژه داوطلبان اهل سنت
 -1علوم قرآني /آية اهلل معرفت /انتشارات تمهيد

منطق تفسير قرآن(2روش ها و گرايش هاي
تفسيري قرآن)/رضائي اصفهاني
تفسير الميزان سوره احزاب
نهايه الحكمه(مراحل  8 ،2 ،1و )12
كتاب عقل و اعتقاد ديني /مايكل پترسون
كشف المراد( مقصد )5 ،4 ،3

 -2منطق تفسير قرآن(2روش ها و گرايش هاي  -2منطق تفسير قرآن(2روش ها و گرايش هاي
تفسيري قرآن)/رضائي اصفهاني
تفسيري قرآن)/رضائي اصفهاني
 -3تفسير الميزان سوره احزاب
 -3تفسير الميزان سوره احزاب
 .1نهايه الحكمه(مراحل  8 ،2 ،1و )12
.1نهايه الحكمه(مراحل  8 ،2 ،1و )12
.2كتاب عقل و اعتقاد ديني /مايكل پترسون
 .2كتاب عقل و اعتقاد ديني /مايكل پترسون
.3كشف المراد( مقصد )5 ،4 ،3
 .3كشف المراد( مقصد )5 ،4 ،3

 .1متون حقوقي  / law textsافتخار جهرمي
 .2قواعد فقه /ابوالحسن محمدي
 .3از علم سكوالر تا علم ديني /مهدي گلشني

 .1متون حقوقي / law textsافتخار جهرمي
.1متون حقوقي  / law textsافتخار جهرمي
 .2قواعد فقه /ابوالحسن محمدي
 .3اهداف التربية االسالمية /پژوهشگاه حوزه و .2قواعد فقه /ابوالحسن محمدي
دانشگاه /السيد حسن علي الهاشمي /انتشارات  .3از علم سكوالر تا علم ديني /مهدي گلشني

-3
.1
.2
.3

المصطفي

 .1القواعد الفقهية(ج / )1محمد باقر ايرواني
 .2الوسيط في اصول الفقه(ج  / )1آيت اهلل سبحاني
 .3تفصيل الشريعه كتاب النكاح و كتاب
الطالق/آيت اهلل فاضل لنكراني
 .1روابط بين الملل در اسالم/آيت اهلل جوادي آملي
 .2قواعد فقه سياسي/روح اهلل شريعتي
 .3الوسيط في اصول الفقه(ج / )1آيت اهلل سبحاني
 .1كتاب الخالف /شيخ طوسي  /ج /1بحث طهارت
 .2اصول العامه للفقه(بحث مصالح مرسله تا آخر
كتاب) /سيد محمد تقي حكيم
 .3القواعد الفقهية(ج / )1محمد باقرايرواني
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 .1القواعد الفقهية(ج / )1محمد باقر ايرواني
 .1اصول الفقه االسالمي(ج /)1وهبه زحيلي
 .2الوسيط في اصول الفقه(ج  / )1آيت اهلل سبحاني
 .2بداية المجتهد و نهاية المقتصد(ج / )5ابن رشد
 .3تفصيل الشريعه كتاب النكاح و كتاب
 .3القواعد الفقهية(ج  / )1محمد باقر االيرواني
الطالق/آيت اهلل فاضل لنكراني
 .1روابط بين الملل در اسالم/آيت اهلل جوادي آملي
 .1روابط بين الملل در اسالم/آيت اهلل جوادي آملي
 .2قواعد فقه سياسي/روح اهلل شريعتي
 .2قواعد فقه سياسي/روح اهلل شريعتي
 .3الوسيط في اصول الفقه(ج/)1آيت اهلل سبحاني  .3اصول الفقه االسالمي(ج /)1وهبه زحيلي
 .1كتاب الخالف/شيخ طوسي /ج /1بحث طهارت
 .1بداية المجتهد و نهاية المقتصد(ج / )5ابن رشد
 .2اصول العامه للفقه(بحث مصالح مرسله تا آخر
 .2القواعد الفقهية(ج  / )1محمد باقر االيرواني
كتاب) /سيد محمد تقي حكيم
 .3اصول الفقه االسالمي(ج /)1وهبه زحيلي
 .3القواعد الفقهية(ج / )1محمد باقرايرواني

ردیف

حوزه دانشی

رشته ها

ویژه داوطلبان فارسی

ویژه داوطلبان عربی

7

علوم حدیث

علوم حديث تطبيقي

 .1درسنامه فهم حديث /عبدالهادي مسعودي
 .2منطق فهم احاديث علمي /رضائي اصفهاني
 .3التفسير األثريّ الجامع ج 1بخش مقدمه  /آيت اهلل محمد هادي معرفت

 .1درسنامه فهم حديث /عبدالهادي مسعودي
 .2منطق فهم احاديث علمي /رضائي اصفهاني
 .3التفسير األثريّ الجامع ج 1قسم المقدمة  /آيت اهلل محمد هادي
معرفت

8

مطالعات اسالمی

انديشه معاصر مسلمين
به زبان هاي فارسي ،عربي،
انگليسي

9

اقتصاد و مدیریت

اقتصاد اسالمي

10

تاریخ و سیره

11

تاریخ و تمدن

-1تاريخ تمدن اسالمي
-2تاريخ معاصر جهان اسالم

12

اخالق

مدرسي اخالق اسالمي

-1تاريخ اهل بيت(ع)
-2تاريخ تشيع
-3سيره پيامبر اعظم(ص)

 .1از علم سكوالر تا علم ديني /مهدي گلشني
 .2توليد وتكوين علوم انساني اسالمي /جمعي از محققين
 .3اسالم و تجدد در مصر ( از ابتدا تا ص  /)152نصراهلل آقاجاني
 .1اقتصاد كالن  /برانسون
 .2اقتصادنا  /شهيد صدر
 .3از علم سكوالر تا علم ديني /مهدي گلشني
 .1گزيده حيات سياسي فكري امامان شيعه/رسول جعفريان /انتشارات علم
تاريخ تشيع  /جمعي از نويسندگان /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (تک جلدي)
.2
 .3دولت رسول خدا(ص) /احمد صالح العلي /ترجمه هادي انصاري/
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .1سير تمدن اسالمي ،شكراهلل خاكرند ،بوستان كتاب
 .2سيرتحول جنبش هاي اسالمي/حميد احمدي /دانشگاه امام صادق(ع)
 .3تاريخ دانشگاه هاي بزرگ اسالمي/عبدالرحيم غنيمه /مترجم :نور اهلل
كسائي
 .1روان شناسي اخالق  /مهدي موسوي اصل
 .2فلسفه اخالق /مجتبي مصباح
 .3از علم سكوالر تا علم ديني /مهدي گلشني
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 .1از علم سكوالر تا علم ديني /مهدي گلشني
 .2توليد وتكوين علوم انساني اسالمي /جمعي از محققين
 .3اسالم و تجدد در مصر ( من البداية الي ص  /)152نصراهلل آقاجاني
 .1اقتصاد كالن  /برانسون
 .2اقتصادنا  /شهيد صدر
 .3اهداف التربية االسالمية/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه /السيد حسن علي الهاشمي/
انتشارات المصطفي

 .1سيرة االئمة االثني عشر /هاشم معروف الحسني
 .2تاريخ الجامعات االسالمية الكبري /محمد عبدالرحيم غنيمه
 .3الدوله في عهد الرسول(ص) /احمد صالح العلي
 .1سير تمدن اسالمي ،شكراهلل خاكرند ،بوستان كتاب
 .2سيرتحول جنبش هاي اسالمي /حميد احمدي /دانشگاه امام صادق(ع)
 .3تاريخ الجامعات االسالمية الكبري /محمد عبدالرحيم غنيمه
 .1روان شناسي اخالق  /مهدي موسوي اصل
 .2فلسفه اخالق /مجتبي مصباح
 .3اهداف التربية االسالمية /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه /السيد حسن علي
الهاشمي /انتشارات المصطفي

13

عرفان

14

قرآن و علوم

15

فقه خانواده

16

فقه تربیتی

17

فقه قضایی

18

فقه و معارف

19

فقه و کالم و فلسفه

عرفان اسالمي
قرآن و علوم
با گرايش هاي مديريت ،علوم

20

فقه و
تاریخ اسالم

سياسي ،روانشناسي ،علوم
تربيتي ،علوم اجتماعي ،بهداشت
و سالمت ،حقوق ،نجوم

 .1نهايه الحكمه( مراحل  8 ،2 ،1و )12
 .2كتاب شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم
 .3كشف المراد( مقصد )5 ،4 ،3
 .1علوم قرآني /آية اهلل معرفت /انتشارات تمهيد
 .2منطق تفسير قرآن ( / )5رضائي اصفهاني
 .3تفسير الميزان  /سوره رعد

..1تشكيل خانواده از منظر فقه و حقوق موضوعه /جو اد حبيبي تبار
 .2الوسيط في اصول الفقه(ج  / )1آيت اهلل سبحاني
فقه خانواده
 .3تفصيل الشريعه كتاب النكاح و كتاب الطالق/آيت اهلل فاضل لنكراني
 .1فقه تربيتي مباني و پيش فرض ها /عليرضا اعرافي
فقه تربيتي
 .2مكاتب فلسفي و آراء تربيتي /جرالد ال گوتک
 .3الوسيط في اصول الفقه(ج  / )1آيت اهلل سبحاني
 .1القواعد الفقهية(ج / )1محمد باقر ايرواني
فقه قضائي
با گرايش هاي آئين دادرسي و  .2الوسيط في اصول الفقه(ج / )1آيت اهلل سبحاني
 .3تفصيل الشريعه كتاب القضاء و الشهادات/آيت اهلل فاضل لنكراني
جزاء و جرم شناسي
 .1القواعد الفقهية(ج / )1محمد باقر ايرواني
فقه و معارف اسالمي
 .2الوسيط في اصول الفقه(ج / )1آيت اهلل سبحاني
با گرايش تفسير و علوم قرآن،
 .3علوم قرآني /آية اهلل معرفت /انتشارات تمهيد
 .1نهايه الحكمه(مراحل  8 ،2 ،1و )12
فقه و معارف اسالمي
 .2كتاب عقل و اعتقاد ديني /مايكل پترسون
با گرايش فلسفه و كالم
 .3كشف المراد( مقصد )5 ،4 ،3
 .1گزيده حيات سياسي فكري امامان شيعه/رسول جعفريان /انتشارات علم
فقه و معارف اسالمي
 .2تاريخ تشيع/جمعي از نويسندگان /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(تک جلدي)
با گرايش تاريخ اسالم
 .3تاريخ دانشگاههاي بزرگ اسالمي /عبدالرحيم غنيمه/
مترجم :نور اهلل كسائي
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 .1نهايه الحكمه( مراحل  8 ،2 ،1و )12
 .2كتاب شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم
 .3كشف المراد( مقصد )5 ،4 ،3
 .1علوم قرآني /آية اهلل معرفت /انتشارات تمهيد
 .2منطق تفسير قرآن ( / )5رضائي اصفهاني
 .3تفسير الميزان /سوره رعد
 .1تشكيل خانواده از منظر فقه و حقوق موضوعه /جو اد حبيبي تبار
 .2الوسيط في اصول الفقه(ج  / )1آيت اهلل سبحاني
 .3تفصيل الشريعه كتاب النكاح و كتاب الطالق/آيت اهلل فاضل لنكراني
.1فقه تربيتي مباني و پيش فرض ها /عليرضا اعرافي
.2مكاتب فلسفي و آراء تربيتي /جرالد ال گوتک
.3الوسيط في اصول الفقه(ج  / )1آيت اهلل سبحاني
 .1القواعد الفقهية(ج / )1محمد باقر ايرواني
 .2الوسيط في اصول الفقه(ج / )1آيت اهلل سبحاني
 .3تفصيل الشريعه كتاب القضاء و الشهادات/آيت اهلل فاضل لنكراني
 .1القواعد الفقهية(ج / )1محمد باقر ايرواني
 .2الوسيط في اصول الفقه(ج / )1آيت اهلل سبحاني
 .3علوم قرآني /آية اهلل معرفت /انتشارات تمهيد
 .1نهايه الحكمه(مراحل  8 ،2 ،1و )12
 .2كتاب عقل و اعتقاد ديني /مايكل پترسون
 .3كشف المراد( مقصد )5 ،4 ،3
 .1سيرة االئمة االثني عشر /هاشم معروف الحسني
 .2تاريخ الجامعات االسالمية الكبري /محمد عبدالرحيم غنيمه
 .3الدوله في عهد الرسول(ص) /احمد صالح العلي

نکته مهم در خصوص منابع مصاحبه علمی  -تخصصی

داوطلبان محترم پس از انتخاب حوزه دانشی و ثبت نام قطعی
خود ،جهت دریافت عناوین منابع مصاحبه علمی  -تخصصی ،به
گروه های علمی ،در مجتمع های مربوطه مراجعه نمایند.

❖ جدول حوزه های دانشی دکتری – واحدهای آموزشی قم
مجتمع آموزش عالی فقه (حجتیه) ـ قم
حوزه دانشی

رشته ها

ردیف
1

فقه و اصول

اصول فقه اسالمي ،فقه اسالمي

2

فقه و معارف

فقه و معارف اسالمي با گرايش تفسير و علوم قرآن

3

فقه تخصصی

فقه سياسي با گرايش فقه روابط بين الملل

4

فقه مقارن

فقه مقارن با گرايش شيعه و حنفي ،شيعه و مالكي ،شيعه و شافعي ،شيعه و حنبلي

5

فقه تربیتی

فقه تربيتي

6

فقه خانواده

فقه خانواده

7

فقه و کالم و فلسفه

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

8

فقه و تاریخ اسالم

فقه و معارف اسالمي با گرايش تاريخ اسالم

9

فقه قضایی

فقه و حقوق قضايي با گرايش هاي جزا و جرم شناسي و آيين دادرسي

کد

مجتمع آموزش عالی تاریخ ،سیره و تمدن اسالمی ـ قم
حوزه دانشی

رشته ها

ردیف
1

تاریخ و سیره

تاريخ اهل بيت(ع) ،تاريخ تشيع ،سيره پيامبراعظم(ص)

2

تاریخ و تمدن

تاريخ تمدن اسالمي ،تاريخ معاصر جهان اسالم
14

کد

مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث ـ قم
ردیف

رشته ها

حوزه دانشی

کد

قرآن و علوم با گرايش هاي اقتصاد ،تاريخ ،حقوق ،بهداشت و سالمت ،نجوم ،علوم تربيتي،

1

قرآن و علوم

2

علوم حدیث

علوم حديث تطبيقي

3

تفسیر و علوم قرآن

تفسير تطبيقي ،قرآن و مستشرقان با گرايش هاي علوم قرآن ،معارف قرآن ،مباني و اصول قرآني شيعه

روانشناسي ،مديريت ،علوم سياسي ،علوم اجتماعي

مجتمع آموزش عالی حکمت و مطالعات ادیان ـ قم
حوزه دانشی

رشته ها

ردیف
1

فلسفه و کالم

فلسفه اسالمي ،كالم اسالمي ،جريان هاي كالمي معاصر جهان اسالم

2

عرفان

عرفان اسالمي

کد

مجتمع آموزش عالی علوم انسانی ،اسالمی ـ قم
حوزه دانشی

رشته ها

ردیف

اقتصاد و مدیریت

علوم اقتصادي با گرايش اقتصاد اسالمي

مطالعات اسالمی

انديشه معاصر مسلمين

3

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسي ،حقوق خصوصي،

4

اخالق

مدرسي اخالق اسالمي ،مديريت و رهبري آموزشي

5

قرآن و علوم

قرآن و علوم با گرايش روانشناسي

1
2

کد

مجتمع آموزش عالی زبان ،ادبیات و فرهنگ شناسی ـ قم
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

مطالعات اسالمی

انديشه معاصر مسلمين به زبان هاي عربي و انگليسي

کد

حوزه االطهار(ع)-قم
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

فقه و اصول

فقه اسالمي

15

کد

مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ـ قم
حوزه دانشی

رشته ها

ردیف
1

تفسیر و علوم قرآن

تفسير تطبيقي

2

قرآن و علوم

قرآن و علوم با گرايش هاي علوم تربيتي و روانشناسي

3

فقه تربیتی

فقه تربيتي

4

فقه مقارن

فقه مقارن با گرايش شيعه و حنفي

5

فقه خانواده

فقه خانواده

6

فقه و اصول

فقه اسالمي

7

حقوق

حقوق خصوصي

8

فلسفه و کالم

كالم اسالمي ،فلسفه اسالمي

9

تاریخ و سیره

تاريخ اهل بيت(ع)

مطالعات اسالمی

انديشه معاصر مسلمين به زبان هاي انگليسي و فارسي

اخالق

مدرسي اخالق اسالمي

10
11

کد

جامعة آل البیت(ع) العالمیة ـ قم
حوزه دانشی

رشته ها

ردیف
1

تفسیر و علوم قرآن

تفسير تطبيقي

2

فلسفه و کالم

كالم اسالمي

3

فقه و معارف

فقه و معارف اسالمي با گرايش تفسير و علوم قرآن

4

فقه و کالم و فلسفه

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

کد

مدرسه امیرالمؤمنین(ع)-قم
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

فقه و معارف

فقه و معارف اسالمي با گرايش فلسفه اسالمي

16

کد

❖ جدول حوزه های آزمونی دکتری – نمایندگی های داخل کشور
نمایندگی خراسان
حوزه دانشی

رشته ها

ردیف
1

قرآن و علوم

قرآن و علوم با گرايش هاي علوم تربيتي ،روانشناسي ،حقوق،

2

تفسیر و علوم قرآن

تفسير تطبيقي

3

فقه و اصول

اصول فقه اسالمي

4

فقه و معارف

فقه و معارف اسالمي با گرايش تفسير و علوم قرآن

5

فقه و کالم و فلسفه

فقه و معارف اسالمي با گرايش كالم اسالمي

6

فقه قضایی

فقه قضايي

7

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسي

8

فلسفه و کالم

فلسفه اسالمي ،كالم اسالمي

کد

نمایندگی استان گلستان(گرگان)
ردیف
1
2
3
4
5

حوزه دانشی

رشته ها

تفسیر و علوم قرآن

تفسير تطبيقي

فقه و اصول

اصول فقه اسالمي

فقه تخصصی

فقه مقارن با گرايش فقه شيعه و حنفي

حقوق

حقوق خصوصي ،حقوق جزا و جرم شناسي

فلسفه و کالم

فلسفه اسالمي

کد

نمایندگی استان اصفهان
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

تفسیر و علوم قرآن

تفسير تطبيقي

کد

نمایندگی استان تهران و البرز
ردیف
1
2

حوزه دانشی

رشته ها

مطالعات اسالمی

انديشه معاصر مسلمين

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسي(ويژه طالب اسماعيليه)
17

کد

❖ جدول حوزه های آزمونی دکتری – نمایندگی های داخل کشور
نمایندگی عراق
حوزه دانشی

رشته ها

ردیف
1

تفسیر و علوم قرآن

تفسير تطبيقي

2

فقه و اصول

اصول فقه اسالمي

3

فقه قضایی

فقه قضايي با گرايش جزا و جرم شناسي

4

تاریخ و تمدن

تاريخ تمدن اسالمي

کد

نمایندگی لبنان
حوزه دانشی

رشته ها

ردیف
1

تفسیر و علوم قرآن

تفسير تطبيقي

2

فلسفه و کالم

كالم اسالمي

3

فقه و اصول

فقه اسالمي

کد

نمایندگی اندونزی ،مالزی و سنگاپور
ردیف
1

حوزه دانشی

رشته ها

فلسفه و کالم

فلسفه اسالمي

18

کد

19

