اطالعیه پذیرش دوره دکتری
معاونت آموزش ـ اداره کل سنجش و پذیرش
آزمون اختصاصی طالب ایرانی و غیر ایرانی ـ دی ماه 1401

با استعانت از خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) جامعه المصطفی(ص) العالمیه از میان برادران و خواهران ایرانی و غیر ایرانی جهت تحصیل در
دوره دکتری برای سال تحصیلی1402ـ  1401از طریق برگزاری آزمون عمومی کتبی حضوری به صورت الکترونیکی و مصاحبه تخصصی دانش پژوه می پذیرد.

حوزه های آزمونی

توضیحات

حوزه دانشی

فقه و معارف ،فقه تربیتی ،فقه خانواده ،فقه و اصول ،فقه تخصصی ،اخالق،
قم

فقه مقارن ،فقه قضایی ،علوم حدیث ،مطالعات اسالمی ،تاریخ و سیره،
تاریخ و تمدن ،فلسفه و کالم ،اقتصاد و مدیریت ،حقوق ،قرآن و علوم،
فقه وکالم و فلسفه ،فقه و تاریخ اسالم ،تفسیر و علوم قرآن ،عرفان
فقه و اصول ،قرآن و علوم ،حقوق ،فقه و معارف،

خراسان

فلسفه و کالم،تفسیر و علوم قرآن ،فقه و کالم و فلسفه،

جهت دریافت رشته حوزه های دانشی ،به
دفترچه آزمونی مراجعه شود.

اصفهان

تفسیر و علوم قرآن

گلستان

تفسیر و علوم قرآن،فقه و اصول ،فقه تخصصی ،حقوق ،فلسفه و کالم

تهران والبرز

حقوق ،مطالعات اسالمی

عراق

تفسیر و علوم قرآن ،فقه و اصول ،فقه قضایی ،تاریخ و تمدن

لبنان

تفسیر و علوم قرآن ،فلسفه و کالم ،فقه و اصول

اندونزی ،مالزی ،سنگاپور

فلسفه اسالمی

تذکرات  .1 :ثبت نام فقط از سایت rsampa.miu.ac.ir :بخش «آزمونها» صورت می گیرد.
 .2مهلت ثبت نام :

داوطلبان داخل ایران
داوطلبان خارج ایران

از تاریخ 1401 / 9 / 5
از تاریخ

تا

 1401 / 9 / 19تا

1401 / 9 / 15
1401 / 9 / 23

 .3زمان برگزاری آزمون کتبی داخل ایران:

روز پنج شنبه،

مورخ

( 1401 / 10 / 8حضوری الکترونیکی)

 .4زمان برگزاری آزمون کتبی خارج ایران:

روز پنج شنبه،

مورخ

1401 / 10 / 1

 .5زمان دعوت به مصاحبه تخصصی:

نیمه دوم دی ماه

