
 

 

 

 
 

 

جهت تحصیل  «تکمیل ظرفیت» و ایرانی ایرانی غیر العالمیه از میان برادران و خواهران )ص(جامعه المصطفی )عج(عصربا استعانت از خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی

  .دانش پژوه می پذیردرونیکی  و مصاحبه تخصصی حضوری به صورت الکتکتبی آزمون برگزاری از طریق  1402ـ 1403ارشد برای سال تحصیلیکارشناسی دورهدر 

 

 حوزه دانشی های آزمونیحوزه

 قم 
 تربیت و رواشناسی فقه سیاسی، قرآن، حدیث، اخالق فقه و معارف، فقه تربیتی، فقه و اصول، فقه تخصصی، فقه مقارن، فقه قضایی،

 ، اقتصاد و مدیریت)ع(تمدن، حکمت، ادیان، اهل بیت ادبیات فارسی، مطالعات اسالمی، تاریخ و سیره، تاریخ و ادبیات عربی،

 حقوق و علوم سیاسی، مطالعات زنان ارتباطات،مطالعات اجتماعی تبلیغ و  

 ، فقه تخصصی، فقه و معارف، فقه و اصول، ادبیات عربیتربیت و رواشناسی اخالق حکمت، حدیث، قرآن، حقوق و علوم سیاسی،  خراسان

 حکمت، قرآن، فقه و اصول تبریز

 ، حدیثادبیات عربی، ادبیات فارسی، حکمت، قرآن  صاد و مدیریت، حقوق و علوم سیاسی، فقه و اصول، فقه سیاسی،اقت گلستان

 قرآنفقه و اصول، ادبیات عربی، تاریخ و سیره، فقه و معارف، حقوق و علوم سیاسی،   ،حکمت اصفهان

 حکمت، مطالعات اسالمی، حقوق و علوم سیاسی البرز تهران و

 فقه و اصول آشتیان

 فقه و اصول، حکمت، ادبیات عربی، قرآن عراق

 فقه و اصول، حکمت، قرآن سوریه

 حکمت، قرآن ترکیه

 تربیت و روانشناسی اخالقفقه و اصول، فقه و معارف، حکمت، قرآن،  لبنان

 حکمت، قرآن، فقه و معارف پاکستان

 حکمت اندونزی، مالزی، سنگاپور

 فقه و معارف نیجریه

 نمایند.به دفترچه آزمونی مراجعه  ،های دانشیرشته حوزه اطالع ازجهت داوطلبان   نکته مهم:

 تذکرات:

 صورت می گیرد.« هاآزمون»بخش   sampa.miu.ac.irrثبت نام فقط از سایت:   .1

 مهلت ثبت نام :  .2

      1402/  02/  16        الی        1402/  02/  09          از تاریخ           ایران داخلداوطلبان                                                                        

 1402/  02/  26      الی          1402/  02/  19         از تاریخ           ایران خارجداوطلبان                                                                        

 )حضوری الکترونیکی(1402/  03/  04         خمورّ                         روز پنج شنبه ایران:      داخلزمان برگزاری آزمون کتبی   .3

 1402/  03/  04         خ مورّ                        روز پنج شنبه ایران:      خارجزمان برگزاری آزمون کتبی   .4

 نیمه دوم خرداد ماهزمان دعوت به مصاحبه تخصصی:   .5
 

 

 بسمه تعالی

 کارشناسی ارشد دورهاطالعیه پذیرش 

 معاونت آموزش ـ اداره کل سنجش و پذیرش

 1402ماه  خردادـ  «تکمیل ظرفیت»و ایرانی  غیر ایرانی اختصاصی طالبآزمون 

 
 

http://www.edu.miu.ac.ir؛/

