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 :(مدظله العالیمقام معظم رهبری )

صطفی العالمیه(وظیفه این نهاد معظم لم
ربجسته ای از عالمان دینی را ربای آن است که طراز  )جامعه ا

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

 

 
 

ِمْنُهْم طَائَِفٌة َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِيْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْوََل نَ َفَر ِمْن ُكلِ  ِفْرَقٍة 
يِن َو لِيُْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ   لَِيَتَفقَُّهوا ِف الدِ 

 122توبه /

اي  كند)و طايفهاي از آنان كوچ نمي شايسته نيست، مؤمنان همگي)به سوي ميدان جهاد( كوچ كنند، چرا از هر گروهي، طايفه
ها را انذار نمايند تا )از  ا در دين )و معارف و احكام اسالم( آگاهي پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود آنبماند( ت

 .مخالفت فرمان پروردگار( بترسند و خودداري كنند
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 مقدمه

صطفیجامعه  لم
العالمیه نهادی علمی، حوزه ای و بین المللی است که از طریق کارکرداهی آموزشی، ژپوهشی، رتبیتی و فرهنگی  ا

رصه بین نماید و با ربانمه ای منسجم و متناسب با نیازاهی معاصر و مناطق گوانگون گیتی، راه را ربای فعالیت میالمللی رد ع

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

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

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

صصی فراهم می نماید. تخ
 عمومی و 

صطفیرد این جهت جامعه   لم
ور ایفای رسالت حوزه ای و انقالبی خود، همه تالش خویش را مصروف خواهد العالمیه هب منظ  ا

ب، 
ّ

گان دینی مهذ یت قرآنی و اندیشه تمدن اسالمی و نخب ران هدا داشت ات با رتبیت طراز ربجسته ای از عالمان و رپچمدا

رصهمسئولیت وظیفه نمایند. رد همین راستا جذب و اهی مختلف علمی  بوژیه رد مقاطع تحصیالت تکمیلی، انجام پذری و مؤرث رد ع

تحصیل رد دوره ی 
، با شرایط و ضوابط خاص صورت می پذرید و دفترچه راهنما و ضوابط مربوط هب د کتری پذریش طالب جهت 

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

 

 معاونت آموزشی

 کل سنجش و پذریش اداره
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 تذکرات مهم

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

 دقت نمایید.

داوطلبانی که دارای کد تحصیلی المصطفی می باشند، الزم است با همان کد تحصیلی خود اقدام .2

 واهد شد.به ثبت نام نمایند. در غیر اینصورت ثبت نام آنان باطل خ

ای از فرآیند سنجش و پذیرش، مشخص گردد که داوطلب فاقد یکی از ر هر مرحلهچنانچه د.3

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

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

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

 سؤاالت تستی ازمنابع دروس عمومی و منابع حوزه دانشی می باشد.کی شامل: آزمون کتبی الکترونی.5

برگزاری  ،)شامل دروس عمومی و حوزه دانشی(پس از اعالم قبولی در آزمون کتبی الکترونیکی.6

 مصاحبه تخصصی و مراحل آن از سوی واحد آموزشی مربوط اطالع رسانی می گردد.

زمانی چند روزه جهت  هایضروری است با استفاده از رمز عبور و کد رهگیری در فاصله.7

 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

 های اخالقی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی برخورداری از زی طلبگی و صالحیت .2

 سالمت کامل جسمی و روحی   .3

 منع قانونی برای ادامه تحصیل نداشتن  .4
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 )طالب غیرایرانی( داوطلبانی شرایط اختصاص

 )ص( المصطفیجاری بودن پرونده آموزشی  -1

 کارشناسی ارشد دورهدر و طول تدوین بیش از دو سال طول تحصیل نداشتن  -2

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

 دوره کارشناسی ارشد؛ در (اصلیبرنامه)جزء در دروس  14داشتن حداقل معدل کل  -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

 داوطلب و تایید آن توسط واحد آموزشی، امکان ثبت نام در آزمون بعدی می باشد.

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

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

 نمایند. ارسالبه معاونت آموزشی  1402 – 1403تحصیلی  اولسال  تا قبل از شروع نیمخود را فراغت 

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

 نداشته باشند.را اقامت در ایران 

 

 (ایرانی)طالب شرایط اختصاصی داوطلبان 

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

 .3 درکارشناسی ارشد یا سطح 16داشتن حداقل معدل  -2

 یا کارشناسی ارشد. 3دارا بودن مدرک سطح  -3

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

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

 تبصره:

 است. الزامی 10گواهی اتمام پایه ، دانشگاه در صورت ارائه مدرک کارشناسی ارشد
 

 تومان شهریه دکتری یا ارائه مدرک بورسیه از خارج المصطفی)ص(. میلیون 100پرداخت  -6

 تبصره:

داره کل امور تحصیلی از تخفیفات شهریه ا داوطلبان پس از قبولی در آزمون می توانند مطابق دستور العمل .1

در مهلت مقرر، تسهیالت تخفیفی  ،درصد بهره مند گردند. در صورت عدم پرداخت شهریه هر ترم40تا سقف 

   این بند حذف خواهد شد.

و  3در صورت قبولی در آزمون، شرط معرفی به واحد آموزشی ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد یا سطح  .2

 ریال به حساب معاونت آموزش و انجام فرایند مالی می باشد. 000/000/100پرداخت مبلغ 
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 قوانین و مقررات عمومی ثبت نام
قرار دادن و  واحد مربوطه مورد تایید رسمیکارشناسی ارشد ، کارشناسی و دیپلمدارا بودن مدرک  -1

 الزامی است.ثبت نام  در سامانه سمپا هنگام آن ها 

ح ثبت نام وطع یا سطاصرفا می توانند در یکی از دوره های تحصیلی مق غیرایرانی 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

 3مدرک  دیپلم   و   سطح    در صورت داشتن تحصیل نموده اند سطوح که در دوره های  غیرایرانی طالب -4

 شرکت نمایند.مقطع دکتری می توانند در 

 و داشتن کد تحصیلی  شرایط در صورت دارا بودن ،یجامعه المصطف النیالتحصفارغ  -5

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

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

التحصیلی در دوره دکتری یا سطح چهار یا پنج اشتغال به تحصیل یا فارغ داوطلبان نمی بایست  -7

 داشته باشند. المصطفی

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

بانی که در نظام سطوح مشغول به تحصیل هستند لثبت نام و ادامه تحصیل دهند و نیز داوط همطراز

ثبت نام نموده و ادامه تحصیل  همطراز یا در نظام مقاطعمساوی یا پایین تر سطوح نمی توانند در 

 دهند.

 حوزه دودارندگان مدرک کارشناسی ارشد مجازی)الکترونیکی( در صورت داشتن مدرک سطح  -9

 ثبت نام کنند.دکتری می توانند در آزمون 

 

 مقررات و شرایط شرکت در آزمون

 .می باشد عمومی و حوزه دانشی دروس منابعو شامل  به صورت تستی برگزار خواهد شد الکترونیکی آزمون کتبی .1

 .ؤاالت آزمون به زبان فارسی و برخی به زبان عربی می باشدس .2

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

 خود بیاورند:جلسه آزمون وسایل آن را تهیه و همراه 

 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.

ثبت شده در  "شماره تلفن همراه"ترونیکی حضوری به همراه داشتن جهت شرکت در آزمون الک .4
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 که هنگام ثبت نام دریافت می نمایید الزامی است. "سمپا  رمز عبور"و  "کد رهگیری"سامانه سمپا و 

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

، در دارالقرآن واحدهای آموزشی مربوطه 1402ماه  خردادقبل از برگزاری آزمون قرآنی خود را تا 

 انجام و نمره الزم را کسب نمایند. 

 همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه آزمون، الزامی می باشد. .6

 

 آزمون از بعدرعایت شرایط 

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

عدم شرایط مندرج در دفترچه به عهده داوطلب خواهد بود و معاونت آموزش نسبت به آن  مسئولیت

 پاسخ گو نخواهد بود.

 ، از طریق سامانه سمپا و کارنامه آزمونی در سایتالکترونیکی نتایج آزمون کتبی .2

azmoon.miu.ac.ir  خواهد بود. قابل مشاهده 

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

 .گرددمی تحصیلی انجام و حد نصاب رشته های مورد نظر واحد آموزش منظور 

آموزشی، توسط معاونت بر اساس سهمیه هر واحد « مراحل آزمون»قبول شدگان نهایی، پس از اتمام  .4

 گردد.آموزش ستاد مرکزی اعالم می

 می باشد  به واحد های آموزشی، منوط به تکمیل مستندات و ارائه مدارکمعرفی قبول شدگان آزمون  .5

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

 گردد.داوطلب باطل اعالم می 

می باشد؛  1402 – 1403تحصیلی  اولمهلت اعتبار احکام قبولی آزمون، تا قبل از شروع نیم سال  .7

بنابراین طالبی که پس از زمان مذکور، نواقصی مدارک را مرتفع و شرایط مورد نیاز را محقق ننمایند، 

توانند مشغول به تحصیل شوند و چنانچه در آینده حائز شرایط بودند، می اولتوانند در نیم سال نمی

 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



9 
 

 

 زمان بندی

  1402 / 2/  16     الي       1402 / 2 / 9  از تاريخ  :ايرانمهلت ثبت نام داخل .1

 1402 / 2 / 26  الي         1402 / 2 / 19  از تاريخ  :ايرانمهلت ثبت نام خارج .2

 1402 / 3 / 4       پنج شنبه روز داخل ايران: الكترونيكي زمان برگزاري آزمون كتبي.3

 1402 / 3 / 4   روز پنج شنبه  خارج ايران: الكترونيكي زمان برگزاري آزمون كتبي.4

 ماه خردادنيمه دوم                     ت به مصاحبه تخصصي:زمان دعو .5
 

   

 ثبت نامنحوه و مراحل  

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

، )از جمله ديپلم، مدرک كارشناسي، مدرک كارشناسي ارشدو...(مدارک داوطلبانبررسي تأييد اوليه و .2

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

 ه نام معاونت آموزش المصطفیب پرداخت مبلغ واريزي:.3

 از طريق درگاه اينترنتي در سامانه سمپا 

 ویژه داوطلبان غیرایرانی  ریال 000/000/1مبلغپرداخت 

 ویژه داوطلبان ایرانی  ریال 000/000/2مبلغپرداخت 

 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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 دکتری( دانشی حوزه هایدر همه  پایه مشترک)دروس الکترونیکی ( منابع مطالعاتی دروس عمومی آزمون کتبیالف

 ردیف
 عناوین

 یآزمون
 اهل سنت محدوده کتب جهت مطالعه

 فقه 1

الفقه علی المذاهب  محرمه  مکاسب

الی  ةطهارکتاب الالخمسه)

کتاب  –شروط الوضوء 

کتاب النکاح  –الصالة  

الزواج  -احوال الشخصیة

 جواد مغنیه /الی المحرمات(

فی الفقه  دروس تمهیدیة یا

 محمد باقر ایروانی /االستداللی
بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، 

 شرکت، ضمان، وکالت، مضاربه

 اصول 2
  شهید صدرة/ ثانیال ةحلقال

 مظفر /فقهالاصول   یا 
 همه مباحث

 /الفقه اصول فی الوجیز

 الزحیلی وهبة

 عقاید 3
علی   /محاضرات فی االلهیات 

 نشر موسسه امام صادق)ع( /ربانی گلپایگانی
 کل کتاب

شرح عقاید نسفی/ 

 تفتازانی

 عالمه طباطبایی /المیزانتفسیر  تفسیر قرآن 4
 سوره مائده 

 (70الی  1)آیه 
 مشترک

5 
تجزیه ترجمه، 

 و ترکیب
 محمد دشتیترجمه ه/ البالغ نهج

 کلمات قصار

 (30تا  1)
 مشترک

6 
 حفظ و 

 مفاهیم قرآن

 /زندگی در پرتو قرآن کریم ،نسیم حیات

 پژوهشگاه بین المللی المصطفی
سال اول /دوره کارشناسی

 (71الی  15ص)
 مشترک

 زبان خارجه 7
انگلیسی براي دانشجویان رشته 

 انتشارات سمتو همکاران/  حسینی /الهیات
 مشترک کل کتاب

 
  

 

 

 

 

 

 نکته:

 دروس منابع عمومی و حوزه دانشی

 ـ برای طالب عرب زبان ممکن است برخی سؤاالت به زبان فارسی بیاید. 

 ـ برای طالب فارسی زبان ممکن است برخی سؤاالت به زبان عربی بیاید.
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  (منابع حوزه دانشی دکتری)الکترونیکی ب( منابع مطالعاتی دروس حوزه دانشی آزمون کتبی

 

 

 ویژه داوطلبان اهل سنت ویژه داوطلبان عربی ویژه داوطلبان فارسی رشته ها یحوزه دانش ردیف

1 
و  ریتفس

 علوم قرآن

 يقيتطب ريتفس-1
 علوم قرآن شيقرآن و مستشرقان گرا-2
 معارف قرآن شيقرآن ومستشرقان گرا -3
 )ع(تيقرآن و اهل ب شيقرآن ومستشرقان گرا -4

 انتشارات تمهيد                           اهلل معرفت/  آية علوم قرآني/  -1

)روش ها و گرايش هاي 2منطق تفسير قرآن  -2
 هاني(/رضائي اصفقرآن تفسيري

 تفسير الميزان سوره احزاب -3

انتشارات معرفت/  اهللآية/1ج/تلخيص التمهيد -1
                             موسسه نشر اسالمي

دروس في المناهج و االتجاهات التفسيريه  -2
 للقرآن/ رضائي اصفهاني

 تفسير الميزان سوره احزاب -3

 انتشارات تمهيد                            اهلل معرفت/ آية علوم قرآني/  -1

 يها شيها و گرا )روش2قرآن ريمنطق تفس -2
 ياصفهان ي(/رضائقرآن يريتفس

 سوره احزاب زانيالم ريتفس -3

 فلسفه و کالم 2
 اسالمي فلسفه -1

 اسالمي كالم -2

 (12و  8، 2، 1الحكمه)مراحل  هينها .1

  ي/ مايكل پترسوننيكتاب عقل و اعتقاد د .2

 (5، 4 ،3مقصد ) كشف المراد .3

 (12و  8، 2، 1)مراحل  الحكمه هينها .1

  ي/مايكل پترسوننيكتاب عقل و اعتقاد د .2

 (5، 4 ،3مقصد ) كشف المراد .3

 (12و  8، 2، 1)مراحل  الحكمه هينها.1

 پترسون  كليما /ينيكتاب عقل و اعتقاد د.2

 (5، 4، 3)مقصد  كشف المراد.3

 حقوق  3
 يحقوق جزا و جرم شناس -1

 يخصوصحقوق  -2

 يافتخار جهرم /  law texts يمتون حقوق .1

  يفقه/ ابوالحسن محمد قواعد .2

 يگلشن يمهد /ينيتا علم د علم سكوالراز  .3

 يافتخار جهرم/  law texts يمتون حقوق .1

  يفقه/ ابوالحسن محمد قواعد .2

 /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه /ةياالسالم ةياهداف الترب .3
 يالمصطفانتشارات  /يالهاشم يحسن عل ديالس

 ي/ افتخار جهرم  law texts يمتون حقوق.1

  يقواعد فقه/ ابوالحسن محمد.2

 يگلشن يمهد /ينيتا علم د علم سكوالراز  .3

 فقه و اصول 4
 اصول فقه اسالمي -1

 فقه اسالمي -2

 ( / محمد باقر ايرواني1)جةالقواعد الفقهي .1

 آيت اهلل سبحاني( / 1الوسيط في اصول الفقه)ج  .2

الشريعه كتاب النكاح و كتاب تفصيل  .3
 الطالق/آيت اهلل فاضل لنكراني

 يروانيا ( / محمد باقر1)جةيالقواعد الفقه .1

 ياهلل سبحان تيآ( / 1اصول الفقه)ج  يف طيالوس .2

كتاب النكاح و كتاب  عهيالشر ليتفص .3
 ياهلل فاضل لنكران تيالطالق/آ

 (/ وهبه زحيلي1اصول الفقه االسالمي)ج .1

 ( / ابن رشد5نهاية المقتصد)جبداية المجتهد و  .2

 ( / محمد باقر االيرواني1)ج ةالقواعد الفقهي .3

 فقه تخصصی  5
 فقه سياسي 

 فقه روابط بين الملل با گرايش

 يآمل ياهلل جواد تيالملل در اسالم/آ نيروابط ب .1

 يعتيروح اهلل شر/ياسيقواعد فقه س .2

 ياهلل سبحان تي( / آ1اصول الفقه)ج يف طيالوس .3

 يآمل ياهلل جواد تيآالملل در اسالم/ نيروابط ب .1

 يعتيروح اهلل شر/ياسيقواعد فقه س .2

 ياهلل سبحان تيآ(/1اصول الفقه)ج يف طيالوس .3

 يآمل ياهلل جواد تيآالملل در اسالم/ نيروابط ب .1

 يعتيروح اهلل شر/ياسيقواعد فقه س .2

 (/ وهبه زحيلي1اصول الفقه االسالمي)ج .3

 فقه مقارن 6
 فقه مقارن 

 فقه شيعه و حنفي با گرايش

 بحث طهارت /1كتاب الخالف/ شيخ طوسي / ج .1

بحث مصالح مرسله تا آخر )اصول العامه للفقه .2
 سيد محمد تقي حكيم(/ كتاب

 يرواني( / محمد باقرا1)جةيالقواعد الفقه .3

 بحث طهارت /1كتاب الخالف/شيخ طوسي/ ج .1

بحث مصالح مرسله تا آخر )اصول العامه للفقه .2
 حكيمسيد محمد تقي (/ كتاب

 يرواني( / محمد باقرا1)جةيالقواعد الفقه .3

 ( / ابن رشد5بداية المجتهد و نهاية المقتصد)ج .1

 ( / محمد باقر االيرواني1)ج ةالقواعد الفقهي .2

 (/ وهبه زحيلي1اصول الفقه االسالمي)ج .3
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 ویژه داوطلبان عربی ویژه داوطلبان فارسی رشته ها یحوزه دانش ردیف

 يقيتطب ثيعلوم حد علوم حدیث 7
  يمسعود يدرسنامه فهم حديث/ عبدالهاد .1

 ياصفهان يرضائي/ علم ثيمنطق فهم احاد .2

 معرفتمحمد هادي اهلل  تيآ /بخش مقدمه  1ج يّ الجامعاألثر ريالتفس .3

  يمسعود يدرسنامه فهم حديث/ عبدالهاد .1

 ياصفهان يرضائ /يعلم ثيمنطق فهم احاد .2

محمد هادي اهلل  تيآ  /قسم المقدمة  1ج يّ الجامعاألثر ريالتفس .3
 معرفت

 یمطالعات اسالم 8
  نيمعاصر مسلم شهياند

فارسي، عربي،  يبه زبان ها
 انگليسي

  يگلشن يمهد /ينيتا علم د علم سكوالر از .1

 نيقمحق از يجمع /ياسالم يعلوم انسان نيوتكو ديتول .2

 نصراهلل آقاجاني /(152) از ابتدا تا ص  اسالم و تجدد در مصر. 3

  يگلشن يمهد /ينيسكوالر تا علم دعلم از  .1

 نيمحقق از يجمع /ياسالم يعلوم انسان نيوتكو ديتول .2
 نصراهلل آقاجاني /(152) من البداية الي ص  اسالم و تجدد در مصر . 3

 ياقتصاد اسالم تیریاقتصاد و مد 9
 اقتصاد كالن /  برانسون .1

 صدر  دياقتصادنا / شه .2

  يگلشن يمهد /ينيتا علم د علم سكوالراز  .3

 اقتصاد كالن /  برانسون .1

 صدر  دياقتصادنا / شه .2

 /السيد حسن علي الهاشمي /پژوهشگاه حوزه و دانشگاهاالسالمية/ اهداف التربية .3
 انتشارات المصطفي

 رهیو س خیتار 10

 )ع(تياهل ب خيتار-1
 تاريخ تشيع-2

 سيره پيامبر اعظم)ص(-3
 

 انتشارات علم /انيرسول جعفر/عهيامامان ش يفكر ياسيس اتيح دهيگز .1
 (يپژوهشگاه حوزه و دانشگاه )تک جلد /سندگانياز نو ي/ جمع عيتش خيتار .2

دولت رسول خدا)ص(/ احمد صالح العلي/ ترجمه هادي انصاري/  .3
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 االثني عشر/ هاشم معروف الحسني ةاالئم ةسير .1

 مهيغن ميعبدالرحمحمد  /يالكبر سالميةاال تمعاالجا ريختا .2

 الدوله في عهد الرسول)ص(/ احمد صالح العلي .3

 و تمدن خیتار 11
 يتمدن اسالم خيتار-1

 معاصر جهان اسالم خيتار-2

 شكراهلل خاكرند، بوستان كتاب ،يتمدن اسالم ريس .1

 دانشگاه امام صادق)ع( /ياحمد ديحم/ياسالم يجنبش ها رتحوليس .2

 مترجم: نور اهلل كسائي /مهيغن ميعبدالرحي/بزرگ اسالم يها دانشگاهتاريخ  .3

 شكراهلل خاكرند، بوستان كتاب ،يتمدن اسالم ريس .1

 )ع(دانشگاه امام صادق /ياحمد ديحم /ياسالم يجنبش ها رتحوليس .2

 مهيغن ميعبدالرحمحمد  /يالكبر سالميةاال تمعاالجا ريختا .3

 ياخالق اسالم يمدرس اخالق 12
 اصل يموسو ياخالق / مهد يروان شناس .1

 مصباح يفلسفه اخالق/ مجتب .2

  يگلشن يمهد /ينيتا علم د سكوالراز علم  .3

 اصل يموسو ياخالق / مهد يروان شناس .1

 مصباح يفلسفه اخالق/ مجتب .2

 /السيد حسن علي الهاشمي /دانشگاهپژوهشگاه حوزه و /االسالمیة التربیةاهداف .3

 انتشارات المصطفي

 عرفان اسالمي عرفان  13
 (12و  8، 2، 1الحكمه) مراحل  هينها .1

 بر فصوص الحكم يصريكتاب شرح مقدمه ق .2

 (5، 4 ،3مقصد ) كشف المراد .3

 (12و  8، 2، 1الحكمه) مراحل  هينها  .1

 بر فصوص الحكم يصريكتاب شرح مقدمه ق .2

 (5، 4 ،3مقصد ) كشف المراد .3

http://www.lib.ir/book/66921397/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C/
http://www.lib.ir/book/66921397/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C/
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 قرآن و علوم 14

 قرآن و علوم 

، علوم تيريمد يها شيگرابا 

ي، علوم روانشناس ي،اسيس
بهداشت ي، علوم اجتماعي، تيترب

 نجوم، حقوق، و سالمت

 اهلل معرفت/ انتشارات تمهيد  آية علوم قرآني/  .1

 ياصفهان ي( / رضائ5قرآن ) ريمنطق تفس .2

 سوره رعد / تفسير الميزان .3

                             موسسه نشر اسالميانتشارات اهلل معرفت/  آية / 1ج /تلخيص التمهيد .1

 ياصفهان يرضائ ( /5قرآن ) ريمنطق تفس .2

 سوره رعد /تفسير الميزان .3

 فقه خانواده فقه خانواده 15
 ..تشكيل خانواده از منظر فقه و حقوق موضوعه /جو اد حبيبي تبار1
 آيت اهلل سبحاني( / 1. الوسيط في اصول الفقه)ج 2
 آيت اهلل فاضل لنكراني. تفصيل الشريعه كتاب النكاح و كتاب الطالق/3

 . تشكيل خانواده از منظر فقه و حقوق موضوعه /جو اد حبيبي تبار1
 ( / آيت اهلل سبحاني1. الوسيط في اصول الفقه)ج 2
 . تفصيل الشريعه كتاب النكاح و كتاب الطالق/آيت اهلل فاضل لنكراني3

 فقه تربيتي فقه تربیتی 16

 ياعراف رضايعل فرض ها/ شيو پ يمبان يتيفقه ترب .1

 جرالد ال گوتک /يتيو آراء ترب يفلسف مكاتب .2

 ( / آيت اهلل سبحاني1الوسيط في اصول الفقه)ج  .3

 ياعراف رضايعل فرض ها/ شيو پ يمبان يتيفقه ترب.1

 جرالد ال گوتک /يتيو آراء ترب يمكاتب فلسف.2

 ( / آيت اهلل سبحاني1في اصول الفقه)ج  الوسيط.3

 فقه قضایی 17

 فقه قضائي 
 آئين دادرسي و  هاي با گرايش

 جزاء و جرم شناسي

 يروانيا ( / محمد باقر1)جةي. القواعد الفقه1

 ياهلل سبحان تي( / آ1اصول الفقه)ج يف طي. الوس2

 ياهلل فاضل لنكران تيآالقضاء و الشهادات/كتاب  عهيالشر لي. تفص3

 يروانيا ( / محمد باقر1)جةي. القواعد الفقه1

 ياهلل سبحان تي( / آ1اصول الفقه)ج يف طي. الوس2

 ياهلل فاضل لنكران تيآالقضاء و الشهادات/كتاب  عهيالشر لي. تفص3

 فقه و معارف  18
 فقه و معارف اسالمي 

 با گرايش تفسير و علوم قرآن،

 يروانيا محمد باقر ( /1)جةيالقواعد الفقه .1

 ياهلل سبحان تي( / آ1اصول الفقه)ج يف طيالوس .2

 اهلل معرفت/ انتشارات تمهيد  آية علوم قرآني/  .3

 يروانيا ( / محمد باقر1)جةيالقواعد الفقه .1

 ياهلل سبحان تي( / آ1اصول الفقه)ج يف طيالوس .2

 اهلل معرفت/ انتشارات تمهيد  آية علوم قرآني/  .3

 فلسفهفقه و کالم و  19
 فقه و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم با گرايش

 (12و  8، 2، 1الحكمه)مراحل  هينها .1

  ي/ مايكل پترسوننيكتاب عقل و اعتقاد د .2

 (5، 4 ،3مقصد ) كشف المراد .3

 (12و  8، 2، 1الحكمه)مراحل  هينها .1

  ي/ مايكل پترسوننيكتاب عقل و اعتقاد د .2

 (5، 4 ،3مقصد ) كشف المراد .3

20 
 فقه و 

 تاریخ اسالم
 فقه و معارف اسالمي

 با گرايش تاريخ اسالم 

 انتشارات علم /انيجعفر رسول/عهيامامان ش يفكر ياسيس اتيح دهيگز .1

 (يتک جلد)پژوهشگاه حوزه و دانشگاه /سندگانياز نو يجمع/عيتش خيتار .2

  /مهيغن ميعبدالرحي/ بزرگ اسالم يهادانشگاه خيتار .3

 مترجم: نور اهلل كسائي

 االثني عشر/ هاشم معروف الحسني ةاالئم ةسير .1

 مهيغن ميعبدالرحمحمد  /يالكبر سالميةاال تمعاالجا ريختا .2

 الدوله في عهد الرسول)ص(/ احمد صالح العلي .3

 زبان و ادبيات فارسي ادبیات فارسی 21
 بيت الغزل معرفت و لطف سخن/فوالدي، اسكندري/انتشارات المصطفي .1

 چهار مقاله و مرزبان نامه/محمد رضا يوسفي/انتشارات المصطفي .2
 

http://www.lib.ir/book/66921397/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C/
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 واحدهای آموزشی قم – حوزه های دانشی دکتری جدول ❖ 
 

 ( ـ قمفقه )حجتیه الیجتمع آموزش عم

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 فقه و اصول ، فقه اسالمياصول فقه اسالمي 

  2 فقه و معارف قرآن  تفسير و علومفقه و معارف اسالمي با گرايش  

  3 فقه تخصصی فقه سياسي با گرايش فقه روابط بين الملل  

  4 فقه مقارن ، شيعه و مالكي، شيعه و شافعي، شيعه و حنبليشيعه و حنفيفقه مقارن با گرايش  

  5 فقه تربیتی فقه تربيتي 

  6 فقه خانواده فقه خانواده 

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

  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 
 

 و تمدن اسالمی  ـ قم عالی  تاریخ، سیرهآموزش  مجتمع

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

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

  2 تاریخ و تمدن  تاريخ تمدن اسالمي، تاريخ معاصر جهان اسالم 

 

 تخصصی -در خصوص منابع مصاحبه علمی  نکته مهم

محترم پس از انتخاب حوزه دانشی و ثبت نام قطعی  داوطلبان

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

 گروه های علمی، در مجتمع های مربوطه مراجعه نمایند.
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 قرآن و حدیث  ـ قم  آموزش عالی مجتمع

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

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

 روانشناسي، مديريت، علوم سياسي، علوم اجتماعي
  1 قرآن و علوم

  2 علوم حدیث علوم حديث تطبيقي  

  3 تفسیر و علوم قرآن  مباني و اصول قرآني شيعهعلوم قرآن، معارف قرآن، تفسير تطبيقي، قرآن و مستشرقان با گرايش هاي  

 و مطالعات ادیان ـ قم کمتآموزش عالی  ح مجتمع

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 فلسفه و کالم  فلسفه اسالمي، كالم اسالمي 

  2 عرفان عرفان اسالمي 

 ـ قمعلوم انسانی، اسالمی   آموزش عالیمجتمع 

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 اقتصاد و مدیریت اقتصاد اسالميعلوم اقتصادي با گرايش  

  2 مطالعات اسالمی مسلمين انديشه معاصر 

  3 حقوق  ، حقوق خصوصييحقوق جزا و جرم شناس 

  4 قرآن و علوم روانشناسيگرايش قرآن و علوم با  

  5 اخالق ياخالق اسالم يمدرس 

فرهنگ شناسی ـ قم ، ادبیات ومجتمع آموزش عالی زبان  

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 مطالعات اسالمی و انگليسي عربي فارسي، هاي زبان به مسلمين معاصر انديشه 

  2 ادبیات فارسی )ويژه طالب غيرايراني(زبان و ادبيات فارسي  

 حوزه االطهار)ع(ـ قم

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 فقه و اصول فقه اسالمي 
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 مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ـ قم

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 علوم قرآن تفسیر و تفسير تطبيقي 

  2 قرآن و علوم قرآن و علوم با گرايش هاي علوم تربيتي و روانشناسي 

  3 تربیتیفقه  فقه تربيتي  

  4 فقه مقارن و حنفي هشيعفقه مقارن با گرايش  

  5 فقه خانواده فقه خانواده 

  6 حقوق  حقوق خصوصي 

  7 فلسفه و کالم  فلسفه اسالميكالم اسالمي،  

  8 تاریخ و سیره )ع(تبي اهل خيتار 

  9 مطالعات اسالمی انديشه معاصر مسلمين به زبان هاي انگليسي و فارسي 

  10 فقه و اصول فقه اسالمي 

 

 ـ قم ةالبیت)ع( العالمیآل  ةجامع

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  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 

 

 قم-منین)ع(ؤمدرسه امیرالم

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

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



17 
 

 

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

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

، نجوم، مديريت، علوم ، حقوقعلوم تربيتي، روانشناسي :قرآن و علوم با گرايش هاي 
 اجتماعي، اقتصاد، بهداشت و سالمت، علوم سياسي، تاريخ

  1 قرآن و علوم

  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 حقوق  يحقوق جزا و جرم شناس 

  7 فلسفه و کالم كالم اسالمي 

  8 حدیثعلوم  علوم حديث تطبيقي  

 ن)گرگان(ستانمایندگی استان گل

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 تفسیر و علوم قرآن تفسير تطبيقي 

  2 فقه و اصول اصول فقه اسالمي 

  3 فقه تخصصی حنفيه و فقه مقارن با گرايش فقه شيع 

  4 حقوق  يحقوق جزا و جرم شناسحقوق خصوصي،  

  5 فلسفه و کالم فلسفه اسالمي 

   صفهاناستان ا نمایندگی

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 تفسیر و علوم قرآن تفسير تطبيقي 

 و البرز استان تهراننمایندگی 

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 مطالعات اسالمی انديشه معاصر مسلمين 

  2 حقوق حقوق جزا و جرم شناسي)ويژه طالب اسماعيليه( 
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 کشور خارجنمایندگی های  – دکتری های آزمونیحوزه  جدول ❖
 نمایندگی عراق

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 تفسیر و علوم قرآن تفسير تطبيقي 

  2 فقه و اصول اصول فقه اسالمي 

  3 قضاییفقه  فقه قضايي با گرايش جزا و جرم شناسي 

  4 تاریخ و تمدن تاريخ تمدن اسالمي  

 

 نمایندگی لبنان

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 تفسیر و علوم قرآن تفسير تطبيقي 

  2 فلسفه و کالم كالم اسالمي 

  3 و اصولفقه  فقه اسالمي 

 

 اندونزی، مالزی و سنگاپورنمایندگی 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فلسفه و کالم فلسفه اسالمي 

 


