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 آزمون عمومی پژوهشی آموزشی مصاحبه کتبی جمع رشته گروه

 0 20 20 10 50 60 عرفان و ادیان –الهیات و معارف اسالمی  ادیان و عرفان

 اسالمی ملل تمدن و تاریخ –الهیات و معارف اسالمی  تاریخ و تمدن ملل اسالمی
60 50 10 

20 20 0 

 حدیث و قرآن علوم –الهیات و معارف اسالمی  علوم قرآن و حدیث
60 50 10 

20 20 0 

 فقه و مبانی حقوق اسالمی -معارف اسالمی الهیات و  فقه و مبانی حقوق اسالمی
60 50 10 

20 20 0 

 حكمت متعالیه فلسفه و حكمت اسالمی
60 50 10 

20 20 0 

 مدرسی معارف اسالمی ـ مبانی نظری اسالم معارف اسالمی
60 50 10 

20 20 0 

 مدرسی معارف اسالمی گرایش قرآن و متون اسالمی معارف اسالمی
60 50 10 

20 20 0 

 

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 95برخی جزئیات پذیرش دکتری 

 دارای ارجحیتهای کارشناسی ارشد  عناوین رشته برای ارزیابی دانش و منشعناوین دروس  رشته گروه

 ادیان و عرفان
 ـالهیات و معارف اسالمی 

 وعرفان ادیان
 زبان انگلیسی تخصصی عرفان ادیان

زبان عربی 

 تخصصی

تمامی رشته های مندرج دردفترچه شماره یک سنجش به 

 عنوان رشته های مورد قبول

ملل تاریخ و تمدن 

 اسالمی

ـ الهیات و معارف اسالمی 

 اسالمی ملل وتمدن تاریخ

 زبان عربی

 زبان انگلیسی

 تاریخ نگاری و مأخذ شناسی

تاریخ سیاسی اسالم تا پایان سده   

 هجری  13

 تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم -

 تاریخ علوم در اسالم

جغرافیای تاریخی 

 های اسالمیسرزمین

تاریخ هنرو معماری 

سرزمین های در 

اسالمی مطالعات 

 اسالمی درغرب

 تاریخ و تمدن ملل اسالمی
تاریخ با همه 

 گرایش ها

ادیان و 

 عرفان

 علوم قرآن و حدیث
ـ الهیات و معارف اسالمی 

 وحدیث قرآن علوم
 حدیث علوم قران تفسیر

 زبان عربی ،

 انگلیسی تخصصی
   علوم قرآن و حدیث

مبانی حقوق  فقه و

 اسالمی

 ـ الهیات و معارف اسالمی 

 اسالمیفقه و مبانی حقوق
 های الهیات کلیه شاخه  قواعد فقه فقه اصول فقه

حقوق، های رشته

فقه و حقوق و 

های  دیگر رشته

 مرتبط به فقه

 3سطح 

حوزه 

 علمیه

و حكمت  فلسفه

 اسالمی
 حكمت مشاء حكمت متعالیه حكمت متعالیه

 کالم

 )قدیم و جدید(
 منطق

-تمامی رشته ها و گرایش

فلسفه )اعم از فلسفه های

فلسفه محض و  –اسالمی 

 فلسفه های مضاف(

تمامی رشته ها 

و گرایش های 

الهیات و نیز 

کلیه گرایش 

 های کالم

 3سطح 

حوزه 

 علمیه

 اسالمی معارف
 مدرسی معارف اسالمی ـ 

 مبانی نظری اسالم
تمامی رشته های مندرج دردفترچه به عنوان رشته های   کالم جدید فلسفه اسالمی کالم اسالمی

ترش سشورای گ 556با رعایت شرایط مصوبه  مورد قبول

 معارف اسالمی مندرج در دفترچه  سنجش
مدرسی معارف اسالمی گرایش 

 اسالمیقرآن و متون 

تفسیر قرآن و روش های 

 تفسیری
  علوم حدیث علوم قرآن
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