اطالعیه دانشگاه مذاهب اسالمی
دانشگاه هذاهب اسالهی بزای سال تحصیلی  69-69اس هیاى شزکت کننذگاى واجذالشزایظ اعالم شذه اس سوی ساسهاى سنجش آهوسش کشور بز اساس آسهوى کتبی (تخصصی) هصاحبه و اهتیاسات آهوسشی
و پژوهشی اقذام به پذیزش دانشجو هی نوایذ.
یادآوری ههن :شزایظ عووهی و اختصاصی دانشگاه در دفتزچه شواره یک ساسهاى سنجش آهوسش کشور و سایت دانشگاه آهذه است.
رضته
تاریخ اسالم

ضزیة

مناتع

تاریخ آسمون وتثی

تاریخ مصاحثه

حد نصاب

مواد آسمون وتثی

وسانی مجاس هستند در آسمون  -تاریخ نگاری و روش تحمیك

2

در سطح وارضناسی ارضد

ضنثه 95/2/18

ضنثه و یىطنثه

وتثی و مصاحثه ضزوت نمایند وه  -تاریخ تحوالت جهان اسالم
حدالل نمزه تزاس  2009وسة نموده  -ملل و نحل (فزق و مذاهة اسالمی)

3

در سطح وارضناسی ارضد

ساعت  9صثح

 95/4/19و 95/4/20

2

در سطح وارضناسی ارضد

ساعت 8 - 14

تاضند.
علوم لزآن و

وسانی مجاس هستند در آسمون  -علوم لزآن

2

در سطح وارضناسی ارضد

یىطنثه 95/2/19

سه ضنثه وچهارضنثه

حدیث

وتثی و مصاحثه ضزوت نمایند وه  -علوم حدیث
حدالل نمزه تزاس  2998وسة نموده

2

در سطح وارضناسی ارضد

ساعت  9صثح

 95/4/22و 95/4/23
ساعت 8 – 14

تاضند.
ضزح لمعه(مثاحث غیزعثادی)

دوضنثه 95/9/20

ضنثه و یىطنثه

فمه و مثانی

وسانی مجاس هستند در آسمون  -فمه

حموق اسالمی وتثی و مصاحثه ضزوت نمایند وه  -اصول فمه

مىاسة (اس اتتدای تیع تا

ساعت  9صثح

 95/4/26و 95/4/27

حدالل نمزه تزاس  2750وسة نموده

پایان تیع فضولی)

تاضند.

2

2

ساعت 8 – 14

اصول مظفز و رسائل اصل
تزائت

الف -متماضیان می تایست مثلغ  800/000ریال ته حساب ضماره  55138486تانه تجارت تنام دانطگاه مذاهة اسالمی واریش و فیص آن را در سمان آسمون وتثی ته دانطگاه ارائه
نمایند.
ب -مدارن مورد نیاس:
 تکویل و ارائه فزم شواره یک (دریافت فزم اس سایت دانشگاه و ارائه ی پزینت آى در سهاى حضور در آسهوى کتبی) اصل شناسناهه و کارت هلی تصویز توام صفحات شناسناهه و کارت هلی -تصویز کارناهه آسهوى نیوه هتوزکش دکتزی سال 5969

 اصل هذرک کارشناسی و کارشناسی ارشذ و یا تأییذیه هزبوط به ریش نوزات هز دو هقغع گواهی تأییذ شذه توسظ دانشگاه هحل تحصیل اصل حکن کارگشینی بزای داوعلباى حائش شزایظ سهویه هزبیاى رسوی قغعی و یا رسوی آسهایشی وسارت علوم ،تحقیقات و فناوریاداره کل آموزش و تحصیالت تکمیلی

