
بسمه تعالی 

 )ره(اطالعیه موسسه آموسضی و پژوهطی امام خمینی

 1397-98پژوه تزای مقطع کارضناسی در خصوظ پذیزش دانص

 (های علمیهویژه طالب سطح یک حوسه)

ٍ فٌبٍسی ثب ًظبست سبصهبى سٌجص آهَصش کطَس اص ثیي ثشادساى ٍ خَاّشاى  ثش اسبس هجَص ٍصاست علَم، تحقیقبت )سُ(هَسسِ آهَصضی ٍ پژٍّطی اهبم خویٌی

 )ثشادساى ٍ خَاّشاى ثشایحضَسی  ّبی حضَسی ٍیژُ ثشادساى ٍ ًیوِ دٍسُ(دس علَم اًسبًی دس هقطع کبسضٌبسی  جْت تحصیلّبی علویِ،  طلجِ سسوی حَصُ

 پزیشد. پژٍُ هی داًص  1397-98ثشای سبل تحصیلی 

 المی وــارف اسعـــم      ّبی تحصیلی: سضتِ

 
 
 
 

 

 

 د.گشد ضٌبسی ثشگضاس هی فلسفِ، کالم، تبسیخ، علَم سیبسی، علَم قشآًی، علَم تشثیتی ٍ سٍاى : دٍسُ ًیوِ حضَسی دس ّفت سضتِ هعبسف اسالهی ٍ :تزکش

 ضزایط عمومی پذیزش:
 ًذاضتي سَء سبثقِ کیفشی؛  (2 جوَْسی اسالهی ایشاى؛ًظبم اعتقبد ٍ التضام عولی ثِ   (1

 ثشخَسداسی اص تَاًبیی جسوی ٍ رٌّی الصم؛  (4  عذم اضتْبس ثِ اعوبل خالف ضئَى طلجگی  (3

 ضزایط اختصاصی پذیزش:
 ؛هَفقیت دس هصبحجِ  (4 ؛دس آصهَى کتجی هَفقیت  (3 ؛اضتغبل سسوی ثِ تحصیل دس حَصُ  (2 اتوبم سطح یک حَصُ علویِ؛  (1

 مشایا:

 التحصیالى اعطبی داًطٌبهِ سسوی کبسضٌبسی ثِ فبسغ  (1

 «پژٍّبى دٍسُ حضَسی ٍیژُ داًص»اعطبی کوک ّضیٌِ تحصیلی   (2

 اهکبى اداهِ تحصیل دس هقطع کبسضٌبسی اسضذ ٍ دکتشی دس ایي هَسسِ ٍ سبیش هشاکض آهَصش عبلی هعتجش  (3

 ّب دس داخل هَسسِ تب خبسج صجح 7تحصیل دس دسٍس فقِ ٍ اصَل حَصُ اص پبیِ   (4

 مواد، مناتع و ضزایة آسمون:

 ضزیة آسمون مطالعاتی مناتع موادآسمون

 3 اثَاة: طْبست ، صالُ، هتبجش،اجبسُ،ًکبح ،ضشح لوعِ فقِ

 3 اصَل الفقِ )هشحَم هظفش( تب اٍل هجبحث الحجِ اصَل فقِ

 2 )هشحَم هظفش(الوٌطق  هٌطق

 2 ثشادساى دس حذ سطح یک حَصُ ادثیبت عشة

 1 ثبل قلن ثشکتبة  ادثیبت فبسسی

 1 هقذهبتیدس حذ  صثبى اًگلیسی

 سهمیه رسمندگان و ایثارگزان:

داسد؛ دس صَستی کِ حذ ًصبة ًوشُ الصم سا دس آصهَى  ت ثِ داٍطلجبى ٍاجذ ضشایط اختصبظدسصذ ظشفی 25هبت سسبًی ثِ ایثبسگشاى، حذاکثش ذثب تَجِ ثِ تصَیت قبًَى جبهع خ

جْت کست اطالعبت ) ذ ضذ.ٌخَاّ اص سْویِ سصهٌذگبى ٍ ایثبسگشاى هطوَل استفبدُ ، سبصهبى سٌجص آهَصش کطَسهٌتطشُ ذ. هتقبضیبى ثش اسبس ضشایط ٌکتجی احشاص کٌ

  (هشاجعِ فشهبییذ.کبسضٌبسی سبصهبى سٌجص آهَصش کطَس ثِ دفتشچِ ساٌّوبی آصهَى  اص ضشایط ثیطتش

 حضوری: های حضوری و نیمه ظزفیت هز رضته در دوره

 ًفش است. 30حضَسی حذاکثش  ًفش ٍ دس دٍسُ ًیوِ 20ًفش ٍ حذاکثش  15ظشفیت ّش سضتِ دس دٍسُ حضَسی حذاقل 

 محل تحصیل:

 کٌٌذ. سا ثشای تحصیل اًتخبةقن  ضْش هقذس دٍسُ حضَسیهتقبضیبى 

 سمان و نحوه ثثت نام:

 ثجت ًبم ًوبیٌذ. paziresh.iki.ac.ir شثب هشاجعِ ثِ سبهبًِ پزیش 25/09/96تب تبسیخ تَاًٌذ  هی داٍطلجبى

 تزگشاری آسمون:

 دس کبست ٍسٍد ثِ جلسِ قیذ خَاّذ ضذ. مکان:         1396ثْوي هبُ  27 جوعِ سمان: 

 راهنمای آسمون در سامانه پذیزش موسسه، مزاجعه فزمایید. تذکز: جهت کسة اطالعات تیطتز ته دفتزچه
 هذیشیت پزیشش (سُ)قن، ثلَاس اهیي، اثتذای ثلَاس جوَْسی اسالهی، هَسسِ آهَصضی ٍ پژٍّطی اهبم خویٌی    آدسس:

 32113618 -32113683 – 32113628ّبی توبس ثب هذیشیت پزیشش قن:    تلفي

    p@qabas.netًطبًی پست الکتشًٍیکی:   http://paziresh.iki.ac.irًطبًی ایٌتشًتی: 

 مدیزیت کالم فلسفه حقوق تاریخ اقتصاد ادیان اخالق

ضناسیجامعه ضناسیروان  سیاسیعلوم  قزآنیعلوم  تزتیتیعلوم   

http://paziresh.iki.ac.ir/
mailto:p@qabas.net

