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40 جدول شماره 1 گروه علوم انسانيهاي  جدول كدرشته محل  صفحه  
 

  )4كد ضريب (علوم قرآني  ـمجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111  ادامه
  توضيحات

پذيرش  ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  علوم قرآنتفسير و  7 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12341  )محل تحصيل آمل(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12342  )محل تحصيل تهران(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن -انتهاي دفترچه شرايط در 
 روزانه 12343  )محل تحصيل شيراز(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12344  )تحصيل مشهدمحل (خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12345  )محل تحصيل ميبد(خيريه 

محل  -فقط زن  -شرايط در انتهاي دفترچه 
سازمان اوقاف و امور  -معارف قرآن كريم دانشگاه علوم و  تفسير و علوم قرآن 10 - تحصيل قم

 روزانه 12346  خيريه

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12347  )محل تحصيل كرمانشاه(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  قرآن تفسير و علوم 8 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12348  )محل تحصيل آمل(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12349  )محل تحصيل تهران(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط مرد -انتهاي دفترچه شرايط در 
 روزانه 12350  )محل تحصيل شيراز(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12351  )محل تحصيل مشهد(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12352  )محل تحصيل ميبد(خيريه 

محل  - فقط مرد  -شرايط در انتهاي دفترچه 
سازمان اوقاف و امور  -علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه  تفسير و علوم قرآن 10 - تحصيل قم

 روزانه 12353  خيريه

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12354  )محل تحصيل زاهدان(خيريه 

15 - فقط زن تفسير و علوم قرآن روزانه 12355  دانشگاه قم
15 - فقط مرد تفسير و علوم قرآن روزانه 12356  دانشگاه قم

تفسير و علوم قرآن 8 - روزانه 12357  دانشگاه يزد
- 10 تفسير و علوم قرآن نوبت دوم 12358  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 

سازمان اوقاف و امور  -و معارف قرآن كريم دانشگاه علوم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12359  )محل تحصيل زاهدان(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12360  )محل تحصيل تهران(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 7 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12361  )محل تحصيل آمل(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12362  )محل تحصيل شيراز(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12363  )محل تحصيل مشهد(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12364  )محل تحصيل ميبد(خيريه 

محل  - فقط مرد  -شرايط در انتهاي دفترچه 
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - تحصيل قم

 نوبت دوم 12365  خيريه

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  قرآنتفسير و علوم  10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12366  )محل تحصيل كرمانشاه(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 8 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12367  )محل تحصيل آمل(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط مرد -انتهاي دفترچه شرايط در 
 نوبت دوم 12368  )محل تحصيل تهران(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12369  )محل تحصيل شيراز(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12370  )محل تحصيل مشهد(خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -معارف قرآن كريم دانشگاه علوم و  تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12371  )محل تحصيل ميبد(خيريه 

محل  -فقط زن  -شرايط در انتهاي دفترچه 
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير و علوم قرآن 10 - تحصيل قم

 نوبت دوم 12372  خيريه
تفسير و علوم قرآن 7 - فقط زن نوبت دوم 12373  دانشگاه قم
تفسير و علوم قرآن 7 - فقط مرد نوبت دوم 12374  دانشگاه قم

تفسير و علوم قرآن 5 - نوبت دوم 12375  دانشگاه يزد
تفسير و علوم قرآن - 20 فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12376  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 تفسير و علوم قرآن غيرانتفاعي 12377  قم -اجتهاد غيرانتفاعي موسسه 
20 - فقط زن تفسير و علوم قرآن غيرانتفاعي 12378  )ويژه خواهران(اصفهان  - موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر 

- 20 تفسير و علوم قرآن غيرانتفاعي 12379  ايالم -باختر غيرانتفاعي موسسه 
 )1كد ضريب (فقه و حقوق  ـمجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1112

فقه و مباني حقوق اسالمي 8 -   روزانه 12380  دانشگاه اردكان
12 - فقط زن فقه و مباني حقوق اسالمي روزانه 12381  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا

فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - روزانه 12382  دانشگاه ايالم
- 10 فقه و مباني حقوق اسالمي روزانه 12383  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 15 فقه و مباني حقوق اسالمي روزانه 12384  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 10 فقه و مباني حقوق اسالمي روزانه 12385  دانشگاه تبريز
- 10 فقه و مباني حقوق اسالمي روزانه 12386  دانشگاه تهران
فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - روزانه 12387  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 فقه و مباني حقوق اسالمي روزانه 12388  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - روزانه 12389  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - روزانه 12390  دانشگاه سمنان
فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - روزانه 12391  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
فقه و مباني حقوق اسالمي 9 - روزانه 12392  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - روزانه 12393  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - روزانه 12394  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - روزانه 12395  دانشگاه شيراز
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41 جدول شماره 1 گروه علوم انسانيهاي  جدول كدرشته محل  صفحه  
 

  )1كد ضريب (فقه و حقوق  ـمجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1112  ادامه
  توضيحات

پذيرش  ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ رشته  عنوان نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - روزانه 12396  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 21 فقه و مباني حقوق اسالمي روزانه 12397  دانشگاه فردوسي مشهد

15 - فقط زن حقوق اسالمي فقه و مباني روزانه 12398  دانشگاه قم
15 - فقط مرد فقه و مباني حقوق اسالمي روزانه 12399  دانشگاه قم

- 10 فقه و مباني حقوق اسالمي روزانه 12400  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 15 فقه و مباني حقوق اسالمي روزانه 12401  دانشگاه ياسوج
- 19 اسالميفقه و مباني حقوق  روزانه 12402  دانشگاه يزد

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 12403  پرديس شهيد رجايي اروميه -دانشگاه فرهنگيان  فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - فقط مرد - وزارت آموزش و پرورش 
12 - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و مباني حقوق اسالمي روزانه 12404  و انقالب اسالمي) س(خمينيپژوهشكده امام 
20 - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق خانواده روزانه 12405  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 
15 - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق جزا روزانه 12406  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 
15 - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق خصوصي روزانه 12407  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 

فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - نوبت دوم 12408  دانشگاه اردكان
فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - فقط زن نوبت دوم 12409  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا

فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - نوبت دوم 12410  دانشگاه ايالم
مباني حقوق اسالمي فقه و 7 - نوبت دوم 12411  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - نوبت دوم 12412  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - نوبت دوم 12413  دانشگاه تبريز
فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - نوبت دوم 12414  )تحصيل پرديس فارابي قم محل(دانشگاه تهران 
- 10 فقه و مباني حقوق اسالمي نوبت دوم 12415  دانشگاه تهران
فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - نوبت دوم 12416  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - نوبت دوم 12417  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مباني حقوق اسالميفقه و  4 - نوبت دوم 12418  دانشگاه سمنان
فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - نوبت دوم 12419  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - نوبت دوم 12420  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - نوبت دوم 12421  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - نوبت دوم 12422  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - نوبت دوم 12423  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 14 فقه و مباني حقوق اسالمي نوبت دوم 12424  دانشگاه فردوسي مشهد

مباني حقوق اسالميفقه و  7 - فقط زن نوبت دوم 12425  دانشگاه قم
فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - فقط مرد نوبت دوم 12426  دانشگاه قم

فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - نوبت دوم 12427  بابلسر - دانشگاه مازندران 
فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - نوبت دوم 12428  دانشگاه ياسوج
- 10 حقوق اسالميفقه و مباني  نوبت دوم 12429  دانشگاه يزد

40 - آموزش محور فقه و مباني حقوق اسالمي مجازي 12430  دانشگاه تهران
40 - آموزش محور فقه و مباني حقوق اسالمي مجازي 12431  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

اسالميفقه و مباني حقوق  9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 12432  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
پرديس خودگردان 12433  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 12434  دانشگاه سمنان
فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 12435  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
پرديس خودگردان 12436  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - دانشگاه

خودگردان  محل تحصيل پرديس -فقط مرد 
پرديس خودگردان 12437  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - دانشگاه

- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي پيام نور 12438  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي پيام نور 12439  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي پيام نور 12440  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي پيام نور 12441  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي پيام نور 12442  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي پيام نور 12443  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي پيام نور 12444  آباد خرممركز  -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي پيام نور 12445  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي پيام نور 12446  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي پيام نور 12447  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي پيام نور 12448  مركز يزد -استان يزد دانشگاه پيام نور 

40 - آموزش محور فقه و مباني حقوق اسالمي مجازي پيام نور 12449  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 - آموزش محور فقه و مباني حقوق اسالمي مجازي پيام نور 12450  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
40 - آموزش محور فقه و مباني حقوق اسالمي مجازي پيام نور 12451  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
40 - آموزش محور فقه و مباني حقوق اسالمي مجازي پيام نور 12452  آباد خرممركز  -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

20 - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 12453  اهواز -) ع(امير المومنينغيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 12454  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 

20 - فقط مرد فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 12455  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
10 - محل تحصيل قم مباني حقوق اسالميفقه و  غيرانتفاعي 12456  قرآن و حديثغيرانتفاعي دانشگاه 

20 - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 12457  )محل تحصيل تهران(قرآن و حديث غيرانتفاعي دانشگاه 
15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 12458  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 
15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 12459  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 

- 15 فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 12460  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 12461  )ويژه خواهران(تهران  -دانشكده غيرانتفاعي رفاه 

- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 12462  اروميه - آفاق غيرانتفاعي موسسه 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 12463  ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي موسسه 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 12464  مشهد - حكيم طوس غيرانتفاعي موسسه 
- 20 فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 12465  مهد علم پوياي كاشانغيرانتفاعي موسسه 

12 - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 12466  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  حقوق خصوصي اسالميفقه مقارن و 
12 - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 12467  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي

10 - فقط زن غيرانتفاعي 12468  )تحصيل قممحل (الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي
10 - فقط مرد غيرانتفاعي 12469  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي

12 - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 12470  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي
10 - دفترچه شرايط در انتهاي مذاهب فقهي غيرانتفاعي 12471  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

هاي  حوزه 2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12472  قم -) ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فقه سياسي 7 -
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  )1كد ضريب (فقه و حقوق  ـمجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1112  ادامه
  توضيحات

پذيرش  ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

هاي  حوزه 2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - مدرك كارشناسي علميه و يا طالب داراي 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12473  قم -) ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فقه سياسي 7 -

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي  فقه و حقوق خانواده 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 12474  )ويژه خواهران(قم  -) س(الزهرا جامعه

20 - محورآموزش  مذاهب فقهي مجازي غيرانتفاعي 12475  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
40 - آموزش محور فقه و مباني حقوق اسالمي شاغلين ويژه مجازي 12476  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 - آموزش محور فقه و مباني حقوق اسالمي شاغلين ويژه مجازي 12477  مركز بوشهر -بوشهر دانشگاه پيام نور استان 
40 - آموزش محور فقه و مباني حقوق اسالمي شاغلين ويژه مجازي 12478  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
40 - آموزش محور فقه و مباني حقوق اسالمي شاغلين ويژه مجازي 12479  آباد خرممركز  -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 )1كد ضريب (فلسفه و كالم  ـمجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1113

روزانه 12480  دانشگاه اصفهان فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي 5 -  
روزانه 12481  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي 5 -
روزانه 12482  دانشگاه بيرجند فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي 7 -
روزانه 12483  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي 7 -
روزانه 12484  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي 5 -
- 10 روزانه 12485  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي
روزانه 12486  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي 5 -
- 10 روزانه 12487  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي
- 14 روزانه 12488  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي
- 12 روزانه 12489  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي

روزانه 12490  تهران - دانشگاه شاهد  فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 12491  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي 6 -
- 10 روزانه 12492  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي
روزانه 12493  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي 7 -

15 - فقط مرد روزانه 12494  قمدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي
15 - فقط زن روزانه 12495  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي

روزانه 12496  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي 4 -
روزانه 12497  بابلسر - دانشگاه مازندران  فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي 4 -
روزانه 12498  دانشگاه مالير فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي 7 -
- 10 روزانه 12499  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي
روزانه 12500  دانشگاه اصفهان فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي 6 -

23 - فقط زن روزانه 12501  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا اسالميفلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم 
روزانه 12502  دانشگاه بيرجند فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي 7 -

10 - محل تحصيل تهران روزانه 12503  دانشگاه خوارزمي فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي
روزانه 12504  تهران - دانشگاه شاهد  اسالمي گرايش كالم اسالمي فلسفه و كالم 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

روزانه 12505  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي 6 -
روزانه 12506  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي 8 -
روزانه 12507  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  گرايش كالم اسالميفلسفه و كالم اسالمي  6 -
روزانه 12508  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي 6 -

15 - فقط مرد روزانه 12509  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي
15 - فقط زن روزانه 12510  دانشگاه قم كالم اسالميفلسفه و كالم اسالمي گرايش 

روزانه 12511  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي 3 -
روزانه 12512  بابلسر - دانشگاه مازندران  فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي 3 -
روزانه 12513  دانشگاه مالير فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي 7 -
- 10 روزانه 12514  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي
كالم تطبيقي 6 - روزانه 12515  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
عرفان اسالمي 8 - روزانه 12516  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 15 عرفان اسالمي روزانه 12517  دانشگاه سمنان

عرفان اسالمي 6 - انتهاي دفترچهشرايط در  روزانه 12518  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني
- 15 دين شناسي روزانه 12519  دانشگاه سمنان
- 15 شيعه شناسي گرايش كالم روزانه 12520  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- 10 شيعه شناسي گرايش كالم روزانه 12521  دانشگاه اصفهان
شيعه شناسي گرايش كالم 5 - روزانه 12522  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

20 - شرايط در انتهاي دفترچه شيعه شناسي گرايش كالم روزانه 12523  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 
پذيرش دانشجو منحصرا از بين دارندگان 

مدارك سطح دو حوزه علميه و يا طالب 
كارشناسي در يكي از داراي مدرك 

 فقط مرد -مرتبط هاي  رشته

 روزانه 12524  دانشگاه قم شيعه شناسي گرايش كالم 12 -

پذيرش دانشجو منحصرا از بين دارندگان 
مدارك سطح دو حوزه علميه و يا طالب 

داراي مدرك كارشناسي در يكي از 
 فقط زن -مرتبط هاي  رشته

 روزانه 12525  قمدانشگاه  شيعه شناسي گرايش كالم 12 -

شيعه شناسي گرايش كالم 5 - روزانه 12526  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 10 شيعه شناسي گرايش كالم روزانه 12527  دانشگاه يزد
شيعه شناسي گرايش تاريخ 5 - روزانه 12528  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

پذيرش دانشجو منحصرا از بين دارندگان 
مدارك سطح دو حوزه علميه و يا طالب 

داراي مدرك كارشناسي در يكي از 
 فقط زن -مرتبط هاي  رشته

 روزانه 12529  دانشگاه قم شيعه شناسي گرايش تاريخ 12 -

روزانه 12530  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  شيعه شناسي گرايش جامعه شناسي 5 -
روزانه 12531  گرگان -دانشگاه گلستان  جامعه شناسيشيعه شناسي گرايش  5 -
- 10 روزانه 12532  دانشگاه يزد شيعه شناسي گرايش جامعه شناسي
- 11 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه 12533  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- 10 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه 12534  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 12535  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و حكمت اسالمي 10 - وزارت آموزش و پرورش

- 12 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه 12536  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 10 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه 12537  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 12 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه 12538  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

20 - شرايط در انتهاي دفترچه فلسفه و حكمت اسالمي روزانه 12539  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 
كالم اسالمي 7 - روزانه 12540  دانشگاه تبريز


