باسمه تعالی

اطالعيه پذيرش سطح 4
پذیرش دکتری

(تکميل ظرفيت)

"به عنوان يك رشته اصلي در حوزه بايد مجتهد كالم هم داشته باشيم" .مقام معظم رهبري

پذیرش دکتری

با استعانت از خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر(عج)

(مدظله العالی)

مرکز تخصصي علم کالم (مؤسسه امام صادق )ع)

تحت اشراف حضرت آية اهلل العظمی سبحانی (دامت بركاته) برای تکمیل ظرفیت در سال تحصیلي 99 -97

ازمیان فارغ التحصیالن سطح  3اين مركز برای تحصیل در دوره سطح( 4دکتری) دانش پژوه میپذيرد.
مدارك مورد نياز ثبت نام

شرايط پذيرش
 -1اتمام سطح). 3مشروط به اينکه حداقل  ،موضوع پايان نامه كالمی باشد)

 -2موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبه علمی.
 -3تعهد نسبت به رعايت مقررات و ضوابط مركز.
تذكر :كسانی كه مراحل نهائی تدوين پايان نامه خود را طی میكنند،
میتوانند در آزمون شركت نمايند مشروط به اين كه تا پايان نیمسال اول
تحصیلی از پايان نامه خود دفاع نمايند.

پذیرش دکتری

 -1كپی تمام صفحات شناسنامه و كارت ملی .
 -2يک قطعه عکس  ،پشت نويسی شده.
 -3مدارك سطح 3يا گواهی تدوين پايان نامه از واحد مدارج
علمی
 -4تکمیل فرم پذيرش.

پذیرش دکتری

مواد آزمون :
اصول

كتاب البیع( :امام خمینی) مساله :والية الفقیه  -مسالة :والية عدول المومنین
كفاية االصول :المقصد السادس(بجز فصول 11الی  ،)11خاتمة (االجتهاد و التقلید)

كالم

كشف المراد( :بخش الهیات) ،شرح المقاصد (تفتازانی) ج 4از ابتدا تا فصل پنجم (مباحث ذات و صفات)

منطق

فلسفه

الجوهر النضید :مباحث  :قیاس ،برهان و مغالطه
نهاية الحکمة( :كل كتاب) ،الشواهد الربوبیه (مشهد سوم) ،شرح اشارات (نمط چهارم)

كالم جديد

عقل و اعتقاد دينی( :مايکل پترسون)  ،فصول  2تا 11

تاريخ كالم

بحوث فی الملل و النحل( :آية اهلل العظمی سبحانی) ،جلد اول

فقه

دروس عمومی

پذیرش دکتری پذیرش دکتری

دروس تخصصی

زمان ثبت نام  96/07/51 :الی 96/07/77

ساعت  53الی70

پرديسان – بلوار امام صادق (ع) – موسسه امام صادق (ع)

مکان ثبت نام:
دکتری
پذیرش

زمان آزمون :

پذیرش دکتری

كالم  ،فقه و اصول

چهار شنبه

96/09/79

ساعت 9 :صبح

فلسفه

چهار شنبه

96/09/79

ساعت 57 :عصر

منطق ،كالم جديد و تاريخ كالم

پنج شنبه

96/09/30

ساعت 9 :صبح

مکان آزمون :پرديسان ،بلوار امام صادق (ع)  ،مركزتخصصی علم كالم

