باسمه تعالی

رشتهاهی دانش گاهی همسو با رشتهاهی سطح  3جامعة الزهر ءا
کلیه داوطلبان دارای مدرک کارشناسی پیوسته در رشتههایی که فهرست آنها در ادامه آمده است ،با توجه به انگیزه ،عالقه و
توانمندی خود میتوانند یکی از رشتهها و گرایشهای معرفی شده در سطح سه را انتخاب نمایند .یادآوری میشود که عنوان
مندرج در مدرک کارشناسی داوطلبان دانشگاهی این سطح ،باید کامالً منطبق با یکی از عناوین مذکور در فهرست ذیل باشد؛ در
غیر این صورت امکان شرکت در آزمون سطح  3را نخواهند داشت.
نکته مهم :داوطلبان فاقد مدرک کارشناسی در رشتههای ذیل ،حتی اگر مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری را در این رشتهها دارا
باشند ،نمیتوانند در آزمون سطح  3شرکت نمایند.
تبصره :دارندگان مدارک معادل یا استخدامی و داوطلبانی که مدرک کارشناسی خود را بر اساس حفظ کل قرآن کریم از وزارت
علوم و تحقیقات اخذ کردهاند ،امکان شرکت در آزمون سطح  3را ندارند.
عناوین رشتههای همسو
 )1ادیان و مذاهب

 )14دبیری علوم دینی و معارف اسالمی

 )2آموزش الهیات

 )15دبیری فلسفه

 )3آموزش دینی و عربی

 )16رشته علوم قرآنی گرایش تفسیر قرآن مجید

 )4آموزش زبان عربی

 )17رشته فنون قرائت ،تالوت و کتابت قرآن

 )5آموزش معلمان (در رشته معارف اسالمی)

مجید

 )6تاریخ اسالم

 )18زبان و ادبیات عرب

 )7تبلیغ ،حج و زیارت

 )19زبان و ادبیات عربی

 )8تربیت مبلغ قرآن کریم

 )21شیعه شناسی

 )9تربیت معلم قرآن

 )21علوم اسالمی رشته اقتصاد

 )11تفسیر قرآن کریم

 )22علوم اسالمی و تاریخ اسالم

 )11تفسیر قرآن مجید

 )23علوم حدیث

 )12دبیری الهیات و معارف اسالمی

 )24علوم حدیث و قرآن

 )13دبیری زبان و ادبیات عرب

 )25علوم قرآن و حدیث

 )26علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید

 )58معارف اسالمی و مطالعات زنان

 )27علوم قرآنی _ تفسیر قرآن مجید

 )59معارف اسالمی و اقتصاد

 )28علوم قرآنی _ علوم قرآن مجید

 )61معارف اسالمی و حقوق

 )29علوم قرآنی گرایش تفسیر قرآن مجید

 )61معارف اسالمی و علوم سیاسی

 )31علوم قرآنی گرایش علوم قرآن مجید

 )62معارف قرآن کریم

 )31علوم قرآنی و حدیث

 )63الهیات فلسفه و حکمت اسالمی

 )32علوم قرآن مجید

 )64الهیات و معارف اسالمی _شاخه فلسفه و

 )33علوم قضایی

حکمت اسالمی

 )34علوم و معارف قرآن

 )65الهیات و معارف فقه و حقوق اسالمی

 )35فقه اسالمی

 )66الهیات و معارف اسالمی

 )36فقه و اصول

 )67الهیات و معارف اسالمی شاخه ادیان و

 )37فقه و حقوق اسالمی
 )38فقه و معارف اسالمی
 )39فقه وحقوق
 )41فلسفه
 )41فلسفه و حکمت اسالمی
 )42فلسفه و عرفان اسالمی
 )43فلسفه و کالم
 )44فلسفه و کالم اسالمی (دانشگاه امام صادق)
 )45کالم اسالمی
 )46مترجمی زبان عربی
 )47معارف اسالمی
 )48معارف اسالمی گرایش تبلیغ و ارتباطات
 )49معارف اسالمی و اخالق
 )51معارف اسالمی و جغرافیایی فرهنگی
 )51معارف اسالمی و روانشناسی
 )52معارف اسالمی و زبان و ادبیات عرب
 )53معارف اسالمی و علوم اجتماعی
 )54معارف اسالمی و علوم تربیتی
 )55معارف اسالمی و علوم سیاسی
 )56معارف اسالمی و کالم
 )57معارف اسالمی و مدیریت

عرفان
 )68الهیات و معارف اسالمی شاخه تاریخ تمدن
و ملل اسالمی
 )69الهیات و معارف اسالمی شاخه علوم قرآن و
حدیث
 )71الهیات و معارف اسالمی شاخه فقه و مبانی
حقوق اسالمی
 )71الهیات و معارف اسالمی شاخه فلسفه و کالم
اسالمی

