فراخوان کارشناسی ارشد فلسفه اسالمی با نگاه نوین
جامعه المصطفی

(ص)

العالمیه واحد تهران در راستای مواجهه با مسائل فلسفی انسان معاصر و فراهم آوردن زمینههای

مناسب جهت گفتگوی بین فلسفه اسالمی و فلسفه غرب اقدام به پذیرش دانشپژوه در رشته فلسفه اسالمی درمقطع
کا رشناسی ارشد نموده است .لذا عالقمندان می توانند با احراز شرایط ذیل در این دوره ثبت نام کنند.

شرایط پذیرش
فارغالتحصیل دورهی کارشناسی رشته مطالعات اسالمی بر اساس ضوابط جامعه المصطفی(ص) پذیرش می شوند.


در صورتی که فراگیران از رشتههای دیگر بخواهند در این دوره شرکت کنند ،باید بر زبان عربی تسلط نسبی
داشته باشند.



زبان دوره انگلیسی است و داوطلبان موظفند مدارک الزم جهت شرکت در دوره را ارائه دهند.
 -تافل:

PBT (paper based test): 567
)iBT (internet based test): 86 overall, (no less than 20 in each of the four component scores

 آیلتس :حداقل 6/5 دانشجویانی که دوره کارشناسی خود را در دانشگاه انگلیسی زبان گذارنده اند نیاز به ارائه مدرک تافل و یاآیلتس ندارند.


برخی از واحد های تخصصی به زبان عربی خواهد بود.



پذیرش به شکل مصاحبه علمی توسط گروه فلسفه اسالمی پس از دریافت رزومه علمی متقاضیان و اعالم



موافقت جهت تحصیل در جمهوری اسالمی ایران انجام خواهد شد.
طول دوره کارشناسیارشد با احتساب زمان رساله  2سال و به طور تمام وقت است( .دانشپژوهان می توانند
رساله خود را در کشور خود بنویسند).

مزایا
پذیرفتهشدگان طبق قوانین و مقررات برنامه بورس تحصیلی ،از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:


اعطای مدرک معتبر کارشناسی ارشد؛



خوابگاه (فقط برای دانشپژوهان مجرد)؛



بیمه درمانی دوره دانشجویی.

تعهدات
پذیرفته شدگان متعهد خواهند بود موارد زیر را در طول دوره تحصیل رعایت کنند:


تحصیل تمام وقت در جامعةالمصطفی(ص)؛



حفظ عملکرد تحصیلی بسیار خوب در طول مدت تحصیل؛



رعایت کامل قوانین و مقررات جامعةالمصطفی(ص).

مدارک
الزم است متقاضیان به منظور بررسی صالحیت ،مدارک خواسته شده زیر را به موقع تهیه و ارسال کنند:
 تکمیل و ارسال فرم درخواست تا تاریخ  9014/2/03از طریق ایمیل؛


ارسال رزومه؛



مدرک کارشناسی؛



معرفینامه از دو نفر از اساتید.
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