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 باسمه تعالی

 )هل یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمون (

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی

 (Ph.Dی ) صدكتری تخص ه هایآگهی پذیرش دانشجو در دور

 6931مشهد مقدس ـ سال
 

 شا   دكتاري در  مقطا   در ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي با اصالت حوزوي از طريق آزمون اختصاصي و انجاام مصااح     

و   فقا  جاایاي   ،   حقوق بین الملا  و جرم شناسي ,  كیفريعلوم قرآني و حديث , فلسف  و كالم اسالمي , حقوق رشت  : 

 واجد شرايط , دانشجو مي پذيرد. كليه برادراناز حقوق 

 شرایط عمومی :

 اعتقاد و التاام ب  دين م ین اسالم و تابعیت جمهوري اسالمي ايران .1

 جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسياعتقاد و التاام ب  نظام مقدس  .2

 نداشتن سوء پیشین  ب  تشخیص مراج  ذيصالح .3

 نداشتن من  قانوني ادام  تحصی  از نظر مقررات نظام وظیف  عمومي .4

 نداشتن تعهد خدمتي ب  هیچ مركا يا ارگان رسمي كشور .5

 شرایط اختصاصی :

س  و باالتر از حوزه علمی   ارای  مدرك رسمي كارشناسي ارشد  و باالتر يا مدرك رسمي سطح .1

 22/11/1331هنگام ث ت نام نهايي در دانشگاه در تاريخ  ب 

ورود ب  دوره دكتري شام  آزماون كت اي عماومي مشاترك ا        يكسب حد نصاب الزم در آزمونها .2

 مصاح   علمي  و  كت ي تخصصي 

 اهد بود.آزمون زبان عمومي و زبان تخصصي در كلی  رشت  هاي اين دانشگاه انگلیسي خو .3

پذيرفت  شدگان بايد تا ق   از امتحان جام  در يكي از آزماون هااي زباان ماورد تايیاد وزارت       .4

شاركت و حاد نصااب الزم ماورد نظار        TOLlMO-MCHE-TOEFL   :علاوم ملا    

 دانشگاه را كسب كنند.

شركت در امتحاان جاام     حق ,زمون هاي زبان آبديهي است دانشجويان دوره دكتري تا ق   از احراز ق ولي در يكي از 

دانشاگاه باا وي رفتاار    مقاررات  را نخواهند داشت و چنانچ  عدم ق ولي در زبان از مهلت مقرر سنواتي تجاوز نمايد ط ق 

 خواهد شد.

مقطا  را زيار نظار گاروه هااي       ينپذيرفت  شدگان بايد برنام  آموزشي دانشگاه شام  دروس حوزوي و دانشگاهي ا .5

 ايند.آموزشي مربوط  تحصی  نم
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 نکات مهم :

ري اين دانشگاه تمام وقت بوده و پذيرفت  شدگان , از بدو ورود حق اشاتاا  با  هایچ شاا  و     تتحصی  در دوره دك .1

 كاري خارج از دانشگاه را ندارند و مشمو  كلی  مقررات آموزشي و انض اطي دانشگاه خواهند بود.

امتحان زبان و امتحان جام  ب  منظاور ارتقااء كیفاي    دانشجويان پس از گذراندن دروس دوره دكتري و موفقیت در  .2

از و ضرورت با هاين  دانشگاه براي مدت حداكلر ش  ماه با  يكاي از كشاورهاي خاارجي     نیپايان نام  در صورت 

 .شد.د ناعاام خواه

 شدگان از كمك هاين  پذيرفت  وخواهد بود  صورت رایگانش  سا   و ب  حداق   مدت تحصی  در اين دانشگاه  .3

 تحصیلي , امكانات آموزشي ا پژوهشي ا رفاهي برخوردار خواهند بود.

 دارندگان شرايط از كلی  مااياي تحصیلي حوزه علمی  مشهد برخوردار خواهند بود. .4

مورد تايیاد وزارت علاوم تحقیقاات و فنااوري      (ph.D )در پايان تحصیالت ب  فارغ التحصیالن مدرك رسمي   .5

 اعطاء خواهد شد.

 د.ه در مقط  دكتري شرط سني نداراين دانشگا .1

هر ياك   داراي چنانچ  در هر مرحل  از ث ت نام , برگااري امتحانات و اشتاا  ب  تحصی  مشخص شود ك  داوطلب  .7

ورود ب  دوره دكتري مذكور در اين آگهي ن وده است بالفاصل  از ث ت نام , شركت در آزماون و اداما    ايط از شر

 .یري مي شود و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شدتحصی  و تحوي  مدرك او جلوگ

  مراحل برگزاری آزمون : .8
 آزمون كلی  دروس عمومي مشترك و تخصصي ب  صورت تشريحي خواهد بود. .1

  %52كلی  داوطل ان بايد در آزمون دروس عمومي مشترك مندرج در جدو  شماره يك شركت  نماوده و حاداق     .2

مجموع امتیازات را ب  دست آورناد با     %52داوطل اني ك  حد نصاب كمتر از  .داز مجموع امتیازات را كسب نماين

 نخواهد شد.تصحیح عنوان مردود علمي شناخت  شده و اوراق آزمون تخصصي اين افراد 

  شماره دو اين آگهي بوده و سواالت , در حد دانا  و تجربیاات   ومواد امتحاني رشت  انتخابي داوطل ان مطابق جد .3

 یالن دوره كارشناسي ارشد مصوب آموزش عالي مي باشد.فارغ التحص

هنگام انجام مصاح   , همراه داشتن تالیفات مقاالت و كارهاي علمي انجام شده , ريا نمارات مقطا  كارشناساي و     .4

 كارشناسي ارشد ضروري مي باشد.

د م ني بار صاالحیت علماي    هنگام انجام مصاح   , همراه داشتن معرفي نام  حداق  دو تن از اساتید كارشناسي ارش .5

 جهت ادام  تحصی  در دوره دكتري الاامي است.

ايان حاد    كا   صااح   علماي اسات   ماحراز حد نصاب ق ولي در آزمون كت ي تخصصي شرط الزم براي شركت در  .1

 نصاب توسط هست  پذيرش دانشگاه تعیین مي شود.

ي تحقیقاي و يیاره برگااار ماي گاردد و امتیااز آن       مصاح   علمي ب  منظور سنج  انگیاه هاي ادام  تحصی  و توانايي هاا  .7

 توسط هست  پذيرش تعیین مي شود.
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نمره ك  داوطلب شام  مجموع امتیازات آزمون كت ي مشاترك و تخصصاي , مصااح   علماي و ساوابق تحصایلي اسات و         .8

 مي باشد. 122 برآن در آزمون هر رشت  برا زحداكلر امتیا

 سهمیه ها :

از ظرفیات با     %25: با توج  ب  تصاويب قاانون جاام  خادمات رسااني با  ايلاارگران ،        رزمندگان و ایثارگران  .3

داوطل ان واجد شرايط ب  شرط كسب حد نصاب نمره الزم اختصاص مي يابد . هر يك از داوطل ان متقاضي سهمی  

نج  ساازمان سا   1331رزمندگان مي توانند بر اساس شارايط ماذكور در دفترچا  راهنمااي آزماون ورودي ساا        

 آموزش كشور اقدام كرده و مدارك خود را ب  آدرس دانشگاه علوم اسالمي رضوي ارسا  دارند.

بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصایالت تكمیلاي و تخصصاي مصاوب ماور        .12

يك نفر(براي مربیاان رسامي و ياا    ظرفیت اعالم شده مازاد بر ظرفیت )حداق   %12مجلس شوراي اسالمي ،  23/21/1383

رسمي آزمايشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وابست  ب  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري ، ب  شرط كساب حاداق    

 نمره آخرين فرد پذيرفت  شده در گاين  اختصاص مي يابد. 82%

 

 ( ـ دروس عمومی مشترك و منابع آنها6دول شماره )ج

 ضرايب   من ماده امتحاني رديف

 4 مكاسب شیخ انصاري از م احث بی  و خیارات تا ابتداي خیار شرط  فق  1

 اصو  فق  2
 .رسای  شیخ انصاري: كلی  م احث آن ب  استلناي بخ  شك 

 كفاي  االصو  آخوند خراساني : م احث اصو  علمی  و اجتهاد و تقلید
4 

 2 عقی  در حد ماني الل یب ابن هشام و شرح ابن ادبیات عرب 3

 2 درك مطلب و قواعد دستوري و لات در حد زبان عمومي زبان عمومي 4
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 ( ـ مواد امتحانی تخصصی و كد رشته های انتخابی2جدول شماره )

 ضرایب مواد امتحاني ظرفیت نام رشت  رديف

 علوم قرآني و حديث 1

 

7 

 

 

 علوم قرآن

 علوم حديث

 تفسیر

 زبان تخصصي

9 

2 

9 

2 

2 

 
 الم اسالميفلسف  و ك

 

7 

 

 فلسف 

 منطق

 زبان تخصصي

4 

9 

2 

 و جرم شناسي كیفريحقوق  3

 

 

7 

 

 

 حقوق جااي عمومي

 حقوق جااي اختصاصي

 جرم شناسي

 آيین دادرسي كیفري

 زبان تخصصي

9 

9 

2 

2 

2 

 حقوق بین المل  4

 

 

7 

 

 بین المل  عموميقوق ح

 بین المل  خصوصيحقوق 

 حقوق سازمان هاي بین المللي

 خصصيزبان ت

4 

9 

2 

9 

 7 فق  جاایي 5

 فق : مكاسب محرم  از النوع اللاني تا خاتم    وخیارات  از القو  في الشروط تا اخر

 اصو  : كفاي  االصو  مقصد او  تا پايان مقصد پنجم

 32و  81و   71و   25قواعد فقهي: كتاب العناوين میر فتاح عنوان هاي 
 

 مدخ  شريعت ، صالت ،  صوم ،  قاضي ،  قت  ، قصاصالمعارف اسالمي :  ه زبان تخصصي دایر

4 

4 

2 

2 

1 
 حقوق 
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 حقوق مدني

 حقوق تجارت

 آيین دادرسي مدني

 زبان تخصصي

4 

4 

2 

2 
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 :مدارك الزم برای نام نویسی

 .  دانشگاه موجود در سايتاينترنتي  ث ت نام  فرمتكمی   .1

پیكس  ك  حجم فاي  عكس كمتر 322×422زه حداكلر واندا داوطلب با فرمت اسكن شده تهی  فاي  عكس  .2

 كیلو بايت باشد جهت ارسا  از طريق برنام  ث ت نام اينترنتي. 72از

 هاار ريا    هفتصد هفتاد هاار تومان معاد   م لغالكترونیكي رداخت پ .3

 : زمان و محل برگزاری آزمون و توزیع كارت داوطلبان

ظهر در دانشگاه علوم اسالمي رضوي , بعد ازدر نوبت هاي ص ح و  هماتیر 93و  23روزهای در آزمون ورودي  .1

 حرم مطهر برگاار خواهد شد. شما  شرقواق  در مشهد مقدس ضل  

مااه از طرياق ساايت دانشاگاه قابا        تیار  28و   27 هايارت ورود ب  جلس  آزمون و برگ راهنماي آن در روز ك .2

 .دريافت مي باشد

 

 :مهلت ثبت نام و چند تذكر مهم
 

داوطل ان مي توانند پاس از مطالعا     كلی فرصت دارند ك  در سايت دانشگاه ث ت نام كنند. 32/22/1331 تاكلی  داوطل ان  .1

دفتر چ  راهنماي آزمون موجود در سايت دانشگاه  و در صورت داشتن شرايط مندرج در آن نس ت با  ث ات ناام از طرياق     

.الزم است داوطل اان، در پاياان ث ات ناام ياك      اقدام نمايند سايت دانشگاه 

آنها است ، را ناد خاود نگهاداري نمايناد كا  با  هنگاام درخواسات         ث ت ناميبرگ پرينت اطالعات ك  شام  مشخصات 

 دانشگاه ارای  گردد.

 صاندوق  ٬دانشگاه علوم اسالمي رضوي ٬حرم مطهر حضرت رضا )ع( ٬مشهد مقدسآدرس دانشگاه علوم اسالمي رضوي :  .2

 . است پذيرش دانشگاه  دفتر هست  31735ا  1133پستي :

 

 هست  پذيرش دانشگاه علوم اسالمي رضوي

 

 


