آزمون  92و  03آذرماه برگزار می گردد
باسمه تعالی

(هل يستوي الذين يعلمون و الذين اليعلمون )

دانشگاه علوم اسالمی رضوي
پذيرش دانشجو در دوره هاي دكتري تخصصی ( ()Ph.Dويژه خواهران)
مشهد مقدس ـ سال9027
دانشگاه علوم اسالمي رضوي با اصالت حوزوي و با در نظر گرفتن نیازهاي آستتان مدسست و آاتیابي بتا م تار
قرآن کربم و نیز پاسخ گوبي ب ابهات روز افزون در جام و در جهت دفاع از حدوق خانواده در مدطع دکتري
دانشجو مي پتیبرد راتت هتاي آن عبار یتس از و علتوم قرآنتي و حتسب

 ،فلسته و کتالم استالمي  ،حدتوق و

دانشجوبان از طربق آزمون اختصاصي و انجام مصاحب از بین خواهران واجس ارابط انتخاب خواهیس اس
شرايط عمومی :

 1اعتداد و التزام ب دبن مبین اسالم و اب یت جمهوري اسالمي ابران
 2اعتداد و التزام ب نظام مدسس جمهوري اسالمي ابران و قانون اساسي
 3نسااتن سوء پیشیی ب شخیص مراجع ذبصالح
شرايط اختصاصی :

 1ارائ مسرك رسمي کارایاسي اراس و باال ر با مسرك رسمي سطح س و باال ر از حوزه علمی ب هیگام ثبت نام
نهابي در دانشگاه در اربخ 1317/11/22
 2کسب حس نصاب الزم در آزمونهاي ورود ب دوره دکتري اامل آزمون کتبي عمومي مشترك ت کتبي خصصي
و مصاحب علمي
 3آزمون زبان عمومي و زبان خصصي در کلی رات هاي ابن دانشگاه انگلیسي خواهس بود
پیبرفت اسگان بابس ا قبل دفاع از رسال خود در بكي از آزمون هاي زبتان ملتل و TOLlMO-MCHE-
 TOEFLو با آزمون بسیسه زبان عربي ارکت و حس نصاب الزم مورد نظر دانشگاه را کسب کییس
 4پیبرفت اسگان بابس برنام آموزاي دانشگاه اامل دروس حوزوي و دانشگاهي ابن مدطتع را زبتر نظتر گتروه
هاي آموزاي مربوط حصیل نمابیس
نكات مهم :

1

حصیل در دوره دکتري ابن دانشگاه مام وقت بوده و پیبرفت اسگان  ,مشمول کلی مدررات آموزاي و
انضباطي دانشگاه خواهیس بود

 2مست حصیل در ابن دانشگاه قربب چهار سال وهزبی هاي آن بر استاس نظتام بورستی اي آستتان قتسس
رضوي است پیبرفت اسگان از کمك هزبی حصیلي  ,امكانات آموزاي ت پژوهشي ت رفاهي برخوردار
خواهیس بود
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 3حساکلر سن ارکت کییسگان چهل سال مام است و متولسبن قبل از سال  1337مجاز ب ارکت در آزمون نیستیس
 4در پابان حصیالت ب فارغ التحصیالن مسرك رسمي ) ( ph.Dمورد ابیتس وزارت علتوم حدیدتات و فیتاوري
اعطاء خواهس اس
 3چیانچ در هر مرحل از ثبت نام  ,برگزاري امتحانات و ااتغال ب حصیل مشخص اود ک داوطلب داراي هر بتك
از ارابط ورود ب دوره دکتري میکور در ابن آگهي نبوده است بالفاصل از ثبت نام  ،ارکت در آزمون و ادامت
حصیل و حوبل مسرك او جلوگیري مي اود و کلی هزبی ها از وي اخی و مطابق مدررات دانشگاه با وي رفتتار
خواهس اس
مراحل برگزاري آزمون :

 1آزمون کلی دروس عمومي مشترك و خصصي ب صورت ستي  -شربحي خواهس بود
 2کلی دا وطلبان بابس در آزمون دروس عمومي مشترك میسرج در جسول اماره بك ارکت نمتوده و حتساقل %32
از مجموع امتیازات را کسب نمابیس داوطلباني ک حس نصاب کمتر از  %32مجموع امتیازات را ب دست آورنتس بت
عیوان مردود علمي ایاخت اسه و اوراق آزمون خصصي ابن افراد صحیح نخواهس اس
 3مواد امتحاني رات انتخابي داوطلبان مطابق جسول اماره دو ابن آگهي بوده و سواالت  ,در حس دانت

و جربیتات

فارغ التحصیالن دوره کارایاسي اراس مصوب آموزش عالي مي بااس
 4هیگام انجام مصاحب  ,همراه دااتن الیهات مداالت و کارهاي علمي انجام اسه  ,ربز نمترات مدطتع کارایاستي و
کارایاسي اراس ضروري مي بااس
 3هیگام انجام مصاحب  ,همراه دااتن م رفي نام حساقل دو ن از اسا یس کارایاسي اراس و بتا ستطح ست مبیتي بتر
صالحیت علمي جهت ادام حصیل در دوره دکتري الزامي است
 6احراز حس نصاب قبولي در آزمون کتبي خصصي ارط الزم براي ارکت در مصتاحب علمتي استت کت ابتن حتس
نصاب وسط هست پیبرش دانشگاه یین مي اود
7

مصاحب علمي ب میظور سیج

انگیزه هاي ادام حصیل و وانابي هتاي حدیدتي و ریتره برگتزار متي گتردد و امتیتاز آن

وسط هست پیبرش یین مي اود
8

نمره کل داوطلب اامل مجموع امتیازات آزمون کتبي مشترك و خصصي  ,مصاحب علمي و ستوابق پژوهشتي و حصتیلي
است و حساکلر امتیاز آن در آزمون هر رات برابر  122مي بااس

سهمیه ها :
 1رزمندگان و ايثارگران و سهمی هاي رزمیسگان و ابلارگران  23درصس ظرفیت و ابلارگران  3درصس ظرفیتت در
آزمون میکور مطابق قوانین و مدررات مصوب اعمال مي اود لیا ارابط و ضتوابط میتسرج در دفتتر چت اتماره
بك راهیماي ثبت نام آزمون د کتري نیم متمرکز و همچیین کارایاستي اراتس و کارایاستي ستال  1317متالك
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عمل خواهس بود داوطلبان براي اطالع بیشتر بت دفتتر چت راهیمتاي آزمتون ورودي ستال  1317ستازمان ستیج
آموزش کشور مراج نمابیس و مسارك خود را در زمان آزمون ب نمابیسه دانشگاه علوم اسالمي رضوي حوبل دهیس
جدول شماره ( )9ـ دروس عمومی مشترك و منابع آنها
ردبف

ماده امتحاني

میبع

ضرابب

1

فد

مكاسب محرم ایخ انصاري

4

2

اصول فد

رسائل ایخ انصاريو کلی مباح
کهاب االصول آخونس خراساني و مباح

آن ب استلیاي بخ

اك

اصول عملی و اجتهاد و دلیس

4

3

ادبیات عرب

در حس مغیي اللبیب ابن هشام و ارح ابن عدیل

2

4

زبان عمومي

درك مطلب و قواعس دستوري و لغت در حس زبان عمومي

2

جدول شماره ( )9ـ مواد امتحانی تخصصی در رشته هاي علوم اسالمی :
ردبف

نام رات

1

علوم قرآني و حسب

2

6

فلسه و کالم اسالمي

حدوق (حدوق خصوصي)

ظرفیت
7

7

7

مواد امتحاني

ضرايب

علوم قرآن

0

علوم حسب

9

هسیر

0

زبان خصصي

9

فلسه

4

میطق

0

زبان خصصي

9

حدوق مسني(با اکیس بر حدوق خانواده)

4

حدوق جارت

9

آبین دادرسي مسني

9

زبان خصصي

9

كلیه داوطلبان می توانند براي اطالع از منابع امتحانی به سايت دانشگاه مراجعه نمايند.
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مدارك الزم براي نام نويسی:
1

كمیل فرم ثبت نام ابیترنتي موجود در سابت دانشگاه

2

هی فابل عكس اسكن اسه داوطلب با فرمت  .jpgوانسازه حساکلر 322×422پیكسل کت حجتم فابتل عكتس کمتتر از72
کیلو بابت بااس جهت ارسال از طربق برنام ثبت نام ابیترنتي

3

پرداخت الكترونیكي مبلغ ههتاد هزار ومان م ادل ههتصس هزار ربال

زمان و محل برگزاري آزمون و توزيع كارت داوطلبان و

 1آزمون ورودي در روزهاي  92و  03آذرماه در نوبت هاي صبح و ب س ازظهر  ،در مشهس مدسس و قتم برگتزار
خواهس اس
 2کارت ورود ب جلس و آدرس محل آزمون و برگ راهیماي آن در روز هاي  27و  28آذر ماه از طربق سابت
دانشگاه قابل دربافت مي بااس
 3مصاحب هاي علمي پس از آزمون ورودي در مشهس مدسس برگزار خواهس اس
مهلت ثبت نام و چند تذكر مهم:
1

كلیه داوطلبان تا  9027/32/95فرصت دارند ک در سابت دانشگاه ثبت نام کییس کلی داوطلبان متي وانیتس پتس از
مطال

اطالعی راهیماي آزمون موجود در سابت دانشگاه و در صورت دااتن ارابط میسرج در آن نسبت بت ثبتت نتام از

طربق سابت دانشگاه  www.razavi.ac.irاقسام نمابیس ال زم است داوطلبان ،در پابان ثبت نام بك برگ پربیت اطالعات
ک اامل مشخصات ثبت نامي آنها است  ،را نزد خود نگهساري نمابیس ک ب هیگام درخواست دانشگاه ارائ گردد
2

آدرس دانشگاه علوم اسالمي رضوي و مشهس مدسس ٬حرم مطهر حضرت رضا (ع) ٬دانشگاه علوم اسالمي رضوي ٬صتیسوق
پستي و 1113ت  11733دفتر هست پیبرش دانشگاه است

هست پیبرش دانشگاه علوم اسالمي رضوي

