باسمٍ تعالی
با آرزيی تًفیك برای کلیٍ داوش پژيَان علًم اسالمی ،طالب ،فضالء ي داوشجًیان محترم ،بٍ اطالع می

رساوذ دَمیه ديرٌ آزمًن دکتری

داوشگاٌ علًم اسالمی رضًی در سٍ رشتٍ :علًم لرآوی ي حذیث ،فلسفٍ ي کالم اسالمی ،حمًق خصًصی برگسار می گردد.
برنامه امتحانی آزمون دكتري تخصصی (  )Ph.Dسال 1397

تاریخ آزمًن

ساعت شريع

مًاد امتحاوی
علًم لراوی ي حذیث

فلسفٍ ي کالم اسالمی

حمًق خصًصی

8-10

علًم لرآن

فلسفٍ

حمًق مذوی

پىجشىبٍ

10:15-12:15

علًم حذیث

مىطك

حمًق تجارت

1397/09/29

14-16

زبان تخصصی

زبان تخصصی

زبان تخصصی

16:15-18:15

تفسیر

----

آییه دادرسی مذوی

8-10

زبان عمًمی

زبان عمًمی

زبان عمًمی

10:15-12:15

فمٍ

فمٍ

فمٍ

14-16

اصًل فمٍ

اصًل فمٍ

اصًل فمٍ

16:15-18:15

ادبیات عرب

ادبیات عرب

ادبیات عرب

جمعٍ1397/09/30

تذکزات:
.1

آزمًن كليٍ دريس عمًمي مشترن ي تخصصي تٍ صًرت تستي تشريحي خًاَذ تًد  .ي دايطلثان تايذ حذاكثر در مذت  120دليمٍ تٍ سًاالت پاسخ
دَىذ .

 .2با تًجٍ بٍ اطالعیٍَا ي راَىمای وصب شدٌ در محل آسمًن مزبًط بٍ خًد مستقز شًید.
جدا خًدداری ومایید.
 .3اس وًشته مطلب در قسمت سزبزگ 
 .4آزمًن يريدي در ريزَاي  29ي  30آررماٌ در وًتت َاي صثح ي تعذ ازظُر ترگسار خًاَذ شذ.كارت يريد تٍ جلسٍ آزمًن ي ترگ
راَىماي آن از ريز چُار شىثٍ  28آررماٌ از طريك سايت داوشگاٌ لاتل دريافت مي تاشذ.
َ .5مراٌ داشته كارت يريد تٍ جلسٍ  ،خًدكار آتي يا مشکي  ،شىاسىامٍ عکسذار يا كارت شىاسايي معتثر عکسذار ي سىجاق تٍ گرد تراي

الصاق كارت تٍ سمت چپ سيىٍ السامي است.
 .6سعي وماييذ خًش خط  ،خًاوا ي مستذل تٍ سًاالت پاسخ دَيذ ي حتی المقدير اس خًدکار مشکی یا آبی استفادٌ ومایید.
 .7از َمراٌ داشته يسايل اضافي مثل سان  ،كيف  ،كتاب  ،تلفه َمراٌ  ،كامپيًتر دستي  ،جسيات درسي ي  ...پرَيس وماييذَ .مراٌ داشته
َر كذام از مًارد  ،تٍ مىسلٍ تملة محسًب مي شًد ي لاتل پيگيري اوضثاطي است.

.8
.9
.10
.11

در مًاردی کٍ بٍ َمزاٌ داشته کتب قاوًن ي  ...مجاس شمزدٌ شدٌ است  ،آن کتابُا باید فاقد َز گًوٍ حاشیٍ وًیسی ي مطلب دیگزی باشد.
دربُای ساله پىج دقیقٍ بٍ امتحان بستٍ شدٌ ي اس يريد افزاد جلًگیزی بٍ عمل می آید.
آدرس دقیق محل سکًوت ي تلفه تماس را پشت کارت يريد بٍ جلسٍ آسمًن بىًیسید.
وتایج آسمًن کتبی ايایل بُمه ماٌ اس طزیق سایت داوشگاٌ اعالم ي اس دايطلبان بزای مصاحبٍ علمی دعًت بٍ عمل خًاَد آمد .

دفتز پذیزش داوشگاٌ علًم اسالمی رضًی

