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 مقدمه

 مراکز به یابیراه برای سالم رقابت آوردن فراهم کشور، نیاز مورد متعهد و متخصص انسانی نیروی تأمین منظور به

 کنندگان، شرکت برای یکسان و مناسب شرایط نمودن فراهم ،)دکتری تخصیصیی    تکمیلی تحصییت   آموزشیی 

آزمون دکتری تخصصی  هایدوره مصاحبه بررسی سوابق علمی و پژوهشی و مرحله دوم ) آزمون ضوابط و شرایط

 :گرددمی اعتم ذیل شرح بهدانشگاه ادیان و مذاهب  7931 سالسراسری 

/س 9393ابتغی طی نامه ،7931سال   Ph.D)اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی  شیوه نامهبا توجه به 

ای پذیرک دنش و در این آزمون شامل اجر رئیس محترم سیازمان سین آ آموزک کشیور،    17/10/7931مورخ 

 آن توسیییط کتبی آزمون مرحله اول مربوط به سییین آ علمی بوده که برگزاریای خواهد بود. فرآیند دو مرحله

و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق  است، ان ام شده 31ان سین آ آموزک کشیور در اسیمندماه سیال     سیازم 

 گیرد. در راستایهای پذیرنده دانش و صور  میداوطلبان است که توسط دانشگاه و مصاحبه از و پژوهشی علمی

 رساند:اجرای مرحله دوم موارد ذیل را به اطتع داوطلبان می

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول )سن آ علمی  توسط سازمان سن آ آموزک 

انشگاه د هایمحل اند و نسبت به انتخاب یکی از رشتهکشور صادر شده است و نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده

دانشگاه  با مراجعه به سامانه پذیرش دانشجو  02/20/79تا  20/20/79باید از تاریخ اند ادیان و مذاهب م از شده

م بدیهی است عد نام برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند.( نسبت به ثبتwww.azmoon.urd.ac.irبه نشانی )

 های دانشگاه ادیان و مذاهب خواهد بود.ثبت نام به منزله انصراف از ادامه مراحل آزمون در رشته محل

 داوطلبان تصاصیاخ و عمومی شرایط
 عمومی شرایط

 7931سال  یمتمرکز دکتر یمه  آزمون ن0  و )7در دفترچه شماره ) یاعتم یطشرا یاحراز تمام

 اختصاصی شرایط

کتبی سازمان سن آ آموزک کشور و معرفی برای شرکت در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق  آزمون در موفقیت

 علمی پژوهشی )مرحله دوم آزمون .

 مهم نکات

ای، فارغ التحصیل ارشد یا دکتری حرفهاز مقطع کارشناسی 97/13/7931پذیرفته شدگان نهایی باید حداکثر تا  .7

نام و شیده باشند و دانشگاه تنها از کسانی که مدر  دال بر فراغت از تحصیل خویآ را ارائه نمایند امکان ثبت 

 را خواهد داشت.در شهریورماه  پذیرک نهایی
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 فرهنگی در انقتب عالی شورای 03/13/7939مورخ  813و  19/77/7911مورخ  933جلسا  براساس مصوبه  .0

خراسان یا دبیرخانه  و قم، اصمهان علمیه هایحوزه از یکی مدیریت صیادرشیده توسیط    تحصییلی  مدار  مورد

 اندندهگذرا را 9سطح سه  علمیه که مدارج تحصیلی حوزوی دوره هایحوزه طتب و سنت، فضتهای اهلحوزه

 هایرشته از یک هر در توانندمی منحصراً شیوند، می التحصییل فارغ 9از دوره سیطح   97/3/7931تاریخ  تا یا و

 باید از داوطلبان دسییته این اسییت نمایند. بدیهی شییرکت آن آزمون در ثبت نام و انسییانی علوم گروه امتحانی

های علمیه و یا دبیرخانه حوزه حوزه هایمدیریت از یکی که توسییط خود را تحصیییل از فراغت مدر  تصییویر

 داشته باشند. اختیار در را است گردیده صادر سنتاهل

برای  اصییمهان و خراسییان قم، علمیه هایحوزه از یکی مدیریت از صییادره همزمان، تحصیییل م وز گواهی ارائه .9

 هنگام ردخدمت نظام وظیمه نیستند، و دارای کار  معافیت دائم و یا پایان شوندمی قطعی پذیرک طتبی که

 .است الزامیسال اول تحصیلی و یا حداکثر تا پایان نیم نام ثبت

 یفدبه اتمام برسانند و در ر یترا با موفق یتخصص یابیو ارز یسوابق علم یکه مرحله بررسی  یداوطلبان یهکل .1

 یینها رکیصور  مشروط بوده و پذهآنها ب یرکتوجه داشته باشند که پذ یرند،دانشگاه قرار گ شدگانیرفتهپذ

 .خواهد بود نش ودا ینآگز یرخانهدب یآنها از سو یعموم یتصتح ییدمنوط به تا یو قطع
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 برنامه زمانی ارزیابی تخصصی

 کد گروه
کد رشته 

 محل
 رشته

های مرتبط که فارغ التحصیالن آن رشته

 کد رشته شرکت کنندتوانند در این می

بندی زمان

 مصاحبه

6312 

 فلسفه
 حکمت هنرهای دینی 3261

ها با گرایش فلسفه، های فلسفه و رشتهتمامی رشته

های الهيات و معارف اسالمی، تمامی تمامی گرایش

های فيزیك، تاریخ های ریاضی، تمامی گرایشگرایش

علم دوره اسالمی، فلسفه هنر، فلسفه و كالم اسالمی 

 سطح سه حوزه و

خ 
ور

ه م
شنب

وز 
ز ر

ه ا
حب

صا
ی م

ند
ن ب

زما
32/4/

31
62

 
ی

ال
 

دو 
ه 

شنب
63/4/

31
62

  

ن
مه

ی
 

وم
د

 
اه

رم
تی

 

6363 

تاریخ ـ تاریخ 

 اسالم

های آن، تاریخ فرهنگ و تمدن تاریخ و تمامی گرایش تاریخ تشيع اثنی عشری 3441

 شناسی، تاریخ ملل و تمدناسالمی، تاریخ تشيع، ایران

تاریخ تمدن اسالمی، تاریخ معاصر جهان اسالمی، 

اسالم، تاریخ اهل البيت)ع(، مجموعه تاریخ و فلسفه 

علم، مجموعه الهيات و معارف اسالمی، سطح سه 

 حوزه

 های تشيعفرقه 3446

6311 

 مطالعات زنان
6621 

 نمطالعات زنا

 قوق زن در اسالمح

تمامی گرایش های مطالعات زنان و خانواده، حقوق، 

حقوق خانواده، معارف اسالمی و حقوق، فقه و حقوق 

 اسالمی، فقه و مبانی حقوق اسالمی و سطح سه حوزه

6313 

 ادیان و عرفان

3231 
مطالعات تطبيقی ادیان گرایش 

 الهيات مسيحی

های ادیان و عرفان، فلسفه دین، فلسفه تمامی رشته

 غرب، الهيات و معارف اسالمی، سطح سه حوزوه

 ادیان غير ابراهيمی ـ ادیان ایرانی 3261

3231 
های امام و اندیشهعرفان اسالمی 

 )ره( خمينی

 تصوف و عرفان اسالمی 3236

6311 

 فلسفه و كالم

 مذاهب كالمی 3263

های كالم و فلسفه، فلسفه اخالق و كالم تمامی رشته

)حکمت( اسالمی، علوم حدیث ـ گرایش كالم و عقاید، 

ها(، معارف اسالمی )تمامی رشته و گرایشالهيات و 

 سطح سه حوزه

 شناسیشيعه 3266

 دین پژوهی 3261

 شناسیوهابيت 3262

 فلسفه و كالم اسالمی 3261

6311 

فقه و مبانی 

 حقوق اسالمی

 مذاهب فقهی 3211
های فقه و مبانی حقوق، حقوق جزاء حقوق تمامی رشته

 حصوصی، سطح سه حوزه

تذکر: تاریخ قطعی مصاحبه و همچنین زمان و ساعت پس از ثبت نام داوطلبان در سامانه جذب دانشجو دانشگاه ادیان 

  از طریق سامانه مذکور اعالم خواهد شد. 00/20/79و مذاهب تا 
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 مرحله دوم آزمون در شرکت برای داوطلب تکالیف

 ،ه توسط سازمان سن آ آموزک کشوراعتم شید  یهاول یجبراسیاس نتا به انتخاب رشیته که  داوطلبان م از  یهکل

اند و سییازمان سیین آ و مذاهب را نموده یاندانشییگاه اد یهاچند رشییته محل از رشییته یا یکاقدام به انتخاب 

 یولقب ی هنت طلبداو یو کدرشته امتحان یهبا توجه به سهم و آموزک کشیور براسیاس نمره تراز شده و رتبه آنان  

 در و موقع به را زیر هایاقدام باید برای ایشان اعتم نموده است،را دانشیگاه ادیان و مذاهب   هایدر رشیته محل 

 .دهد ان ام مقرر مهلت

سیامانه پذیرک دانش و مراجعه نموده و   به دفترچه، این دقیق مطالعه از پس شیود می توصییه  داوطلبان الف  به

 پذیرک دانشیی و در دانشییگاه ادیان و مذاهب به آدرس  افزارینرم برنامه بندهای اسییاس بر را الزم طتعا ا

(azmoon.urd.ac.ir  نمایند. وارد 

 ذیل: مدار  ارسال و دانشگاه سایت طریق از نام ثبت تکمیلب( 

 سمید  زمینه با و رختمام جدید،) 1×9. فایل عکس 7

دانشگاه ادیان و مذاهب نام صندوق شهریه  به تومان  هزار شیصیت   (ریال 0220222 مبلغ اینترنتی . پرداخت0

 شود نمی داده نام عود آنتین. )هزینه ثبت صور سامانه پذیرک دانش و به در

اند و تمایل به های دانشیگاه ادیان و مذاهب قبول شده تبصیره: داوطلبانی که در دو یا چند رشیته محل از رشیته   

ازای هر مصاحبه مبلغ های بعدی بهها دارند باید برای شرکت در مصاحبهمحلشیرکت در مصاحبه همه آن رشته 

 پرداخت نمایند. در روز مصاحبههزار تومان  )سی ریال 0220222

 مراحل پایان نشانگر موضیوع  این که شید  خواهد داده رهگیری کد یک داوطلبان به نام ثبت مراحل پایان   درج

 است. داوطلب شخص عهده به ارسالی اطتعا  است. صحت داوطلب یک نام ثبت

باید با مراجعه م دد به سیییامانه پذیرک دانشییی و از زمان  77/11/7931داوطلبیان پس از ثبت نام از مورخ  د  

مصاحبه خویآ اطتع حاصل نمایند و در موعد مقرر به همراه کلیه مدار  مورد نیاز در محل مصاحبه حاضر 

زمان مصیاحبه تمدید نخواهد گردید و عدم حضیور در مصییاحبه به منزله انصراف   الزم به ذکر اسیت    باشیند. 

 خواهد بود.

 

 :برای شرکت در مرحله دوم آزمون مورد نیازمدارک 

 همراه داشتن یدرا در زمان مصاحبه همراه داشته باشند. توجه داشته باش یلمدار  ذ یهکل یدبامحترم داوطلبان 

است  یدار الزامشما کمک خواهد نمود ولکن همراه داشتن موارد ستاره هایییتوانا یصدر تشخ یلهمه مدار  ذ

 نخواهد شد. یلباشند تشک نداشتهمدار  را همراه  ینکه ا یکسان یو پرونده مصاحبه برا

 صمحه اول شناسنامه. * یراصل و تصوی و یا کار  مل یراصل و تصو -

 * 9 × 1قطعه عکس  یک -

 . *7931سال  یمتمرکز دکتر یمهکارنامه آزمون ن یرتصو -

 . *یهحوزه علم سطح سه یاو  ارشدیمدر  کارشناس یراصل و تصو -
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  .ارشدیدانشگاه )کارشناس ییدمورد تا یزنمرا ر -

 .یهسطح دو حوزه علم یاو  یمدر  کارشناس یراصل و تصو -

  .یدانشگاه )کارشناس ییدمورد تا یزنمرا ر -

و یا دکتری  ارشدیدر مقطع کارشناس 97/13/7931 یخسال آخر که حداکثر تا تار یاندسته از دانش وتبصره: آن

به  مربوط یل،شده توسط دانشگاه محل تحص ییدتا یاصل گواه بایستیخواهند شد، م یلفارغ التحصای حرفه

 .یندرا همراه داشته و ارائه نما 91/77/7933 یخگذرانده تا تار یمعدل واحدها

یشی اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزما -

 وزار  علوم تحقیقا  و فناوری

 شامل: 0و  7اصل و تصویر مدار  احراز شرایط فرم شماره  -

o صمحه جلد م له و یراصل و تصو یاشده توسط داوطلب و  یفمقاال  تال یرکنامه پذ یراصل و تصو 

 مقاله. یدهصمحه نخست مقاله به همراه چک

o صمحه شناسنامه اثر. یر.. به همراه تصوترجمه و . یف،اعم از تال یعلم یها و دستاوردهاکتاب 

o صور  جلسه دفاع.صمحه  یربه همراه تصو ارشدیکارشناس نامهیاناصل پا 

o یهعلم هایها و حوزهدر آموزک و پرورک، دانشگاه یسسوابق تدر. 

 باشد. یعنوان درس یهشده و سطح، مقطع و پا یسهمراه با ذکر عنوان درس تدر یدبا یستبصره: سوابق تدر

o ی )انگلیسی، عربی و ... مدر  مهار  در زبان خارج. 

o ییی اجرا یو علم یپژوهش ی،مستندا  مُثبت مراتب علم یرسا. 

 شده. * یل  تکم7) یکفرم شماره  -

ل مذاهب  یانم فالت در دانشررگاه اد یان خابمحل : آن دسرر ه از دالبابان  ه در دند رهرر ه تبصرره 

 .دیننما یهجداگانه تهصورت بهها به تعداد مصاحبه یدرا با زیامدارک مورد ن ی پ 0اندنام نمودهثبت
 

 تسهیالت و هاسهمیه

 ایثارگران و رزمندگان سهمیه

 به پذیرک ظرفیت از درصد 08 ،شرایط واجد ایثارگران و رزمندگان رسانیخدما  جامع قانون تصیویب  به توجه با

 شتربی اطتع برای) دارد اختصاص الزم علمی نمره حدنصاب کسب شرط به رزمندگان و استمی انقتب ایثارگران

 مراجعه کشیور  آموزک سین آ  سیازمان  7931 سیال  دکتری تخصییصیی  آزمون راهنمای به دفترچه شیرایط،  از

 . فرمایید

 پذیرش ظرفیت

 .است نمر 1 حداکثر فناوری و تحقیقا  علوم، وزار  م وز طبق گرایآ، - رشته هر در پذیرک ظرفیت
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 تحصیلی شهریه

ه باشد. نحوه محاسبه شهریانتماعی غیر دولتی ادیان و مذاهب مستلزم پرداخت شهریه میدانشگاه غیر  تحصیل در

د تواننهای ارسالی از وزار  علوم، تحقیقا  و فناوری خواهد بود. داوطلبان محترم مینامهبراسیاس قوانین و آیین 

 108یییی  90310371 های ذیل تماس حاصل نمایند:برای کسب اطتع بیشتر در زمینه پرداخت شهریه با شماره

  788و  771های )داخلی

باشند براساس بوده است. داوطلبان توجه داشته یلبراساس جدول ذ 33یییی  31 یلیدر سال تحص یهشیهر  میزان

درصد  78 یال 71مبالغ  ینامناء دانشیگاه ممکن اسیت ا   یئتو مصیوبا  ه  یو فناور یقا ابتغ وزار  علوم، تحق

 داشته باشد. یآزااف

   1171897708  ثابت هر ترم: شهریه

 371837081 :یتخصص یواحدها شهریه

 یفصد در صد تخم : یجبران یواحدها شهریه

 یفصد در صد تخم امتحان جامع:  شهریه

 7171317111  واحد رساله:  شهریه

 محل برگزاری آزمون مرحله دوم )مصاحبه(

  گیرد:ادیان و مذاهب صور  میه ها در دانشگامصاحبه کلیه رشته

  108 – 90310371)تلمن  دانشگاه ادیان و مذاهب: قم، شهر  پردیسان، روبروی مس د امام صادق )ع ، -

 ها در رشته حکمت هنرهای دینی تذکر: محل تشکیل کتس

دیشه استمی موسسه هنر و ان ـ  01نبآ کوچه ـ متری هنرستان   91بلوار بسیج )ـ حکمت هنرهای دینی: قم  -

  108ی  91311701)تلمن 

 نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه

مصییاحبه آزمون نام داوطلبان نام دانشییگاه ادیان و مذاهب )بخآ مربوط به ثبتاز طریق ثبت نام در سییامانه ثبت

 www.azmoon.urd.ac.irبه آدرس اینترنتی   31 دکتری سازمان سن آ آموزک کشور

 

 گرامی داوطلبان به مهم تذکرات و هاتوصیه

شییده  تکمیل مندرجا  کلیه صییحت مسییئولیتشییود.  تکمیل صییادقانه و دقیق باید نام ثبت فرم مندرجا  .7

 بود. خواهد داوطلب نام  برعهده ثبت فرم )مندرجا 

های که در کارنامه توانند در رشتهداوطلبان در انتخاب رشیته دقت الزم را داشیته باشیند. داوطلبان تنها می    .0

نام در توسیط سیازمان سین آ آموزک کشیور اعتم شیده است شرکت نمایند و ثبت      نتی ه قبولیداوطلب 

 های دیگر به منزله ای اد توقع پذیرک نخواهد بود.  هرکدام از رشته محل

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 8 دفترچه راهنمای پذیرش

الزم  اطتعا  و عکس ارسال ای،شناسنامه مشخصا  نام، و خانوادگی امملی، ن کد درج در است الزم طلبانداو .9

عهده  بر آن عواقب اشییتباه، اطتعا  هرگونه ارسییال و اعتم آورند. درصییور  عمل به کافی توجه و دقت یگرد

 بود.  خواهد داوطلب

 در باید داوطلب نابرایننام وجود ندارد. ب ثبت فرم مندرجا  در تغییری نوع هیچامکان  نام ثبت تکمیل از بعد .1

 آورد. عمل به را دقت نهایت اطتعا  تکمیلزمان 

این  در مندرج ضییوابط و شییرایط از یکی واجد یا نموده کتمان را حقایق داوطلب که شییود مشییخص زمانی اگر .8

دانشگاه  در تحصیل حین شدن، پذیرفته آزمون، در شرکت نام،باشد )ثبت که ایمرحله هر در نیسیت، دفترچه 

 شد. خواهد و ...  از ادامه تحصیل محروم

ایج باشد نتدانشگاه ادیان و مذاهب ملزم می ،مصاحبه داوطلبان محترم توجه داشته باشند پس از ان ام فرایند .3

اید و کسیب شده برای هر داوطلب را براساس رشته محل انتخابی به سازمان سن آ آموزک کشور اعتم نم 

  0)مندرج در دفترچه شماره ها و ضیرایب از پیآ اعتم شده خود  در نهایت سیازمان مذکور براسیاس مت   

ردد گنسیبت به اعتم نتایج نهایی طبق زمانبندی خود اقدام خواهد نمود. بنابراین از داوطلبان درخواست می 

 فقط از طریق سازمان سن آ پیگیری نمایند. 31برای اطتع از نتی ه نهایی آزمون دکتری تخصصی سال 

 رشته، هر در ارشدکارشناسی دوره التحصیلفارغ ت ربیا  و دانآ حد درمصاحبه شماهی  هایسیاال  طحسی  .1

 خواهد بود. ریزیبرنامه عالی شورای صوبهای مرنامهمطابق فهرست ب

یا  و 719داخلی  108-90310371 نام با شمارهتبرای پاسیخ به هرگونه سیاال پیرامون مسائل پذیرک و ثب   .3

 تماس حاصل فرمایید. 711داخلی 
 

 شما ربای موفقیت آرزوی با
گاه ادیان و ذماهب  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانش
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