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 باسمه تعالي

 

 (11)مجادله، « دَرَجَات   الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِينَ وَ مِنْکُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ»

1398سال ـ دانشگاه علوم اسالمي رضوي  در پذيرش دانشجو

 )برادران و خواهران( (Ph.D)دكتري تخصصي مقطع 
 

ش دانشگاه علوم اسالمي رضوي با اصالت حوزوي از طريق آزمون اختصاصي و انجام مصاحبه، در مقطع دكتري در شـ

آنـي حقوق بین الملل، حقوق كیفري و جرم شناسي، علوم قرحقوق )با تأكید بر حقوق خصوصي(، رشته علوم اسالمي: 

رشناسـي داراي مـدر  كاواجد شرايط  خواهرانبرادران و از كلیه و حديث، فقه جزائي و فلسفه و كالم اسالمي 

 پذيرد.دانشجو ميارشد يا سطح سه حوزه 

 

 الف( شرايط عمومي:
 . اعتقاد و التزام به دين مبین اسالم و تابعیت جمهوري اسالمي ايران1

. اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي2

مراجع ذيصالح. نداشتن سوء پیشینه به تشخیص 3

از نظر مقررات نظام وظیفه عمومي . نداشتن منع قانوني ادامه تحصیل4

 . نداشتن تعهد خدمتي به هیچ مركز يا ارگان رسمي كشور5

 

 ب( شرايط اختصاصي:
نـام ت. ارائه مدر  رسمي كارشناسي ارشد و باالتر يا مدر  رسمي سطح سه و باالتر از حوزه علمیـه بـه هنگـام  ب1

 نهايي در دانشگاه

 :شامل يهاي ورودآزمون در هر مرحله از . كسب حد نصاب الزم در2

 آزمون تستيالف( 

 تشريحي كتبين آزموب( 

 تخصصي و مشتر  و مصاحبه عموميمصاحبه علمي ج( 

 هاي اين دانشگاه انگلیسي خواهد بود.در كلیه رشته براي داوطلبان . آزمون زبان عمومي و زبان تخصصي3

-TOLlMO هاي زبان مورد تايید وزارت علوم مثل: . پذيرفته شدگان بايد تا قبل از امتحان جامع در يكي از آزمون4

MCHE-TOEFL .شركت و حد نصاب الزم مورد نظر دانشگاه را كسب كنند 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D8%B1%D9%92%D9%81%D9%8E%D8%B9
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D8%B1%D9%92%D9%81%D9%8E%D8%B9
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A2%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%A2%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%DA%A9%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%DA%A9%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%DA%A9%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A3%D9%8F%D9%88%D8%AA%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%A3%D9%8F%D9%88%D8%AA%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%92%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%92%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%92%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%AF%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%AC%D9%8E%D8%A7%D8%AA
http://www.alketab.org/%D8%AF%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%AC%D9%8E%D8%A7%D8%AA
http://www.alketab.org/%D8%AF%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%AC%D9%8E%D8%A7%D8%AA
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 آزمون بسنده زبـان عربـي الم اسالميهاي علوم قرآني و حديث، فقه جزايي و فلسفه و ك: در رشته1 تبصره

 .قابل جايگزيني است )اشتمال(

ر امتحان هاي زبان، حق شركت دقبولي در يكي از آزمون: بديهي است دانشجويان دوره دكتري تا قبل از احراز 2 تبصره

اه بـا وي جامع را نخواهند داشت و چنانچه عدم قبولي در زبان از مهلت مقرر سنواتي تجاوز نمايد طبق مقررات دانشگ

 رفتار خواهد شد.

هـاي ر نظـر گروه. پذيرفته شدگان بايد برنامه آموزشي دانشگاه شامل دروس حوزوي و دانشگاهي ايـن مقطـع را زيـ5

 آموزشي مربوطه تحصیل نمايند.

 

 ج( نكات مهم:
ال و . تحصیل در دوره دكتري اين دانشگاه تمام وقت بوده و پذيرفته شدگان، از بدو ورود حق اشـتاال بـه هـیچ شـ1

 كاري خارج از دانشگاه را ندارند و مشمول كلیه مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود.

كیفـي  ن پس از گذراندن دروس دوره دكتري و موفقیت در امتحان زبان و امتحان جامع بـه منظـور ارتقـاء. دانشجويا2

عـزام نامه در صورت نیاز و ضرورت با هزينه دانشگاه براي مدت حداكثر شش ماه به يكي از كشورهاي خـارجي اپايان

 خواهند شد.

كمـ   يگان خواهد بود و پذيرفته شـدگان ازسال و به صورت را بین سه تا پنج. مدت تحصیل در اين دانشگاه قريب 3

 هزينه تحصیلي، امكانات آموزشي ـ پژوهشي ـ رفاهي برخوردار خواهند بود.

 . دارندگان شرايط از كلیه مزاياي تحصیلي حوزه علمیه مشهد برخوردار خواهند بود.4

بـه شـركت در آزمـون مجـاز  1363سال تمام است و متولدين قبل از سال  سي و پنج. حداكثر سن شركت كنندگان 5

 نیستند.

عطاء امورد تايید وزارت علوم تحقیقات و فناوري  (ph.D). در پايان تحصیالت به فارغ التحصیالن مدر  رسمي 6

 خواهد شد.

  از هر يـ نام، برگزاري امتحانات و اشتاال به تحصیل مشخص شود كه داوطلب داراي. چنانچه در هر مرحله از  بت7

حصـیل و نام، شركت در آزمون و ادامه ته دكتري مذكور در اين آگهي نبوده است بالفاصله از  بتشرايط ورود به دور

 د.دانشگاه  با وي رفتار خواهد ش ها از وي اخذ و مطابق مقرراتشود و كلیه هزينهتحويل مدر  او جلوگیري مي

 

 د( مراحل برگزاري آزمون:
  يـبايد در آزمون دروس عمومي مشتر  مندرج در جدول شـماره  در مرحله امتحان تشريحي كتبي . كلیه داوطلبان1

 امتیـاز %50حـداقل بديهي است در صـورت كسـب  .از مجموع امتیازات را كسب نمايند %50شركت نموده و حداقل 

 آزمون عمومي، اوراق امتحاني آزمون تخصصي آنها تصحیح خواهد شد.

جربیـات اين آگهي بوده و سواالت، در حـد دانـش و ت و. مواد امتحاني رشته انتخابي داوطلبان مطابق جدول شماره د2

 باشد.ميفارغ التحصیالن دوره كارشناسي ارشد 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 م کنندنافرصت دارند که در سايت دانشگاه ثبت 1398ماه   پانزده خردادکلیه داوطلبان تا 

 

3 

 

كارشناسي و  ريز نمرات مقطع و نیز ،داوطلبعلمي  ساير آ ارمقاالت و  ،. هنگام انجام مصاحبه، همراه داشتن تالیفات3

 باشد.كارشناسي ارشد ضروري مي

علمـي  . هنگام انجام مصاحبه، همراه داشتن معرفي نامه حداقل دو تن از اساتید كارشناسي ارشد مبني بـر صـالحیت4

 جهت ادامه تحصیل در دوره دكتري الزامي است.

صي شرط الزم براي شركت در مصاحبه علمي است كه اين حد نصاب . احراز حد نصاب قبولي در آزمون كتبي تخص5

 شود.توسط هسته پذيرش دانشگاه تعیین مي

موع امتیازات آزمون كتبي مشتر  و تخصصـي، مصـاحبه علمـي و سـوابق پژوهشـي و . نمره كل داوطلب شامل مج6

 .تحصیلي است

 

ها:ه( سهمیه

آزمـون  درصد ظرفیـت در 5درصد ظرفیت و ايثارگران  25هاي رزمندگان و ايثارگران . رزمندگان و ايثارگران: سهمیه1

شود لذا شرايط و ضوابط مندرج در دفترچـه شـماره يـ  راهنمـاي مطابق قوانین و مقررات مصوب اعمال مي مذكور

مـال  عمـل خواهـد بـود.  1398نام آزمون دكتري نیمه متمركز و همچنین كارشناسي ارشد و كارشناسـي سـال  بت

ماينـد ان سنجش آموزش كشور مراجعه نسازم 1398داوطلبان براي اطالع بیشتر به دفترچه راهنماي آزمون ورودي سال 

 و مدار  خود را در زمان آزمون به نماينده دانشگاه علوم اسالمي رضوي تحويل دهند.

هاي تحصیالت تكمیلـي و تخصصـي مصـوب . بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره2

ن شده مازاد بر ظرفیت )حداقل ي  نفـر( بـراي مربیـاظرفیت اعالم  %10مجلس شوراي اسالمي ،  29/01/1389مورخ 

ط ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري، بـه شـررسمي يا رسمي آزمايشي دانشگاه

 يابد.نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش اختصاص مي %80كسب حداقل 

 

 آنها(: دروس عمومي مشتر  و منابع 1جدول شماره )

 ضرايب منبع ماده امتحاني رديف

 فقه 1
 ي برادران: مباحث بیع و خیارات تا ابتداي خیار شرط از مكاسب شیخ انصار

 خواهران: مكاسب محرمه شیخ انصاري
3 

 اصول فقه 2
 رسائل شیخ انصاري: كلیه مباحث آن به استثناي بخش ش 

 اجتهاد و تقلید: مباحث اصول عملیه و كفايه االصول آخوند خراساني
3 

 2 در حد ماني اللبیب ابن هشام و شرح ابن عقیل ادبیات عرب 3

 2 در  مطلب و قواعد دستوري و لات در حد زبان عمومي زبان عمومي 4

 2 ـــــــــــــــــــــــــ استعداد تحصیلي 5
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 هاي علوم اسالمي(: مواد امتحاني تخصصي در رشته2جدول شماره )

 ضرايب مواد امتحاني ظرفیت نام رشته رديف

1 

 

تأكید بر حقوق حقوق )با 

 خصوصي(

 

7 

 حقوق مدني

 حقوق تجارت

 آيین دادرسي مدني

 زبان تخصصي

4 

4 

2 

2 

2 

 
 حقوق بین الملل

 

 

7 

 

 حقوق بین الملل عمومي

 حقوق بین الملل خصوصي

 حقوق سازمان هاي بین المللي

 زبان تخصصي

4 

3 

2 

2 

3 
حقوق كیفري و جرم 

 شناسي

 

 

7 

 

 

 حقوق جزاي عمومي

 اختصاصيحقوق جزاي 

 آيین دادرسي كیفري

 زبان تخصصي

3 

3 

2 

2 

 علوم قرآني و حديث 4

 

7 

 

 

 علوم قرآن

 تفسیر

 علوم حديث

 متون عربي

 زبان تخصصي

3 

3 

2 

2 

2 

 7 فقه جزائي 5

 فقه

 اصول

 قواعد فقهي

 زبان تخصصي 

4 

4 

2 

2 

 فلسفه و كالم اسالمي 6

 

7 

 

 فلسفه

 كالم

 منطق

 زبان تخصصي

4 

4 

2 

2 

 

 شود. مراجعه www.razavi.ac.irبه سايت دانشگاه  هاي آزمونرشتهمنابع ات یئجزنكته مهم: براي مالحظه 
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 مدار  الزم براي نام نويسي:
 نام  اينترنتي موجود در سايت دانشگاه.. تكمیل فرم  بت1

پیكسل كه حجم فايـل عكـس كمتـر  300×400و اندازه حداكثر  jpg. تهیه فايل عكس اسكن شده داوطلب با فرمت 2

 نام اينترنتي.كیلو بايت باشد جهت ارسال از طريق برنامه  بت 70از

هاي عضو شـبكه با كارت ريال(( 000/000/1ريال )) ي  میلیونهزار تومان معادل  يكصدمبلغ پرداخت الكترونیكي . 3

 .www.razavi.ac.irنامي به آدرس شتاب از طريق سايت  بت

 

 برگزاري آزمون و توزيع كارت داوطلبان: و زمان محلو( 
 د:باشميطبق جدول ذيل آزمون تستي و تشريحي و مصاحبه  زمان و مكان. 1

 

 (:3جدول شماره )

 مكان آزمون زمان آزمون عنوان آزمون رديف

 4طبق جدول شماره  21/04/98 آزمون تستي 1

 مشهد و قم 01/06/98و  31/05/98 آزمون تشريحي كتبي 2

 مشهد اعالم خواهد شدمتعاقباً  مصاحبه علمي و عمومي 3

 

 يل است:مطابق جدول ذ و كد آن شهرهاي محل برگزاري آزموننام . 2

 

 (: نام شهرها و كد محل برگزاري آزمون4جدول شماره )

 نیشابور مشهد گناباد كاشمر قوچان سبزوار تربت حیدريه تهران اصفهان تبريز نام شهر

كد محل 

 آزمون
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 شاهرود اهواز بیرجند يزد همدان ساري كرمان قم شیراز نام شهر

كد محل 

 آزمون
11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

را در فـرم  4بايد منحصراً يكي از شهرهاي محـل برگـزاري آزمـون منـدرج در جـدول شـماره تمامي داوطلبان مي. 3

 .مشخص نمايند. شايان ذكر است محل انتخاب شده توسط داوطلب به هیچ وجه قابل تاییر نخواهد بود نامهضاتقا

 هتیر ما 15 در تاريخ شنبه www.razavi.ac.irايت سهاي آزمون از طريق دقیق حوزه آدرس تبصره:

اعالم خواهد شد.
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شگاه علـوم از طريق سايت دان تیر ماه 21تا روز جمعه  1398 هتیر ما 18شنبه سه روزاز  كارت ورود به جلسه آزمون. 4

 .استاسالمي رضوي قابل دريافت 

 

 نام و چند تذكر مهم:مهلت  بت
تواننـد ن ميكلیـه داوطلبـا .نام كنندفرصت دارند كه در سايت دانشگاه  بت 1398كلیه داوطلبان تا پانزده خرداد ماه . 1

ه و در صورت داشتن شرايط منـدرج در آن نسـبت بـ دانشگاه پس از مطالعه دفترچه راهنماي آزمون موجود در سايت

نـام يـ  بـر  ان  بتاقدام نمايند. الزم است داوطلبان، در پايـ www.razavi.ac.irنام از طريق سايت دانشگاه  بت

شـگاه نامي آنها است، را نزد خود نگهداري نمايند كه به هنگام درخواست دانپرينت اطالعات كه شامل مشخصات  بت

 ارائه گردد.

المعلیه». آدرس دانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهد مقدس، حرم مطهر حضرت رضـا 2 دانشـگاه علـوم اسـالمي  «السـال

 دفتر هسته پذيرش دانشگاه است. 91735ـ  1193رضوي، صندوق پستي: 

 

 هسته پذيرش دانشگاه علوم اسالمي رضوي

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


