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بسم اّلله ارلحمن ارلحیم
 

 هقدهه

 یهِ، ثطذبستِ اظ حَظُ علو یطاى،ٍ هصاّت زض ا یبىاز یزاًطگبُ ترػػ یيٍ هصاّت، ًرست یبىزاًطگبُ از

 یٍ اذهق  ٍ هعط ه   یهت گستطش هعٌَ یّب ثطا آى یطٍاىٍ هصاّت ٍ تعبهل ٍ گفت ٍ گَ ثب پ یبىضوي ضٌبذت از

هترػع اقسام  یاًسبً یٍیطً یتالسقم ثِ پژٍّص ٍ تطث یْنعل یتث اّل یّب عبلوبًِ اسقم ثطاسبس آهَظُ

 اضضهس  یابضضٌبسه  ی،هرتله  ابضضٌبسه   یّهب  زض زٍضُ یلزاًطگبُ ثب  طاّن آٍضزى اهکبى تحػه  یي. اًوبیس یه

اًطهه َ زض اقههسام ثههِ وههصة ٍ پههطٍضش ز ی،ترػػهه یٍ زاتههطحضههَضی ٍ آهههَظش الکتطًٍیکههی (ه ههبظی  

 ّهبی  یژگهی . اظ ٍاٌهس  یاقسام ثِ اذص ه َظ ًوهَزُ اسهت هه    یٍ  ٌبٍض یقبتاِ اظ ٍظاضت علَم، تحق ییّب ضضتِ

ٍ تعبههل ٍ   الوللهی  یيثه  یسغح ٍ سفطّب یيزض ثبالتط الوللی یيزاًطگبُ اضتجبط گستطزُ ث یي طز ا ثِ طهٌحػ

 . است یٍ ذبضو یهْن زاذل یّب تفبّن ثب زاًطگبُ

 ثهطای  سهبلن  ضقبثهت  آٍضزى  هطاّن  اطهَض،  ًیهبظ  هَضز هتعْس ٍ هترػع اًسبًی ًیطٍی یيتأه هٌظَض ثِ

 یکسهبى  ٍ هٌبسهت  ضهطایظ  ًوَزى  طاّن ،(زاتطی ترػػی  تکویلی تحػیقت آهَظضی هطااع ثِ یبثی ضاُ

 سبل زاتطی ترػػی  ّبی زٍضُتکویلی ( تحػیقت ٍضٍزی آظهَى ضَاثظ ٍ ضطایظ اٌٌسگبى، ضطات ثطای

 .گطزز هی اعقم شیل ضطح ثِزاًطگبُ ازیبى ٍ هصاّت  1399

 9911بندی هزاحل آسهوى اختصاصی دکتزی سال  جدول سهاى
 پایان شزيع عىًان

 30/10/1398زٍضٌجِ  23/09/1398ضٌجِ  1399ًبم آظهَى اذتػبغی زاتطی  ثجت

 23/03/1399ووعِ  21/03/1399چْبضضٌجِ  زضیب ت ابضت ضطات زض آظهَى اظ عطیق سبیت آظهَى زاًطگبُ

 23/03/1399غجح ضٍظ ووعِ  (هطحلِ اتجی  1399ثطگعاضی آظهَى اذتػبغی زاتطی 

 1399زِّ اٍل تیطهبُ  اعقم ًتبیج هطحلِ اٍل (هطحلِ اتجی  

 1399زِّ زٍم تیطهبُ  ثطگعاضی هػبحجِ اظ هعط ی ضسگبى چٌس ثطاثط ظط یت

 1399زِّ زٍم ضْطیَضهبُ  ترػػیاعقم ًتبیج ًْبیی پصیط تِ ضسگبى هقغع زاتطی 

 1399زِّ سَم ضْطیَض هبُ  ًبم اظ پصیط تِ ضسگبى ًْبیی ثجت

 داوطلبان اختصاصی و عمومی شرایط
 عووهی ضزایط

  اسقهی ّبی اضظش ثِ تقیس ٍ اسقم احکبم ثِ عولی التعام .1

  قیِ ٍالیت هتطقی اغل ٍ اسبسی قبًَى ثِ عولی التعام ٍ اسقهی ووَْضی ًظبم ثِ اعتقبز .2

ِ  عسم ٍ اسقهی ووَْضی ًظبم علیِ  عبلیت سبثقِ سمع .3 ِ  گهطایص  یهب  ٍاثسهتگی  سهبثق  ٍ ّهب  سهبظهبى  ثه

 هعبًس ًظبم ٍ هحبضةّبی  تطکل

 الظم ضٍحی، ضٍاًی ٍ وسوی سقهت اظ ثطذَضزاضی .4
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 ٍظیفِ (ٍیژُ زاٍعلجبى هطز  ذسهت لحبػ اظ قبًًَی هٌع عسم .5

 اًتربة ضسُ تحػیلی ضضتِ ثب هتٌبست الظم تحػیلی ٍ  کطی استعساز ٍ تَاًبیی اظ ثطذَضزاضی .6

 آهَظضی زٍضُ پبیبى تب تحػیل ثِ اضتغبل تعّْس .7

 اختصاصی ضزایط

  هػبحجِهطحلِ زٍم ( ٍ  اتجیآظهَى هطحلِ اٍل ( زض هَ قیت .1

 ّوطاُ ثِ )زاًطگبّی  َ  لیسبًس (ابضضٌبسی اضضس هسضک یب علویِ ّبی حَظُ سِ سغح هسضک زاضتي .2

 حَظٍی زاضتي سَاثق هسضک زال ثط

ي یاا مواًس تیصای      دائا   معافیات  یاا  پایان خذمت کارت داشته دايطلثان مزد ی کلیٍ تزای تثصزٌ:

 .است َمشمان حًسٌ ي داوشگاٌ الشامی

 ههن نکات

 اًقهقة  عهبلی  ضهَضای  28/08/1383هَضخ  548ٍ  03/11/1374هَضخ  368ثطاسبس هػَثِ ولسبت  .1

ُ  اظ یکی هسیطیت غبزضضسُ تَسظ تحػیلی هساضک هَضز  طٌّگی زض ِ  ّهبی  حهَظ  ٍ قهن، اغهفْبى   علویه

علویهِ اهِ ههساضح تحػهیلی حهَظٍی       ّبی حَظُ عقة ٍ سٌت،  ضق ّبی اّل ذطاسبى یب زثیطذبًِ حَظُ

 ضهًَس،  ههی  التحػهیل   هبض   3اظ زٍضُ سهغح   31/6/1399تهبضید   تب یب ٍ اًس گصضاًسُ ضا 3سغح سِ  زٍضُ

ٍ   اًسبًی علَم گطٍُ اهتحبًی ّبی ضضتِ اظ یک ّط زض تَاًٌس هی هٌحػطاً  ضهطات  آى آظههَى  زض ثجهت ًهبم 

 اظ یکی اِ تَسظ ذَز ضا تحػیل اظ  طاغت هسضک تػَیط ثبیس اظ زاٍعلجبى زستِ ایي است ًوبیٌس. ثسیْی

 زاضتِ ثبضٌس. اذتیبض زض ضا است گطزیسُ غبزض سٌت ّبی اّل علویِ ٍ یب زثیطذبًِ حَظُ حَظُ ّبی هسیطیت

ٍ  اغفْبى ٍ ذطاسبى قن، علویِ ّبی حَظُ اظ یکی هسیطیت اظ غبزضُ ّوعهبى، تحػیل ه َظ گَاّی اضائِ .2

ٍ زاضای  ضًَس هی قغعی پصیطش عقثی اِثطای  سٌت، یب زثیطذبًِ ضَضای ثطًبهِ ضیعی هساضس زیٌی اّل

سهبل   ٍ یب حسااثط تب پبیبى ًین ًبم ثجت ٌّگبم زضذسهت ًظبم ٍظیفِ ًیستٌس،  ن ٍ یب پبیبىابضت هعب یت زای

 .است العاهیاٍل تحػیلی 

 آسهوى بزگشاری و نام ثبت تاریخ

 30/10/1308الی  23/00/1308 اظ ًبم ثجت تبضید .1

ماٌ ساا    خزداد  23 جمعٍ  ضٍظ ،9139   سبلزاتطی ترػػی تکویلی (زٍضُ تحػیقت ٍضٍزی آظهَى .2

 .ضس طگعاض ذَاّسغجح ث 10ساعت  0130

 آظهَى اظ جلّفتِ ق یکقن،  هقسس ضْط زض آظهَى ثطگعاضی هحل ٍ آظهَى ولسِ ثِ ٍضٍز ابضت تَظیع ظهبى .3

 .ضس ذَاّس اعقم زاًطگبُ ازیبى ٍ هصاّت سبیت طیقاظ ع

 

 ًبم زقیق ٍ ابهل است اٍلیي گبم ثطای هَ قیت زض آظهَى، اً بم ثجت
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 آسهوى در ضزکت بزای داوطلب تکالیف

 .زّس اً بم هقطض هْلت زض ٍ هَقع ثِ ضا ظیط ّبی اقسام ثبیس آظهَى زض اٌٌسُ ضطات زاٍعلت

سهبهبًِ پهصیطش زاًطه َ     ثِ هطاوعِ ثب ز تطچِ، ایي زقیق هغبلعِ اظ پس ضَز هی تَغیِ زاٍعلجبى ال   ثِ

پصیطش زاًط َ زض زاًطهگبُ   ًبم ثجت ا عاضی ًطم ثطًبهِ ثٌسّبی اسبس ثط ضا الظم عقعبتاهطاوعِ ًوَزُ ٍ 

 ًوبیٌس. ٍاضز  azmoo.urd.ac.irهصاّت ثِ آزضس (ازیبى ٍ 

 شیل: هساضک اضسبل ٍ سبیت زاًطگبُ عطیق اظ ًبم ثجت تکویلب( 
 سفیس  ظهیٌِ ثب ٍ ضخ توبم وسیس،( 4×3.  بیل عکس 1

ًبم غٌسٍ  ضهْطیِ زاًطهگبُ ازیهبى ٍ     ثِ  تَهبى ّعاض ّطتبز (ضیبل 8000000 هجلغ ایٌتطًتی طزاذت. پ2

 ضَز  ًوی زازُ َزتًبم ع آًقیي. (ّعیٌِ ثجت غَضت پصیطش زاًط َ ثِ سبهبًِ ضهصاّت ز

 پبیهبى  ًطهبًگط  هَضهَ   ایهي  اِ ضس ذَاّس زازُ ضوبضُ پطًٍسُ یک زاٍعلجبى ثِ ًبم ثجت هطاحل پبیبى ضح  ز

 است. زاٍعلت ضرع عْسُ ثِ اضسبلی اعقعبت حتاست. غ زاٍعلت یک ًبم ثجت هطاحل

 ابهل عَض ثِ ضا آى ٍ تْیِ ًبم ثجت  طم اظ پطیٌت ًسرِ یک تأییسیِ، گط تي ٍ ًبم ثجت تکویل اظ پس ز  زاٍعلجبى

 ًوبیٌس. ًگْساضی ذَز ًعز آظهَى ثِ ٍضٍز ابضت زضیب ت تب ضّگیطی اس ثب ّوطاُ ٍ ًوَزُ ثطضسی ثب زقت ٍ

سبهبًِ پصیطش چبح  عطیق اظ (چٌسضٍظ قجل اظ ثطگعاضی آظهَى  هقطض هَعس زض ضا آظهَى ولسِ ثِ ٍضٍز بضتاّ  

زض هحل آظهَى حضَض  ّوطاُ ثب ابضت ضٌبسبیی هعتجط (تطویحبً ابضت هلی اطزُ ٍ زض ضٍظ آظهَى  زضیب ت ٍ

 .زاضتِ ثبضٌس

 تسهیالت و ها سهمیه
 ایثارگزاى و رسهندگاى سهویه

 % ظط یت :25(سْویِ ایثبضگطاى 

آظازگهبى  »، « طظًساى ضْسا ٍ هفقَزاالثطّوسط ٍ »%  ظط یت ّط اس ضضتِ هحل ثِ 25ثیست ٍ پٌج زضغس (

 اذتػبظ زاضز.« % ٍ ثبالتط ٍ ّوسط ٍ  طظًساى آًبى25وبًجبظاى »ٍ « ٍ ّوسط ٍ  طظًساى آًبى

 سٌ ص سبظهبى 1399 سبل زاتطی ترػػی آظهَى ضاٌّوبی ثِ ز تطچِ ضطایظ، اظ ثیطتط اعق  ثطای( 

 .  طهبییس هطاوعِ اطَض آهَظش

 (سْویِ هطثی :

 ترػػی ٍ تکویلی تحػیقت ّبی زٍضُ زض زاًط َ پصیطش زض آهَظضی عسالت ثطقطاضی قبًَى اسبس ثط

 ثطای  ًفط یک حساقل( ظط یت ثط هبظاز سْویِ زضغس زُ اسقهی ضَضای ه لس 29/1/1389 هَضخ هػَة

ِ  عبلی آهَظضی هَسسبت ٍ ّب زاًطگبُ آظهبیطی ضسوی یب ٍ قغعی ضسوی آهَظضی هطثیبى ِ  ٍاثسهت  ٍظاضت ثه

ِ   طز آذطیي ًوطُ زضغس 80 حساقل است ضطط ثِ  ٌبٍضی، ٍ تحقیقبت علَم، ُ  پصیط ته ِ  زض ضهس  آظاز سهْوی

 .یبثس هی اذتػبظ

 ضَز هغبلت ایي ز تطچِ ضاٌّوب ضا ثب زقت هغبلعِ ًوبیٌس ثِ زاٍعلجبى هحتطم تَغیِ هی
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به پریسش دانشگاه ادیان و مراهب های  زسان پیامبسای اطالع و پیگیسی اخباز پریسش دانشجو دز 
 :ذیل عضو شویدآدزس 

adyan_paziresh@ 

 
 

 پذیزش ظزفیت

 .است ًفط 10 حسااثط  ٌبٍضی ٍ تحقیقبت علَم، ٍظاضت ه َظ عجق گطایص، - ضضتِ ّط زض پصیطش ظط یت

ًفط ثِ پصیط تِ ضسگبى آظهَى سبظهبى سٌ ص  5ضسگبى آظهَى اذتػبغی ٍ  ًفط ثِ پصیط تِ 5اِ اظ ایي تعساز 

تعلق ذَاّس گط ت. الجتِ زضغهَضت تکویهل ًطهسى ظط یهت سهبظهبى سهٌ ص ههَاضز ثهبقی هبًهسُ اظ آظههَى           

 اذتػبغی تکویل ذَاّس ضس.

 تحصیلی ضهزیه

ثبضهس. ًحهَُ    ی ازیبى ٍ هصاّت هستلعم پطزاذهت ضهْطیِ ههی   تحػیل زض زاًطگبُ غیط اًتفبعی غیط زٍلت

ّبی اضسهبلی اظ ٍظاضت علهَم، تحقیقهبت ٍ  ٌهبٍضی ذَاّهس ثهَز.        ًبهِ هحبسجِ ضْطیِ ثطاسبس قَاًیي ٍ آییي

ُ     زاٍعلجبى هحتطم هی ّهبی شیهل توهبس     تَاًٌس ثطای است اعق  ثیطتط زض ظهیٌِ پطزاذهت ضهْطیِ ثهب ضهوبض

  155ٍ  110ّبی  (زاذلی 025 ه 32802611حبغل ًوبیٌس: 

ِ    98ه   99هیعاى ضْطیِ زض سبل تحػیلی  ثبضهٌس   ثطاسبس وسٍل شیل ثَزُ است. زاٍعلجهبى تَوهِ زاضهت

زضغس  15الی  10ثطاسبس اثق  ٍظاضت علَم، تحقیقبت ٍ  ٌبٍضی ٍ هػَثبت ّیئت اهٌبء زاًطگبُ هوکي است 

 ا عایص زاضتِ ثبضس.

 ضیبل 000,000,47 ضْطیِ ثبثت ّط تطم:

 ٍاحس  18(حسااثط ضیبل  000,000,11 ترػػی: ّط ٍاحسضْطیِ 

 ٍاحس  6(حسااثط  000,500,1ضْطیِ ّط ٍاحس وجطاًی:              

 غس زض غس ترفی  ضْطیِ آظهَى وبهع زاتطی: 

 ٍاحس  18(حسااثط ضیبل  000,000,17 ضسبلِ: ّط ٍاحس ضْطیِ 

ِ  ضطات زض آظهَى وبهع زاتطی زض زاًطهگبُ ازیهبى ٍ ههصاّت     ٍ ّوچٌهیي   ای ًرَاّهس زاضهت   ّهی  ّعیٌه

 ّهبی ذهبضوی عطثهی    آهَظش ظثبى ایي زاًطگبُ زض ّط سبل اقهسام ثهِ ثطگهعاضی چٌهس ًَثهت آظههَى ظثهبى        هطاع

ّب هَ ق ثِ  ىًوبیس اِ زاًط َیبى هحتطم ضوي ضطات ٍ قجَلی زض ایي آظهَ   هی(تب ل ٍ اًگلیسی (اضتوبل 

ثبضهس   تهط ههی   زض ًسجت ثِ هطااع هطبثِْ ثسیبض پهبییي  ضًَس ٍ ّعیٌِ ایي آظهَى بى هیزضیب ت هسضک هعتجط ظث

 ّعاض تَهبى ثَزُ است . غس(ثطای سبل گصضتِ هجلغ 

توبم زاًط َیبى زاتهطی ترػػهی زض عهَل تحػهیل ذهَز هلهعم ثهِ اضائهِ ههسضک هعتجهط ظثهبى             :تذکز

 ثبضٌس. هی
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 یوام دانطجوی

تًاوىذ شاُزیٍ ااتات َاز تاز  را در اتتاذای تاز  ي        داوشوًیان مقطع دکتزی تخصصی داوشگاٌ ادیان ي مذاَة می

 صًرت اقساطی ي در طً  تز  پزداخت شًد. َمشمان تا اووا  اوتخاب ياحذ پزداخت ومایىذ، ي شُزیٍ متغیز تٍ

 تسهیالت صندوق رفاه سازمان امور دانشجویان

ثطاسبس زستَض العول غٌسٍ  ض بُ زاًط َیبى سبظهبى اهَض زاًط َیی ٍظاضت علَم، تحقیقبت ٍ  ٌبٍضی، 

هیلیَى تَههبى    ّطتٍ   ثیستضیبل ( 280.000.000ّط زاًط َ هقغع زاتطی ترػػی قبزض ثِ زضیب ت 

ٍ سهبل   ّط ًهین  سبل تحػیلی ٍ زض ًین ّطتٍام غٌسٍ  ض بُ زاًط َیی ثَزُ است، اِ حسااثط زض    ًهین  سهِ 

قسهظ    30پهس اظ اتوهبم تحػهیل زض     لحسٌِ ثَزُ ٍ ثبظپطزاذت آىهیلیَى تَهبى ثَزُ است. ایي ٍام قطؼ ا

ذَاّس ثَز. الظم ثِ یبزآٍضی است اهَض زاًط َیی زاًطگبُ ازیبى ٍ هصاّت توبم تقش ذَز ضا ثطای زضیب ت ٍ 

گیهطی ًْهبیی    ٍلکي زض ًْبیت ثِ زلیل ایي اهِ تػهوین  ا عایص ایي ٍام زض سبل وسیس تحػیلی ذَاّس ًوَز، 

 ّب ًرَاّس زاضت. ثبضس، ایي زاًطگبُ تعْسی زض قجبل پطزاذت ایي ٍام ثطعْسُ سبظهبى هصاَض هی

 صندوق رفاه دانطگاه

پٌ هبُ  ضیبل (هعهبزل   500.000.000تسْیقت غٌسٍ  ض بُ زاًط َیبى زاًطگبُ ازیبى ٍ هصاّت ثِ هجلغ 

 ثبضس. قسظ اِ زض حیي تحػیل هی 48ثبظپطزاذت  تَهبى  ثبهیلیَى 

 تسهیالت بانک قزض الحسنه رسالت

الحسهٌِ ضسهبلت هقهطض گطزیهس      ثبًهک قهطؼ   ثهب ًبهِ زاًطهگبُ ازیهبى ٍ ههصاّت     ّوچٌیي ثبتَوِ ثِ تفبّن

ضیههبل  300.000.000 الحسههٌِ تههب سههق  زاًطهه َیبى پههس اظ اذههص ٍاحههس ضسههبلِ ثههطای زضیب ههت ٍام قههطؼ

 ثِ ثبًک هصاَض هعط ی ضًَس. ِهبّ 60تَهبى  ثب اقسبط  َىهیلی  سی (هعبزل
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 اهتحانی های رضته

 رشتهنام  دانشکده

یشىاسشیعٍ

شىاسیشیعٍ .1

اثىیعشزیتاريختشیع .2

َایتشیعفزقٍ .3

مذاَب

مذاَبکالمی .4

مذاَبفقُی .5

يَابیتشىاسی .6

مذاَباسالمیگزايشتقزيب .7

عزفان
امامخمیىی)رٌ(عزفاناسالمیياوديشٍ .8

تصًفيعزفاناسالمی .9

اديان

تطبیقیاديانگزايشالُیاتمسیحیمطالعات .11

پژيَیديه .11

اديانغیزابزاَیمیگزايشاديانايزاوی .12

فلسفٍيکالماسالمی .13فلسفٍ

اتسوانگزايشحقًقسندراسالممطالع .14سوان

حکمتَىزَایديىی .15َىزمدرسٍ

 نهایی گشینص حوهن

ِ  زاٍعلجهبًی  ثهیي  اظ ّب ضضتِ اظ یک ّط زض ًْبیی گعیٌص ُ  ًػهبة  حهس  اه آظههَى اتجهی،    ه وهَ   ظالظم ا ًوهط

 اسهبس  ثهط  ضا ّهبی علوهی ه پژٍّطهی،     ٍ  عبلیهت  علوی سَاثق ٍ ضٌبسی ضرػیت اضظیبثی علوی، هػبحجِ

ُ  احهطاظ  قَاًیي زاًطگبُ   اظ ظط یهت  ثطاثهط  چٌهس  هطحلهِ،  اثتهسای ایهي   زض. گط هت  ذَاّهس  غهَضت  ثبضهٌس  اهطز

 .ضس ذَاٌّس هعط ی  علوی هػبحجِ( زٍم هطحلِ زض ضطات وْت  اتجی آظهَى( اٍل هطحلِ ضسگبى قجَل
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 آسهوى هنابع

 مىابع آسمًن مًاد آسمًن

ه 
کلی

ک 
شر

ی م
وم

عم

ته
رش

 
ها

 

 الحىوِ، ػالهِ هحوذحغیي عجبعجبیی ـ وؾف الوزاد، ػالهِ حلی نهایة فلسفٍ ي کالم اسالمی

 تب اثتذای ثحج لغغ ٍ ظي( 1هىبعت )ثیغ(، ؽیخ اًقبری ـ وفبیِ، آخًَذ خزاعبًی )جلذ  فقٍ ي اصًل

 تفسیز ي حدیث
تفغیز الویشاى )جلذ اٍل چبح جبهؼِ هذرعیي(، ػالهِ هحوذحغیي عجبعجبیی ـ افَل وبفی  

 )وتبة الحجِ(، حمِ االعالم ولیٌی

 سبان
 ّب(، اهبم ػلی)ع( ػزثی: همذهِ اثي خلذٍى ـ ًْج الجالغِ )خغجِ .1
 داًؾٌبهِ اعالم چبح لیذى  The Encyclopaedia of Islam )EIاًگلیغی:  .2

ی
اص

ص
خت

د ا
وا

م
 

 شیعٍ شىاسی

 ل الومبالت، ؽیخ هفیذاٍائ .1
 اللَاهغ االلْیِ، فبضل همذاد .2
 ثحَث فی الولل ٍ الٌحل، آیت اهلل جؼفز عجحبًی .3
 االرؽبد، ؽیخ هفیذ .4
 تبریخ تؾیغ در ایزاى، رعَل جؼفزیبى .5

 تاریخ تشیع اثىی عشزی

 ل الومبالت، ؽیخ هفیذاٍائ .1
 االرؽبد، ؽیخ هفیذ .2
 ایزاى، رعَل جؼفزیبىتبریخ تؾیغ در  .3
 (، حغیي فبثزی2تبریخ فزق اعالهی )جلذ  .4
 ّبی ؽیؼِ ...، ػلی آلبًَری خبعتگبُ ٍ پیذایؼ تؾیغ ٍ فزلِ .5

 َای تشیع فزقٍ

 (، ؽْزعتبًی1الولل ٍ الٌحل )جلذ  .1
 الجحَث فی الولل ٍ الٌحل، آیت اهلل جؼفز عجحبًی .2
 فزق الؾیؼِ، ًَثختی .3
 فبثزی(، حغیي 2تبریخ فزق اعالهی )جلذ  .4

 مذاَب کالمی

 تلخیـ الوحقل، خَاجِ ًقیزالذیي عَعی .1
 ؽزح هَالف )هَلف الخبهظ هجحج الْیبت(، لبضی ػضذالذیي ایجی .2
 اللَاهغ االلْیِ، فبضل همذاد .3
 الؾَاّذ الزثَثیِ، هالفذرا .4

 تصًف ي عزفان اسالمی

 همذهِ لیقزی ثز فقَؿ الحىن .1
 هٌبسل الغبئزیي، خَاجِ ػجذاهلل اًقبری .2
 ػغبر ػزفبى، ػلی هَحذیبىهفَْم  .3
 عیٌب (، اثي11تب  8ٍ  3ّبی  االؽبرات ٍ التٌجیْبت )ًوظ .4

  عزفان اسالمی ي اودیشٍ
 امام خمیىی)رٌ(

 همذهِ لیقزی ثز فقَؿ الحىن .1
 هقجبح الْذایِ، اهبم خویٌی)رُ( .2
 ؽزح حذیج جٌَد ػمل ٍ جْل، اهبم خویٌی)رُ( .3
 عیٌب اثي (،11تب  8ٍ  3ّبی  االؽبرات ٍ التٌجیْبت )ًوظ .4

 مذاَب فقُی

 االفَل الؼبهِ للفمِ الومبرى، هحوذتمی حىین .1
ّبی اختالف در فمِ هذاّت )اعجبة اخـتالف الفمْـب،(، هقـغفی سلوـی       خبعتگبُ .2

 تزجوِ: حغیي فبثزی
 رؽذ الومتقذ، اثي نهایةالوجتْذ ٍ  بدایة .3
 الذیي ػبهلی الوغبئل الفمْیِ، عیذؽزف .4

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 فلسفٍ ي کالم اسالمی

 الزثَثیِ، هالفذراالؾَاّذ  .1
 عیٌب (، اثي11تب  8االؽبرات ٍ التٌجیْبت )ًوظ  .2
 تبریخ فلغفِ اعالهی، م.م.ؽزیف   تزجوِ سیز ًظز ًقزاهلل پَرجَادی .3
ّبی هزثَط ثِ فلغـفِ اعـالهی(،    )هذخل دایزت الوؼبرف اعالهی )ٍیزایؼ جذیذ( .4

 پل ادٍارس

مطالعات تطبیقی ادیان 
 گزایش الُیات مسیحی

 هغیحیت، هزی جَ دیَر   تزجوِ حغي لٌجزیدرآهذی ثِ  .1
 درعٌبهِ الْیبت هغیحی، الیغتز هه گزاث   تزجوِ ثْزٍس حذادی .2
 یَْدیت ثزرعی تبریخی، ایشیذٍر اؽتبیي   تزجوِ ثْزٍس عبلىی .3
 ثبٍرّب ٍ آییي یَْدی، آلي آلتزهي   تزجوِ رضب فزسیي .4

 دیه پژيَی

 ثْب،الذیي خزهؾبّیدیي پضٍّی )جلذ اٍل(، هیزچبالیبدُ   تزجوِ  .1
ػمل ٍ اػتمبد دیٌی، هبیىل پتزعَى ٍ ّوىبراى   تزجوِ احوـذ ًزالـی ٍ اثـزاّین     .2

 علغبًی

 ػلن ٍ دیي، ایبى ثبرثَر   تزجوِ پیزٍس فغَرچی. .3
 ؽٌبعی دیي، دیَیذ ام، ٍٍلف  تزجوِ دوتز هحوذ دّمبًی رٍاى .4
 سًذ ؽجبػیؽٌبعی دیي، ػلیزضب  دیي، جبهؼِ ٍ ػزفی ؽذى؛ جغتبرّبیی در جبهؼِ .5

ادیان غیزابزاَیمی 
 گزایش ادیان ایزاوی

 ّب، هزی ثَیظ   تزجوِ ػغگز ثْزاهی سرتؾتیبى، ثبٍرّبی ٍ آداة دیٌی آى .1
 تبریخ اعبعیز ایزاى، صالِ آهَسگبر. 2
 تبریخ ایزاى ثبعتبى، هتزیب ثزٍعیَط  تزجوِ ػیغی ػجذی. 3
 ففبیی اففْبًیهبًی ٍ تؼلیوبت اٍ، گئَ ٍیذى گزى   تزجوِ ًشّت . 4
 ادیبى سًذُ ؽزق، جبى ّیٌلش   تزجوِ ثِ عزٍیزاعتبری ػلی هَحذیبى ػغبر. 5

 حکمت َىز دیىی

 ریخ ٌّز، ارًغت وبهجزیج   تزجوِ ػلی راهیيتب .1
 ٌّز ٍ هؼوبری اعالهی، ریچبرد اتیٌگْبٍسى ٍ الگ گزاثز  تزجوِ یؼمَة آصًذ .2
 آیَرلَیظ  تزجوِ گزٍّی ههبت ٍ دٍهیٌیه داًؾٌبهِ سیجبیی ؽٌبعی، ثزیظ گ .3
 دیٌبًی فلغفِ اعالهی، غالهحغیي اثزاّیویلَاػذ ولی در  .4

 يَابیت شىاسی

 وؾف االرتیبة، عیذهحغي اهیي .1
هزسّبی تَحیذ ٍ ؽزن در لزآى )التَحیذ ٍ الؾزن فـی المـزآى(، آیـت اهلل جؼفـز      .2

 عجحبًی
 فز علفیِ اس گذؽتِ تب حبل، هْذی فزهبًیبى ٍ هحوذ هؼیٌی .3
 ثذػت یب هذّت، عؼیذ رهضبى الجَعیعلفیِ  .4

مطالعات سوان گزایش 
 حقًق سن در اسالم

 ًظبم حمَق سى در اعالم، ؽْیذ هغْزی .1
 ًضاد ّبی جٌغیتی )هجوَػِ همبالت(، سیجبیی َّیت ٍ ًمؼ .2
 ؽٌبعی، آًتًَی گیذًش   تزجوِ حغي چبٍؽیبى گشیذُ جبهؼِ .3
 حمَق هذًی خبًَادُ )دٍ جلذی(، ًبفز وبتَسیبى .4

 
مذاَب اسالمی گزایش 

 تقزیب

 آؽٌبیی ثب فزق تغٌي   هْذی فزهبًیبى .1

 آؽٌبیی ثب فزق تؾیغ   هْذی فزهبًیبى .2

 تبهلی ثز هغبلِ ی ٍحذت اعالهی اس دیزثبس تب دیزٍس ثب تىیِ ثز جٌجؼ اتحبد اعالم .3
   هحوذحغیي اهیزاردٍػ

 ثبؽذ. هی 2ٍ هٌبثغ اختقبفی در ّوِ رؽتِ ّب  1ضزیت هٌبثغ هؾتزن  ضرایب

ثزًبهِ سهبًجٌذی دلیك هقبحجِ داٍعلجبًی وِ ثب ؽزوت در هزحلِ اٍل )آسهَى وتجی( هَفك ثِ وغت حذًقبة لجَلی  مصاحبه
 اس عزیك عبهبًِ پذیزػ داًؾجَ ٍ پیبهه  ثِ داٍعلجبى اػالم خَاّذ. 99اًذ، هتؼبلجبً ثزای تبثغتبى عبل  ؽذُ
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 گزاهی داوطلباى به ههن تذکزات و ها توصیه

ضهسُ   تکویهل  هٌسضوبت الیِ غحت هسئَلیتضَز.  تکویل غبزقبًِ ٍ زقیق ثبیس ًبم ثجت  طم هٌسضوبت .1

 ثَز. ذَاّس زاٍعلت ًبم  ثطعْسُ ثجت  طم (هٌسضوبت

ِ  هطرػهبت  ًهبم،  ٍ ذهبًَازگی  بمهلی، ًه  اس زضح زض است الظم زاٍعلجبى .2  ٍ عکهس  اضسهبل  ای، ضٌبسهٌبه

ِ  اضسبل ٍ اعقم آٍضًس. زضغَضت عول ثِ اب ی تَوِ ٍ زقت الظم زیگط اعقعبت  اضهتجبُ،  اعقعهبت  ّطگًَه

 ثَز.  ذَاّس عْسُ زاٍعلت ثط آى عَاقت

ِ  ّهبی  زضذَاسهت  ثِ ًبم ثجت اظ ًوبیٌس. پس زقت ضضتِ اًتربة زض زاٍعلجبى .3  تغییهط  ذػهَظ  زض ٍاغهل

 ضس. ًرَاّس زازُ ثطت اتطتی ضضتِ

 زاٍعلهت  ٌهبثطایي ًبم ٍوَز ًهساضز. ث  ثجت  طم هٌسضوبت زض تغییطی ًَ  ّی اهکبى  ًبم ثجت تکویل اظ ثعس .4

 آٍضز. عول ثِ ضا زقت ًْبیت اعقعبت تکویلظهبى  زض ثبیس

 زض هٌهسضح  ضَاثظ ٍ ضطایظ اظ یکی ٍاوس یب ًوَزُ اتوبى ضا حقبیق زاٍعلت اِ ضَز هطرع ظهبًی اگط .5

 زض تحػیل حیي ضسى، پصیط تِ آظهَى، زض ضطات ًبم، ثبضس (ثجت اِ ای هطحلِ ّط زض ًیست،ایي ز تطچِ 

 ضس. ذَاّس زاًطگبُ ٍ ...  اظ ازاهِ تحػیل هحطٍم

ضسگبى هطحلِ ًرست، زعَت ثهطای هػهبحجِ ٍ اعهق  اظ     پس اظ قجَلی زض آظهَى اتجی ٍ هعط ی پصیط تِ .6

تبضید ٍ ًحَُ حضَض زض ولسِ هػبحجِ اظ عطیق ّویي سبیت ٍ سبهبًِ پصیطش زاًط َ اعهق  ضسهبًی   

 ذَاز ضس.

 ت طثیبت ٍ زاًص حس زضاذتػبغی زض هطحلِ آظهَى اتجی ٍ هػبحجِ ضفبّی  اهتحبًبت سؤاالت حغس .7

ِ هغبثق  ْطسهت ث  ضضتِ، ّط زض اضضس ابضضٌبسی زٍضُ التحػیل  بض   عهبلی  ضهَضای  ػهَة ّهبی ه  طًبهه

 است ٍ اظ ّوبى هٌبثع هطتطک ٍ اذتػبغی ّط ضضتِ ذَاّس ثَز. ضیعی ثطًبهِ

 )در ساعت اداری( 225  32622626 نام با شماره پیزامون مسائل پذیزش و ثبتپاسخ به هزگونه سؤال 

 225  32622612ـ  14شماره تماس دانشگاه ادیان و مذاهب  

 عىًان
شمارٌ تماس 

 داخلی
 تًضییات

 گَیی پیطاهَى اهَض ضْطیِ ٍ هبلی پبسد 160 هسیط حسبثساضی

 ًبم هسبیل پصیطش ٍ ثجتگَیی پیطاهَى  پبسد 103 ًبم ٍ ثجت پصیطشهسئَل 

 ابضضٌبس اهَض آهَظضی ٍاحس ذَاّطاى
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ًهبم   گَیی پیطاهَى هسبیل پهصیطش ٍ ثجهت   پبسد
 زاٍعلجبى ذَاّط

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


