بسمه تعالی

با تأییدات خداوند متعال وتحت توجهات حضرت ولی عصر « ارواحنا له الفداء » دانشگاه شهید مطهری از طریق
آزمون سازمان سنجش برای سال تحصیلی  97-98دانشجوی دکتری میپذیرد.

نحوه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری سال 9397

– شرایط و ضوابط (عمومی و اختصاصی)
 -1اعتقاد به دین مبین اسالم
 -2التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران ،قانون اساسی و والیت فقیه
 -3نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذیصالح
 -4داشتن گرایشات حوزوی و طلبگی
 -5نداشتن منع قانونی برای ادامة تحصیل از نظر قانون وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد
تبصره  :داوطلبانی که در حال انجام خدمت وظیفه یا تعهدات مربوطه میباشند ،در صورت تأیید بدون قید و شرط یگاان یاا ساازمان
مربوطه مبنی بر اتمام خدمت تا تاریخ  97/6/31میتوانند داوطلب شرکت در آزمون باشند .
 -6دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) مورد تأیید در رشته های مرتبط و یا مدرک ساح  3مرکاز مادیریت حاوزه
علمیه قم
 -7داشتن حداقل نمره قباولی در ییای از آزمونهاای  ( IELTSنماره ( TOEFL ،)6نماره (TOLIMO ، )555نماره  )555یاا
 ( MCHEنمره .)55
ت بصره  :داوطلبان فاقد این مدرک بایستی تا انتهای مرحله آموزشی مدارک دال بر قبولی را ارائااااه دهند ،تصویب عنوان رساله منوط
به ارائه مدرک فوق میباشد.
 -8کسب حدنصاب الزم در امتحانات ورود به دوره دکتری (آزمون کتبای تخصصای تشاریحی ،مصااحبه شافاهی علمای ،گازین
عمومی)
تبصره :داوطلبان حائز رتبههای  1تا ( 25بدون اعمال سهمیه) از آزمون کتبی تخصصی معاف میباشند.
 -9تعهد کتبی مبنی بر تحصیل تمام وقت دردوره دکتری و رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای داخلی دانشگاه

تذکرات مهم:
 -1تحصیل در دوره دکتری به صورت تمام وقت خواهد بود ،لذا شاغالن رسمی در سازمانها و دستگاههای دولتی پذیرش شده در
آزمون ،هنگام ثبت نام میبایست حیم ماموریت تحصیلی و یا موافقت با تحصیل تمام وقت از سوی اداره مربوطه را ارائه نمایند.

 -2چنانچه در هر مرحله از ثبت نام و برگزاری امتحانات و تحصیل در دانشگاه مشخص گردد که داوطلب واجد شرایط مندرج در
آگهی نبوده است ،بالفاصله از ثبتنام ،شرکت در امتحان و ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل آمده و طبق مقررات رفتار خواهد
شد.
 -3بخشی از ظرفیت پذیرش در هر رشته اختصاص به بورسیه های موسسات دارد .بدیهی است اعالم بدون قید و شرط پذیرش
هزینه تحصیلی این گروه از پذیرفته شدگان از سوی موسسه مربوطه ضروری است.
 -4پذیرش داوطلبان بورسیه منوط به موفقیت در کلیه مراحل آزمون است.
 -5کلیه داوطلبان (از جمله کسانی که معاف از آزمون کتبی تخصصی هستند) پاس از معرفای ساازمان سانج
سامانه گلستان ثبتنام نمایند .نحوه ثبت ناام همزماان در ساایت سانج

الزم اسات در

و ساایتهاای  www.motahari.ac.irو

 www.golestan.motahari.ac.irاعالم خواهد شد.

جدول رشتهها  ،مواد امتحانی و حدود منابع آزمون دکتری) )Ph.Dدانشگاه شهید مطهری سال 97-98
ردیف

نام رشته

مواد امتحانی
-1فقه تخصصی
 -2اصول فقه

1

فقااااه وحقااااوق
خصوصی

حدود منابع امتحانی
میاسب شیخ انصااری (بخا

ضریب
بیاع و

خیارات)
رسائل (شیخ انصاری)

4

 -3حقوق مدنی

3

-4حقوق تجارت

2
1

-5آئین دادرسی مدنی
-6متااااون تخصصاااای

1

انگلیسی
 -7متون تخصصی عربی

1

عصری

2

4

 -1فقه تخصصی

مبانی تیملة المنهاج (بخ

 -2اصول فقه

رسائل (شیخ انصاری)

فقه و حقوق جزا  -3حقوق جزای عمومی
 -4حقاااااوق جااااازای
اختصاصی

جزایی)

4
4
3
3

1

 -5آئین دادرسی کیفری
-6متااااون تخصصاااای

1

انگلیسی
 -7متون تخصصی عربی

1

عصری

3

فلسفه تحبیقی

4

کالم

 -1حیمت متعالیه

شواهد الربوبیه

4

 -2حیمت مشاء

شرح االشارات

3

 -3فلسفه غرب

4

 -4متاااون تخصصااای در حد دایرة المعارف اسالمی

1

انگلیسی
 -5متون تخصصی عربی
 -1کالم اسالمی

1
تلخاایص المحصاال و شاارح المواق ا

4

قسم الهیات
اوائل المقاالت شیخ مفید
اللوامع االلهیه فاضل مقداد
 -2فلسفه اسالمی

3

شرح اشارات نمط  4و 5
شواهد الربوبیه (مشهد )1

 -3تاریخ کالم

مذاهب االسالمیین عبدالرحمن بدوی

 -4فلسفه دین
 -5زبان انگلیسی

3
2

در حد دایره المعارف اسالمی

1

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

