باسمه تعالی
با آرزوی توفیق برای کلیه دانشپژوهان علوم اسالمی ،طالب ،فضالء و دانشجویان محترم ،به اطالع میرساند یازدهمین دوره آزمون دکتری دانشگاه علوم اسالمی رضوی در
شش رشته :حقوق بینالملل ،حقوق جزا ،حقوق خصوصی ،علوم قرآنی و حدیث ،فلسفه و کالم اسالمی و فقه جزایی برگزار میگردد.
برنامه امتحانی آزمون دكتري تخصصی ( )Ph.Dسال 1398
تاریخ آزمون

مواد

ساعت شروع

امتحانی

حقوق بینالملل

حقوق جزا

حقوق خصوصی

علوم قرآنی و حدیث

فقه جزایی

فلسفه و کالم اسالمی

 8ـ 10

بین الملل عمومی

جزاي عمومی

حقوق مدنی

علوم قرآنی

فقه تخصصی

فلسفه

10:15ـ12:15

بین الملل خصوصی

جزاي اختصاصی

حقوق تجارت

تفسیر

اصولتخصصی

کالم

 14ـ 16

حقوق سازمانهاي

آیین دادرسی

آیین دادرسی

بین المللی

کیفري

مدنی

علوم حدیث

قواعد فقهی

منطق

16:15ـ18:15

زبان تخصصی

زبان تخصصی

زبان تخصصی

زبان تخصصی

زبان تخصصی

زبان تخصصی

 18:30ـ 20

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

متون عربی

ــــــــــ

ــــــــــ

جمعه

 8ـ 10

فقه

فقه

فقه

فقه

فقه

فقه

98/06/01

10:15ـ12:15

اصول فقه

اصول فقه

اصول فقه

اصول فقه

اصول فقه

اصول فقه

 14ـ 16

ادبیات عرب

ادبیات عرب

ادبیات عرب

ادبیات عرب

ادبیات عرب

ادبیات عرب

پنجشنبه
98/05/31

تذکرات:
 .1آزمون کلیه دروس عمومی مشترك و تخصصی به صورت تشریحی بوده و داوطلبان باید حداکثر در مدت  120دقیقه به سواالت پاسخ دهند.
 .2با توجه به اطالعیهها و راهنماي نصب شده در محل آزمون مربوط به خود مستقر شوید.
 .3از نوشتن مطلب در قسمت سربرگ جدا خودداري نمایید.
 .4آزمون ورودي در روزهاي  31مرداد و  1شهریور ماه در نوبتهاي صبح و بعد ازظهر در دانشگاه علوم اسالمی رضوي ،واقع در مشهد مقدس
حرم مطهر امام رضا «علیهالسّالم» صحن هدایت ،سالن اجتماعات دانشگاه برگزار خواهد شد .کارت ورود به جلسه آزمون و برگ راهنماي آن از

روز سهشنبه  29مرداد ماه از طریق سایت دانشگاه قابل دریافت میباشد.
 .5همراه داشتن کارت ورود به جلسه ،خودکار آبی یا مشکی ،شناسنامه عکسدار یا کارت شناسایی معتبر عکسدار و سنجاق تهگرد براي الصاق

کارت به سمت چپ سینه الزامی است.
 .6سعی نمایید خوش خط ،خوانا و مستدل به سواالت پاسخ دهید و از خودکار مشکی یا آبی استفاده نمایید.
 .7از همراه داشتن وسایل اضافی مثل ساك ،کیف ،کتاب ،تلفن همراه ،کامپیوتر دستی ،جزوات درسی و  ...پرهیز نمایید .همراه داشتن هر کدام از
موارد ،به منزله تقلب محسوب میشود و قابل پیگیري انضباطی است.

 .8در مواردي که به همراه داشتن قرآن ،کتب قانون و  ...مجاز شمرده شده است ،آن کتابها باید فاقد هر گونه حاشیه نویسی و مطلب
دیگري باشد.
 .9دربهاي سالن پنج دقیقه به امتحان بسته شده و از ورود افراد جلوگیري به عمل میآید.
 .10آدرس دقیق محل سکونت و تلفن تماس را پشت کارت ورود به جلسه آزمون بنویسید.
 .11نتایج آزمون کتبی اوایل مهر ماه از طریق سایت دانشگاه اعالم و از داوطلبان براي مصاحبه علمی دعوت به عمل خواهد آمد.
دفتر پذیرش دانشگاه علوم اسالمی رضوي

