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  هاي علمیّه  پذیرش دانشجو ویژه طالب حوزه اطالعیه

  مقطع دکتري

  1399-1400سال تحصیلی 

 حـوزه طـالب   میـان از از طریق آزمون اختصاصـی  بر اساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  دانشگاه مفید

   .می پذیردهاي زیر دانشجو  در رشتهدکتري  مقطعدر  1399-1400براي سال تحصیلی  هاي علمیه

  ظرفیت   رشته ها  مجموعه

  2  حقوق خصوصی ،الملل عمومی  حقوق بین  حقوق

  2  علوم سیاسی گرایش مسائل ایران  علوم سیاسی

  2  المللعلوم اقتصادي گرایش اقتصاد بین   اقتصاد

  2  فلسفه و کالم اسالمی  فلسفه

  2  فقه و مبانی حقوق اسالمی  الهیات

  

درصد ظرفیت در آزمون مذکور مطابق قوانین و  5درصد ظرفیت و ایثارگران 25ایثارگران  سهمیه هاي رزمندگان و :1تذکر

دکتري لذا شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره یک راهنماي ثبت نام آزمون . مقررات مصوب اعمال می شود

   .مالك عمل خواهد بود 1399نیمه متمرکز 

   .ثبت نام نماید هر داوطلب صرفاً در یک رشته می تواند :2تذکر

ــذکر ــول    :3ت ــارگران و خــانواده شــهدا قب ــا اســتفاده از  ســهمیه  ایث ــه ب ــانی ک ــدداوطلب ــاممــی گردن ــت ن ــان ثب          ، در زم

  .ه نمایندئسهمیه خود را اراواجد شرایط بودن استفاده از می بایست مدارك مربوط به 

وره هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب برقراري عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در د"براساس قانون 

براي مربیان رسمی ) حداقل یک نفر( درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت  10مجلس شوراي اسالمی،  29/01/1389مورخ 

به شرط  و یا رسمی آزمایشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري،

   .یابد می ن فرد پذیرفته شده درگزینش آزاد، اختصاصریدرصد نمره آخ 80کسب حداقل
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التحصـیالن  به فـارغ . ثبت نام بعمل خواهد آمد  1399-1400از قبول شدگان در آزمون، در نیمسال اول یا دوم سال تحصیلی 

ز سـازمان  منوط بـر مجـو    نیمسال دومثبت نام در . شودتأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اعطا می دکتري موردمدرك 

  .دوره در دانشگاه می باشدتعداد داوطلبان شرکت در  و به حد نصاب رسیدنسنجش 

 پذیرش شرایط :  

   : زیر  از مدارك  یکیدارا بودن  .1

  .مورد تایید وزارت علوم ارشد مدرك کارشناسی وحوزوي  ششمگواهی پایه  -ب.    حوزه علمیه سهمدرك سطح  -الف

 صاصیکسب امتیاز الزم در آزمون اخت .2

 عمومی  وظیفه  عدم منع قانونی براي ادامۀ تحصیل از نظر مقررات .3

یا  IELTSدر  5.5یا نمره TOLIMO در  500نمره :  در هنگام ثبت نام ارائه گواهی قبولی در آزمون زبان خارجی .4

 MSRTدر  50ویا نمره  TOEFL در 60نمره 

ود ولی در نمیسال شازه داده شود به صورت مشروط پذیرش شجو اجبه داندر صورت نداشتن مدرك زبان در زمان ثبت نام، 

ل اول چنانچه در انتهاي نیمسا. اً  براي کسب نمره زبان تالش کنداول مجاز نخواهد بود هیچ  درسی را اخذ کند و باید صرف

ی که سطح درصورت. شد و این مدت قابل تمدید نیستموفق به کسب نمره زبان نشد، قبولی او کان لم یکن تلقی خواهد

د و استعداد و انگیزه و سایر شرایط تحصیل موفق در دکتري زبان خارجی داوطلب بسیار خوب بو بهمومی و تسلط سواد ع

طلب با رشته دکتري مورد درخواست، سواد علمی مربوط به این ولی دایرا دارا بود، ولی به جهت عدم تناسب رشته تحص

ست داوطلب به صورت مشروط پذیرش شود و ممکن می شود حداقل یک رشته را در سطح مورد نیاز نداشت، ممکن ا

چنانچه داوطلب این دروس را به . نیمسال و حداکثر دو نیمسال دروس جبرانی را که دپارتمان تعیین می کند اخذ نماید

قطعی پیدا  رتپذیرش وي صودکتري براي دپارتمان ثابت شد ،  براي تحصیل در دورهنحوي گذراند که توانایی بالفعل وي 

ة تشخیص و تایید دپارتمان ، حداکثر یک درس دور تتحصیل مشروط ، دانشجو مجاز است در صوردر این دورة . می کند

  .دکتري در هر نیمسال اخذ نماید

  

  بورس تحصیلیشرایط :  

دروس  نیز اشتغال به تحصیل دراصول حداقل یکسال سابقه شرکت در دروس خارج فقه وحوزوي، سطح پایان دروس  .1

 خارج فقه و اصول

به ازاي هر سال درس خارج بیشتر یا هر سال خدمت سربازي یک سال به حداکثر سـن  . باشدمی سال  29سن  حداکثر .2

 .سالگی است 34 شود، نهایت این افزایش تا اضافه می

 دانشگاهی در رشته مربوط ارشد مدرك کارشناسی داشتن .3

 قبولی در مصاحبه .4

 بورسسپردن تعهد  .5

شـرایط در سـایت    -مـی باشـد  )  بدون پرداخت هزینـه  ( به صورت روزانه  فلسفه و کالم اسالمیرشته تحصیل در : 1نکته 

 دانشگاه 

قبول می شـوند مـی تواننـد از     علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بین المللدر رشته  داوطلبانی که به صورت غیر بورس :2نکته 

  فاده نماینددر سایت دانشگاه استشرایط تحصیل رایگان مندرج 

   .بر روي لینک زیر کلیک نمایید براي اطالع از شرایط و امتیازات تفصیلی بورس
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http://www.mofidu.ac.ir/deputies/student/scholarship 
  

 

 مدارك الزم و چگونگی ثبت نام:   

  :ثبت نامتاریخ و نحوة   -1

 مراجعه به آدرس اینترنتی  : ir.ac.mofidu.Azmoon://http  

  ریال به صورت الکترونیکی و انجـام ثبـت نـام از طریـق سـامانه الکترونیکـی پـذیرش         1200000پرداخت مبلغ

 )06/03/99لغایت  21/12/98(

        داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران، بایست کد رهگیـري ویـژه سـهمیه را از مراجـع مربوطـه تهیـه و

 اطالعات آن را در زمان ثبت نام در سامانه الکترونیکی پذیرش درج نمایند؛ 

 در آخرین مرحله داوطلب باید ضمن دریافت کد رهگیري، از اطالعات ثبت شده در سامانه پرینت بگیرد. 

 

  :تاریخ و نحوة انجام آزمون کتبی، مصاحبه و اعالم نتایج -2

درصـورت تغییـر در زمـان    (  .شـود در دانشگاه مفید برگزار مـی 03/1399/ 16 صبح روز جمعه   8ساعت  آزمون کتبی در تاریخ  .1

 )جدید اطالع رسانی خواهد شدبرگزاري، تاریخ 

  توانند با مراجعه به وب سایت اداره پذیرش دانشگاه مفید کـارت   یم 1399/ 16/03الی  1399/ 12/03داوطلبان از تاریخ

 .ورود به آزمون خود را  دریافت نمایند

 باشد ورود به جلسه امتحان منوط به ارائه پرینت کارت و همراه داشتن کارت ملی می.  

 زمان مشـاهده کارنامـه آزمـون    (. کارنامه آزمون کتبی از طریق سامانه الکترونیکی پذیرش دانشگاه قابل دسترسی خواهد بود

 ).رسانی خواهد شدبه داوطلبان اطالع  ir.ac.mofidu.www کتبی ازطریق سایت دانشگاه مفید به آدرس

کـی پـذیرش جهـت    الزم است داوطلبان محترم در حفظ شماره پرونده و رمز ورود به صفحه کـاربري خـود در سـامانه الکترونی   : تذکر .2

  .دریافت کارت ورود به آزمون  و مشاهده کارنامه نتیجه آزمون کوشا باشند

  

  02532130348: بیشترتلفن تماس جهت کسب اطالعات 
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  بین المللواد آزمون رشته علوم اقتصادي گرایش اقتصاد م

ف
دی

ر
  

  نوع سؤال   مواد امتحانی
ضریب مواد 

  امتحانی 
  منابع امتحانی

  » ره «خیارات از مکاسب  شیخ انصاري   3 تشریحی فقه  1

  االصول جلد دوم هکفای  2 تشریحی اصول  2

  در حد کارشناسی ارشد  1 تشریحی  تخصصیزبان انگلیسی   3

  3  تشریحی  اقتصاد خرد  4
هاي چهارم تا فصل پنجم و ششم اقتصاد خرد والترز و لیارد، ترجمه دکتر شاکري و فصل

  ندرسن و کوانت ترجمع دکتر قره باغیان و دکتر پژویان هشتم اقتصاد خرد ه

  3  تشریحی  اقتصاد کالن  5
  چهار فصل اول اقتصاد کالن رومر، ترجمه دکتر علی سوري و دکتر خلیلی عراقی

  اقتصاد کالن برنسون، ترجمه دکتر عباس شاکري 19تا  11و فصل 

  )2(و  ) 1(ج . ابریشمی اقتصاد سنجی گجراتی، ترجمه دکتر  3  تشریحی  اقتصاد سنجی  6

  

  حقوق خصوصیمواد آزمون رشته 

ف
دی

ر
  

  منابع امتحانی  ضریب مواد امتحانی   نوع سؤال   مواد امتحانی

  » ره «خیارات از مکاسب  شیخ انصاري   3 تشریحی فقه  1

  االصول جلد دوم كفایة  2 تشریحی اصول  2

  در حد کارشناسی ارشد  1 تشریحی  زبان انگلیسی تخصصی  3

    3  تشریحی  حقوق مدنی  4

    2  تشریحی  حقوق تجارت  5

    2  تشریحی  آیین دادرسی مدنی  6

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مواد آزمون رشته حقوق بین  الملل عمومی

ف
دی

ر
  

  منابع امتحانی  ضریب مواد امتحانی   نوع سؤال   مواد امتحانی

  » ره «خیارات از مکاسب  شیخ انصاري   3 تشریحی فقه  1

  ل جلد دوماالصو كفایة  2 تشریحی اصول  2

  در حد کارشناسی ارشد  1 تشریحی  زبان انگلیسی تخصصی  3

  در حد دروس کارشناسی ارشد  2  تشریحی  حقوق بین الملل معاهدات   4

  در حد دروس کارشناسی ارشد  2  تشریحی  حقوق مخاصمات مسلحانه  5
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  معاونت آموزش دانشگاه مفید

  

  

  علوم سیاسی گرایش مسائل ایرانمواد آزمون رشته 

ف
دی

ر
  

  منابع امتحانی  ضریب مواد امتحانی   نوع سؤال   مواد امتحانی

  » ره «خیارات از مکاسب  شیخ انصاري   3 تشریحی فقه  1

  االصول جلد دوم كفایة  2 تشریحی اصول  2

  در حد کارشناسی ارشد  1 تشریحی  زبان انگلیسی تخصصی  3

  )اندرو هیوود(در حد کتاب سیاست   2  تشریحی  مبانی علم سیاست  4

  هتمام دکتر مجتبی مقصوديا به "1357-  1320تحوالت سیاسی اجتماعی ایران   3  تشریحی  ت ایران تاریخ تحوال  5

  )حقیقت(در حد مبانی اندیشه سیاسی در اسالم   2  تشریحی  اندیشه سیاسی اسالم و ایران  6

  مواد آزمون رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی

ف
دی

ر
  

  منابع امتحانی  ضریب مواد امتحانی   نوع سؤال   مواد امتحانی

  » ره «خیارات از مکاسب  شیخ انصاري   3 تشریحی فقه  1

  االصول جلد دوم كفایة  2 تشریحی اصول  2

  در حد کارشناسی ارشد  1 تشریحی  زبان انگلیسی تخصصی  3

  فاضل مقداد، کنز العرفان   2  تشریحی  آیات االحکام  4

  لقاسم گرجیتاریخ فقه و فقها، ابوا  1  تشریحی  تاریخ فقه و فقها  5

  1  تشریحی  اصول فقه مقارن  6
الصول العامه فی الفقه المقارن، محمدتقی حکیم، مباحث 

  استحسان، مصالح مرسله، قیاس و سد ذرایع

  مواد آزمون رشته فلسفه و کالم اسالمی

ف
دی

ر
  

  منابع امتحانی  ضریب مواد امتحانی   نوع سؤال   مواد امتحانی

  » ره «سب  شیخ انصاري خیارات از مکا  3 تشریحی فقه  1

  کفایۀ االصول جلد دوم  2 تشریحی اصول  2

  در حد کارشناسی ارشد  1 تشریحی  زبان انگلیسی تخصصی  3

  )نمط چهارم و هفتم(االشارات و التنبیهات   4  تشریحی  فلسفه مشاء  4

  )مشهد اول و دوم(الشواهد الربوبیه   4  تشریحی  حکمت متعالیه  5

  شاراتمنطق ا  2  تشریحی  منطق  6

  3  تشریحی  کالم  7
از مقصد سوم تا ) (کشف المراد(تجرید االعتقاد و شرح آن 

  )آخر کتاب


