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  هاي علمیّه پذیرش دانشجو ویژه طالب حوزه اطالعیه

  مقطع دکتري

  1400-1401سال تحصیلی 

 حــوزهطــالب  میــاناز از طریق آزمــون اختصاصــی بر اساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  دانشگاه مفید

  .می پذیردهاي زیر دانشجو  در رشتهدکتري  مقطعدر  1400-1401براي سال تحصیلی  هاي علمیّه

  ظرفیت   رشته ها  مجموعه

  3  الملل عمومی حقوق بین  حقوق

  3  علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بین الملل  اقتصاد

  3  فقه و مبانی حقوق اسالمی  الهیات

  

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

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

   .مالك عمل خواهد بود 1400نیمه متمرکز 

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

(بعــد از  ، در زمــان ثبــت نــاممــی گردنــدبــول ســهمیه  ایثــارگران و خــانواده شــهدا قداوطلبــانی کــه بــا اســتفاده از  :3تذکر

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

برقراري عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب « براساس قانون

در هر کد رشته  رصد سهمیه مازاد بر ظرفیت ( حداقل یک نفر) د 10، »مجلس شوراي اسالمی 29/01/1389مورخ 

دولتی و غیر دولتی ) (دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیتمامی و یا رسمی آزمایشی  قطعی براي مربیان رسمیمحل 

رین فرد پذیرفته شده درگزینش آزاد، درصد نمره آخ 80به شرط کسب حداقل ، همچنین دانشگاه آزاد اسالمی و

  حد نصاب نمره در تمامی مراحل آزمون لحاظ می شود . یابد. می صاصاخت

التحصــیالن ثبت نام بعمل خواهد آمــد. بــه فــارغ  1400- 1401از قبول شدگان در آزمون، در نیمسال اول یا دوم سال تحصیلی 

منــوط بــر مجــوز ســازمان   نیمســال دومثبت نام در شود. تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اعطا می دکتري موردمدرك 

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

   :زیر مداركاز  یکیدارا بودن  . 1

مــدرك  وگــواهی پایــه ششــم حــوزوي  - ب ) 31/6/1400(فارغ التحصیالن تا تاریخ حوزه علمیه.  سهمدرك سطح  - الف

   )31/06/1400( فارغ التحصیالن تا تاریخ .د تایید وزارت علوممور کارشناسی ارشد

 کسب امتیاز الزم در آزمون اختصاصی . 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

 براي اطالع از شرایط نمرات زبان عمومی به وب سایت دانشگاه - MSRTدر  50ویا نمره  TOEFL در 60نمره 

 قسمت ایین نامه ها مراجعه کنید –امور اموزشی  –قسمت دپارتمان هاي اموزشی 

ود ولی در به دانشجو اجازه داده شود به صورت مشروط پذیرش شدر صورت نداشتن مدرك زبان در زمان ثبت نام، نکته : 

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

شد و این مدت قابل تمدید نیست. درصورتی ل اول موفق به کسب نمره زبان نشد، قبولی او کان لم یکن تلقی خواهدنیمسا

د و استعداد و انگیزه و سایر شرایط تحصیل موفق خارجی داوطلب بسیار خوب بو زبان که سطح سواد عمومی و تسلط به

طلب با رشته دکتري مورد درخواست، سواد علمی ودر دکتري را دارا بود، ولی به جهت عدم تناسب رشته تحصیلی دا

و ممکن می شود مربوط به این رشته را در سطح مورد نیاز نداشت، ممکن است داوطلب به صورت مشروط پذیرش شود 

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

دروس را به نحوي گذراند که توانایی بالفعل وي براي تحصیل در دوره دکتري براي دپارتمان ثابت شد ، پذیرش وي 

حصیل مشروط ، دانشجو مجاز است در صورت تشخیص و تایید دپارتمان ، تقطعی پیدا می کند. در این دورة  صورت

 ة دکتري در هر نیمسال اخذ نماید.حداکثر یک درس دور

  در رشــته فقــه و مبــانی حضرت آیت اهللا العظمی  موسوي اردبیلی ( ره )  بورس تحصیلیشرایط

   :حقوق اسالمی 

نیز اشتغال به تحصــیل در دروس اصول روس خارج فقه وحداقل یکسال سابقه شرکت در دحوزوي، سطح پایان دروس  . 1

 خارج فقه و اصول

باشد. به ازاي هر سال درس خارج بیشتر یا هر سال خدمت سربازي یک سال بــه حــداکثر ســن می سال  29سن  حداکثر . 2

 .سالگی است 34 شود، نهایت این افزایش تااضافه می

    ) 31/6/1400(فارغ التحصیالن تا تاریخ دانشگاهی در رشته مربوط ارشد مدرك کارشناسی داشتن . 3

 قبولی در مصاحبه . 4

 بورسسپردن تعهد  .5

  :مزایاي بورس  

  تحصیلیمعافیت از پرداخت شهریه  . 1

 به مبلغ دو میلیون توماندریافت کمک هزینه ماهانه  . 2

   بر روي لینک زیر کلیک نمایید. براي اطالع از شرایط و امتیازات تفصیلی بورس نکته :

www.mofidu.ac.ir/deputies/student/scholarship/ 
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 حد نصــاب الزم در که  فقه و مبانی حقوق اسالمیرشته  پذیرفته شدگان  کلیه :رایگان  شرایط بورس تحصیل

مشروط به داشتن شرایط  بــورس تحصــیل رایگــان امتحان کتبی را  کسب کرده و در مصاحبه شفاهی پذیرفته شوند 

  مندرج در پایان اطالعیه )، از تحصیل رایگان برخوردار شده و از پرداخت شهریه تحصیلی معاف می شوند .(

 :مدارك الزم و چگونگی ثبت نام   

  تاریخ و نحوة ثبت نام:  - 1

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

  ریال به صــورت الکترونیکــی و انجــام ثبــت نــام از طریــق ســامانه الکترونیکــی پــذیرش  1500000پرداخت مبلغ

 )15/02/1400لغایت  25/12/99(

  :بــا )به همــراه نامــه بنیــاد شــهید (داوطلبانی  که سهمیه دارند قبل از برگزاري آزمون براي تایید سهمیه خودتذکر 

 تماس بگیرند . 02532130303با شماره تلفن  آقاي شیروي 

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

 

  (زمان ازمون تغییر نخواهد کرد):تاریخ و نحوة انجام آزمون کتبی، مصاحبه و اعالم نتایج - 2

برگــزاري، ( درصورت تغییــر در زمــان . شوددر دانشگاه مفید برگزار می 02/1400/ 31جمعه  روز  صبح 8,30ساعت آزمون کتبی  . 1

 جدید اطالع رسانی خواهد شد)تاریخ 

  د با مراجعه به وب سایت اداره پــذیرش دانشــگاه مفیــد کــارت تواننمی 1400 /31/02الی  1400 /26/02داوطلبان 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  

 شــاهده کارنامــه آزمــون کارنامه آزمون کتبی از طریق سامانه الکترونیکی پذیرش دانشگاه قابل دسترسی خواهــد بــود. (زمــان م

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

ش جهــت تذکر: الزم است داوطلبان محترم در حفظ شماره پرونده و رمز ورود بــه صــفحه کــاربري خــود در ســامانه الکترونیکــی پــذیر . 2

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

  داوطلبان اگر در نام خانوادگی خویش داراي پسوند یا پیشوند میباشند حتما در موقع ثبت نام آنرا وارد نمایند . . 3

   02532130348: بیشترتلفن تماس جهت کسب اطالعات 

 خاب داوطلب در شهرهاي قم ، خراسان رضوي ، حوزه علمیه ولیعصر بناب می باشدمکانهاي برگزاري آزمون بنا به انت . 4

  حتما شهري که امتحان خواهید داد را مشخص فرمایید در غیر اینصورت شهر قم حوزه امتحانی شما خواهد بود.نکته :
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  مواد آزمون رشته علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بین الملل 

ف
دی

ر
  

  ال نوع سؤ  مواد امتحانی
ضریب مواد 

  امتحانی 
  منابع امتحانی

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

  کفایه االصول جلد دوم  2 تشریحی اصول  2

  3 تشریحی  زبان انگلیسی تخصصی  3

  بین الملل در حد  استفاده از متون تخصصی  اقتصاد

Principles of International Finance and 
Open Economy Macroeconomics: Theories, 
Applications, and Policies, Cristina Terra 

 

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

  هشتم اقتصاد خرد هندرسن و کوانت ترجمع دکتر قره باغیان و دکتر پژویان 

  3  شریحیت  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  (1اقتصاد سنجی گجراتی، ترجمه دکتر ابریشمی. ج (  3  تشریحی  اقتصاد سنجی  6

  مواد آزمون رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی

ر
ف

دی
  

  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

  3 تشریحی  زبان انگلیسی تخصصی  3
  اسالمیاز متون تخصصی  فقه و مبانی حقوق در حد  استفاده 

uction by Mohammad Shariah Law An Introd
Hashim Kamali  

  فاضل مقداد، کنز العرفان   2  تشریحی  آیات االحکام  4

  تاریخ فقه و فقها، ابوالقاسم گرجی  1  تشریحی  تاریخ فقه و فقها  5

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

  رایعمرسله، قیاس و سد ذ

  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

  االصول جلد دوم كفایة  2 تشریحی اصول  2

  صصی حقوق بین الملل عمومیدر حد  استفاده از متون تخ  3 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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   رشته فقه و مبانی حقوق اسالمیدکتري  رایگانحصیل تبورس شرایط 

نامه باشند، در آن ال داراي شرایط مندرج در این آییندانشجویان ایرانی مقاطع دکتري که در هر نیمس )1ماده 

پردازند، مگر در شوند و براي تحصیل خود شهریه نمینیمسال از تحصیل رایگان در دانشگاه مفید برخوردار می

نامه قید شده است. این دانشجویان در قبال تحصیل رایگان خود مشمول هیچ گونه تعهد مواردي که در این آیین

  شوند.    یخدمت نم

طول مدّت مجاز تحصیل رایگان براي دانشجویان دکتري هشت نیمسال است. چنانچه تحصیل دانشجو ) 2ماده 

بیش از این به طول بیانجامد، وي مکّلف است براي هر نیمسال اضافی شهریه کامل بپردازد. شهریه هر نیمسال 

    شود.می اضافی بر اساس شهریه دانشجویان جدیدالورود آن سال محاسبه

هرگونه مرخصی دانشجو حتی اگر جزو سنوات مجاز آموزشی وي منظور نشود، جزو سنوات مجاز  )3ماده 

شود. در شرایط استثنایی با موافقت رئیس دانشگاه ممکن است طور دیگري عمل تحصیل رایگان وي منظور می

  شود. 

تحصیل بپردازد و اشتغال به کار دایم یا تمام  دانشجو در مدّت تحصیل مکّلف است به طور تمام وقت به )4ماده 

وقت نداشته باشد. دانشجوي شاغل باید در مدت تحصیل از مأموریت یا مرخصی تحصیلی از محل کار خود 

برخوردار باشد. دانشجو موظف است از ابتداي مهرماه تا آخر خردادماه هر سال تحصیلی، از شنبه تا چهارشنبه هر 

در دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و  19:00تا  8:00در هفته، در خالل ساعت  هفته و حداقل سی ساعت

تحقیق بپردازد. ایّام تعطیل رسمی و دو هفته تعطیالت بین دو نیمسال مستثنی است. چنانچه دانشجویی در یک 

و مکّلف است شهریه شود نیمسال از مفاد این ماده تخلف کند، در آن نیمسال از شمول تحصیل رایگان خارج می

شود. در موارد کامل آن نیمسال را بپردازد. در هر حال، نیمسال مزبور جزو بازة مجاز تحصیل رایگان وي منظور می

و شرایط استثنایی که غیبت دانشجو خارج از اراده وي باشد، ممکن است با تشخیص رئیس دانشگاه طور دیگري 

  عمل شود.

جهت تحصیل خود را به پایان نرساند و منصرف از تحصیل یا اخراج شود،  چنانچه دانشجویی به هر )5ماده 

هایی که به رایگان تحصیل کرده است را بر اساس شهریه دانشجویان ورودي سال مکّلف است شهریه تمام نیمسال

  انصراف یا اخراج، محاسبه و پرداخت نماید.

ري یا به هر جهت دیگر درسی را بیش از یک بار چنانچه دانشجویی به جهت مردود شدن یا حذف اضطرا )6ماده 

بگذراند، براي هر بار اضافی موظف است به ازاي هر واحد درسی یک ششم شهریه نیمسال دانشجویان ورودي آن 

  سال، شهریه بپردازد.

سب، در صورتیکه دانشجو در کل (یا قسمتی) از امتحان جامع مردود شود، مکلف است کل شهریه (یا به تنا )7ماده 

  درصدي از شهریه) آن نیمسال را بپردازد.

از نیمسال پنجم به بعد، تنها در صورتیکه کمیتۀ بورس عالوه بر احراز شرایط فوق، گزارش پیشرفت  )8ماده 

  شود.            ارزیابی کند، دانشجو از تحصیل رایگان برخوردار می» موفق«نامه یا رسالۀ دانشجو را طرح

  


