هز ینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد به داوطلب نمی باشد لذا در انتخاب مقطع و پرداخت وجه دقت نمایید .توصیه می شود اب تدا دفتر چه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایید.

پذيرش رايگان دانشجو در دانشگاه علوم اسالمي رضوي ـ سال 6931
مقاطع كارشناسي و كارشناسيارشد
(ويژه برادران)
در سايه توفيقات الهي و عنايات حضرت عليبن موسيالرّضا(عليه السالم) و در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج اهلل تعالي فرجه الشريف) دانشگاه
علوم اسالمي رضوي بر اساس مجوز رسمي شماره 66/9623مورخه  77/7/93و  66/2676مورخه 77/99/96وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و با
نظارت سازمان سنجش آموزش كشور از بين برادران طلبه و نيز از فارغ التّحصيالن پسر كليه مراكز پيش دانشگاهي سراسر كشور براي مقطع
كارشناسي و از كليه برادران داراي مدرک كارشناسي يا سطح دو حوزه در مقطع كارشناسي ارشد از طريق آزمون اختصاصي دانشجو ميپذيرد.
*كليات:
 . 9برنامه آموزشي دانشگاه علوم اسالمي رضوي مصوب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با حفظ هويت حوزوي و در سه مقطع تحصيلي كارشناسي،
كارشناسي ارشد و دكتري تنظيم شده است و در هر سه مقطع ،دانشجويان عالوه بر گذراندن دروس حوزوي به سبك مرسوم حوزههاي علميه در يكي
از رشتههاي تخصصي دانشگاه به تحصيل ميپردازند.
* تبصره يك :به لحاظ اينكه دروس حوزوي ارائه شده در هر مقطع بيش از واحدهاي تخصصي رشته فقه و مباني حقوق اسالمي است  ،اين امتياز در
مدرک رسمي فارغ التحصيل قيد مي شودكه ((نامبرده كليه واحدهاي رشته فقه و مباني حقوق اسالمي را نيز گذرانده است )).
*تبصره دو :مقاطع تحصيلي اين دانشگاه ناپيوسته ميباشد.
* تبصره سه :مقاطع و رشتههاي موجود در آزمون طبق جدول شماره (  ) 9است كه ذيالً ميآيد:
جدول شماره ( -)6مقاطع و رشته هاي دانشگاه
كارشناسي (پیش دانشگاهي)

رشته هاي علوم اسالمي

علوم قرآن و حديث

فلسفه و كالم اسالمي

حقوق

اقتصاد

فقه و مباني حقوق اسالمي

رشته هاي علوم اسالمي

علوم قرآن و حديث

فلسفه و كالم اسالمي

حقوق

اقتصاد

فقه و مباني حقوق اسالمي

رشته هاي علوم اسالمي

علوم قرآن و حديث

كارشناسي (طالب)

كارشناسي ارشد

فلسفه و كالم اسالمي

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصي

حقوق بين الملل

فقه و مباني حقوق اسالمي

6
 . 6هدف دانشگاه علوم اسالمي رضوي كه تلفيقي از نظام آموزشي حوزه و دانشگاه است به شرح ذيل ميباشد.
الف .تربيت فقيه ،محقق و مدرس در رشتههاي مختلف علوم اسالمي.
ب .تربيت حقوقدان و قاضي متعهد و متخصص.
ج .تربيت مبلغ اسالمي به هدف گسترش فرهنگ اسالم و معارف اهل بيت (عليهم السالم).
د .تربيت نيروي انساني كارآمد.
 .9دوره آموزشي دانشگاه در مقطع كارشناسي چهارسال و نيم و در مقطع كارشناسي ارشد بين سه تاپنج سال به صورت تمام وقت ميباشد*.
*تبصره  :حد نهائي زمان تحصيل در اين دانشگاه در مقطع كارشناسي سيزده ترم بوده و هيچ دانشجويي نمي تواند سنوات تحصيلي خود را بيش از اين
مدت ادامه دهد .
 .4آزمون در هر دو مقطع و كليه رشته ها شامل امتحان كتبي تستي و مصاحبه خواهد بود.
داوطلبان گرامی :در صورت مراجعه به کافی نت سعی کنید تمام مراحل پرداخت وجه و ثبت نام در حضور خودتان انجام و از رمز عبور و کد رهگیری پرینت تهیه و نزد خود نگه دارید

هزینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد به داوطلب نمی باشد لذا در انتخاب مقطع و پرداخت وجه دقت نمایید .توصیه می شود ابتدا دفتر چه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایید.

 .5نام شهرهاي محل برگزاري آزمون و كد آن مطابق جدول ذيل است:
جدول شماره ()2ـ نام شهرها و كد محل برگزاري آزمون
نام شهر

تبریز

اصفهان

تهران

تربت حیدریه

سبزوار

قوچان

کاشمر

گناباد

مشهد

نیشابور

كد محل آزمون

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

نام شهر

شیراز

قم

کرمان

ساری

همدان

یزد

بیرجند

اهواز

كد محل آزمون

11

12

13

14

15

16

17

18

 .2تمامي داوطلبان ميبايد منحصراً يكي از شهرهاي محل برگزاري آزمون مندرج در جدول شماره  6را در فرم تقاضا نامه مشخص نمايند .شايان ذكر
است محل انتخاب شده توسط داوطلب به هيچ وجه قابل تغيير نخواهد بود.
در تاريخ شنبه  61تیر ماه

تبصره :آدرس دقیق حوزههاي آزمون از طريق سايت
اعالم خواهد شد.

 .7محل تحصيل پذيرفتهشدگان ،شهرستان مشهد (دانشگاه علوم اسالمي رضوي) ميباشد و آنها در طول تحصيل نميتوانند همزمان در مراكز ديگر
آموزش عالي اشتغال به تحصيل داشته باشند.
 .7پذيرفتهشدگان ملزم به رعايت كليه ضوابط و مقررات اين دانشگاه در مدت تحصيل ميباشند.
 .3با توجه به ماهيت حوزوي اين دانشگاه كليه داوطلبان بايد آمادگي الزم جهت گذراندن دروس حوزوي و طلبه شدن را داشته باشند.

 .96مقررات وظیفه عمومي
بر اساس اعالم رسمي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي  ،داوطلب مرد الزم است يكي از شرايط زير را دارا بوده و يكي از كدهاي ذيل را در بند
وضعيت نظام وظيفه تقاضانامه ثبت نام اينترنتي درج نمايد.
كد  : 9كارت پايان خدمت.
كد  : 6كارت معافيت دائم زمان صلح با فرم كامپيوتري (كفالت  ،پزشكي و )....
كد : 9داشتن دفتر چه آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه مهلت اعزام مندرج در آن آذر ماه  9932به بعد باشد.
كد : 4معافيت تحصيلي ( طالب حوزه علميه داراي كارت معافيت از شوراي مديريت حوزه و يا دانشجوي سال آخر كه تا تاريخ  9932/62/99فارغ
التحصيل شود).
كد  : 5فارغ التحصيالن دوره هاي كارشناسي متعهد خدمت سازمانها و وزارتخانه ها با ارئه گواهي از ارگان مربوط مبني بر اينكه دوران خدمت وظيفه
آنان يا طرح تعهد خدمت آنان به سازمان مربوطه تا  9932/62/99به پايان برسد.
 .99معافيت تحصيلي دانشجويان در اين دانشگاه معافيت تحصيلي حوزوي است .به اين معنا كه ادامه تحصيالت تكميلي در دانشگاه هاي وزارت علوم
براي آندسته از دانشجوياني كه خدمت نظام وظيفه را انجام نداده اند در چهار چوب مقررات حوزه علميه خراسان مي باشد.

2

داوطلبان گرامی :در صورت مراجعه به کافی نت سعی کنید تمام مراحل پرداخت وجه و ثبت نام در حضور خودتان انجام و از رمز عبور و کد رهگیری پرینت تهیه و نزد خود نگه دارید

هزینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد به داوطلب نمی باشد لذا در انتخاب مقطع و پرداخت وجه دقت نمایید .توصیه می شود ابتدا دفتر چه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایید.

* مزايا :

دانشگاه علوم اسالمي رضوي عليرغم اينكه دانشگاهي خاص و غير انتفاعي محسوب ميشود ولي داراي مزاياي منحصر به فردي است كه ذيالً به بخشي
از آن اشاره ميگردد:
 .9تحصيل رايگان در كليه مقاطع تحصيلي .
 .6اعطاي مدرک رسمي مورد تأييد وزارت علوم به فارغ التحصيالن  ،داراي اعتبار در داخل و خارج از كشور.
 .9برخورداري از كمك هزينه تحصيلي ،امكانات پيشرفته آموزشي (كتابخانههاي تخصصي ،رايانه ،آزمايشگاه زبان و شبكه جهاني اينترنت) و امكانات رفاهي (سلف
سرويس با سه وعده غذاي روزانه  -خشكشويي  -خوابگاه براي غير متأهالن شهرستاني  -خواروبار براي متأهالن و وام قرض الحسنه) و امكانات ورزشي*.

*تبصره  :كلیه مزايا به صورت رايگان به دانشجو ارائه مي گردد.
 .4اعطاء جوايز به دانشجويان ممتاز در پايان هر سال تحصيلي.
 .5برخورداري از كليه مزاياي تحصيلي حوزه علميه مشهد براي دارندگان شرايط .
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داوطلبان گرامی :در صورت مراجعه به کافی نت سعی کنید تمام مراحل پرداخت وجه و ثبت نام در حضور خودتان انجام و از رمز عبور و کد رهگیری پرینت تهیه و نزد خود نگه دارید

هزینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد به داوطلب نمی باشد لذا در انتخاب مقطع و پرداخت وجه دقت نمایید .توصیه می شود ابتدا دفتر چه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایید.

جدول شماره()9
رشتههاي تحصیلي موجود در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
مقطع

كارشناسي
رشته هاي علوم اسالمي

كارشناسي ارشد
رشته هاي علوم اسالمي

ظرفیت

نام رشته
.6علوم قرآن و حديث

06

.2فلسفه و كالم اسالمي

06

.9حقوق

06

.4اقتصاد

06

 .5فقه و مباني حقوق اسالمي

06

.6علوم قرآني و حديث

51

.2فلسفه و كالم اسالمي

51

 .9حقوق جزا و جرم شناسي

51

.4حقوق خصوصي

51

.5حقوق بین الملل

51

..1فقه و مباني حقوق اسالمي ( دارندگان مدرک كارشناسي از ساير دانشگاهها و
ديپلمه هاي فارغ التحصیل از دانشگاه رضوي )
 . 1فقه و مباني حقوق اسالمي ( طالب سطح دو حوزه  ،طالب فارغ التحصیل دانشگاه رضوي)

4

ظرفیت كل

مجموعاّ سیصد نفر

مجموعاّ نود نفر

نوع دوره

حضوري
تمام وقت

حضوري
تمام وقت

56
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داوطلبان گرامی :در صورت مراجعه به کافی نت سعی کنید تمام مراحل پرداخت وجه و ثبت نام در حضور خودتان انجام و از رمز عبور و کد رهگیری پرینت تهیه و نزد خود نگه دارید

هزینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد به داوطلب نمی باشد لذا در انتخاب مقطع و پرداخت وجه دقت نمایید .توصیه می شود ابتدا دفتر چه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایید.

الف) مقطع كارشناسي
.6مقطع كارشناسي ويژه پیش دانشگاهيها:
الف .شرايط داوطلبان پیش دانشگاهي :
 .9تدين به دين مبين اسالم و تابعيت* جمهوري اسالمي ايران.
*تبصره  :اتباع ديگر كشورها حق شركت درآزمون ورودي دانشگاه را ندارند.
 .6اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي.
 .9نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذي صالح.
 .4برخورداري از توانايي و سالمت جسماني.
 .5دارا بودن مدرک پيش دانشگاهي و يا اخذ مدرک پيش دانشگاهي حداكثر تا تاريخ . 9932/2/99
*تبصره :دارندگان ديپلم فني و حرفه اي و كار و دانش كه فاقد مدرک پيش دانشگاهي هستند  ،حق ثبت نام ندارند.
ً
اصطالحا
*تبصره  :دانشجويان مشغول به تحصيل درمقطع كارشناسي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و دانشگاه علوم اسالمي رضوي
((دانشجوي انصرافي)) در صورت دارا بودن شرائط ادامه تحصيل از نظر مقررات نظام وظيفه عمومي در دانشگاه علوم اسالمي رضوي حق ثبت نام
دارد.
*تبصره :دانشآموزان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه بايد در صورت قبولي نهائي در اين دانشگاه به هنگام ثبت نام در مهرماه،
اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي و اصل مدرک ديپلم خود را تحويل دهند.
.2شرط سني :فقط از (متولدين  9975/9/9و بعد از آن) و در صورت اتمام دوره خدمت نظام وظيفه و يا داشتن مدرک كارداني (متولدين 9979/9/9و
بعد از آن) ثبت نام به عمل مي آيد.
 .7دارا بودن شرائط ادامه تحصيل از نظر مقررات نظام وظيفه عمومي جهت تحصيل در دانشگاه علوم اسالمي رضوي.
 .7با توجه به ماهيت حوزوي اين دانشگاه ،كليه داوطلبان بايد آمادگي الزم جهت تحصيل دروس حوزوي و طلبه شدن را داشته باشند.
ب .ثبتنام داوطلبان پیشدانشگاهي:
كليه داوطلبان ميتوانند پس از مطالعه دفتر چه راهنماي آزمون موجود در سايت دانشگاه و در صورت داشتن شرايط مندرج در آن نسبت به ثبت نام از
اقدام نمايند.الزم است داوطلبان ،در پايان ثبت نام يك

طريق سايت دانشگاه

برگ پرينت اطالعات كه شامل مشخصات ثبت نامي آنها است را نزد خود نگهداري نمايند كه به هنگام درخواست دانشگاه ارائه گردد.
مدارک الزم جهت ثبت نام:
 .تكميل فرم ثبت نام اينترنتي موجود در سايت دانشگاه .
 .تهيه فايل عكس اسكن شده داوطلب با فرمت

و اندازه حداكثر 966×466پيكسل كه حجم فايل عكس كمتر از 76كيلو بايت باشد

جهت ارسال از طريق برنامه ثبت نام اينترنتي.
 .9پرداخت الكترونيكي مبلغ بيست و پنج هزار تومان معادل دويست و پنجاه هزار ريال (( 656/666ريال)) با كارت هاي عضو شبكه شتاب از طريق
سايت دانشگاه.
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داوطلبان گرامی :در صورت مراجعه به کافی نت سعی کنید تمام مراحل پرداخت وجه و ثبت نام در حضور خودتان انجام و از رمز عبور و کد رهگیری پرینت تهیه و نزد خود نگه دارید

هزینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد به داوطلب نمی باشد لذا در انتخاب مقطع و پرداخت وجه دقت نمایید .توصیه می شود ابتدا دفتر چه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایید.

ج .نحوه برگزاري آزمون و مواد امتحاني ويژه برادران پیشدانشگاهي:
 .9كليه داوطلبان داري مدرک پيش دانشگاهي بدون توجه به نوع مدرک ديپلم(انساني  ،تجربي  ،رياضي ،معارف اسالمي) به شرط دارا بودن شرايط
مندرج در بخش الف در آزمون اين دانشگاه شركت كنند.
 .6آزمون كتبي به صورت تستي در يك دفترچه سوال حاوي دو بخش عمومي و اختصاصي برگزار ميشود.
 .9آزمون عمومي براي كليه داوطلبان به من ظور تشخيص ميزان آمادگي داوطلبان در زمينه دروس عمومي و در حدود اطالعات علمي كتب نظام جديد
آموزش متوسطه مشخص شده مي باشد و آزمون اختصاصي براي كليه داوطلبان به منظور تعيين ميزان آشنايي علمي آنان با پايههاي اساسي و اصولي
درسهاي موجود برگزار ميگردد.
مواد آزم ون عمومي و ضرايب آن و همچنين كتب منابع سوال در هر يك از دروس براي كليه داوطلبان از دروس عمومي مشترک بين تمام رشته هاو
مواد آزمون اختصاصي ،فقط ازدو ماده  :زبان و ادبيات فارسي و زبان عربي رشته علوم انساني مطابق سرفصلهاي كنكور سراسري 9932بوده و به شرح
جداول ذيل مي باشد.
جدول شماره ()4ـ مواد آزمون عمومی و ضرایب و منابع آن ـ مقطع کارشناسی ویژه پیشدانشگاهی
مواد آزمون

ضرايب براي كليه رشته ها

زبان و ادبيات فارسي

9

زبان عربي

4

فرهنگ ومعارف اسالمي(دين و زندگي)

4

زبان انگليسي

2

كتب منابع طرح سواالت
دوره پيش دانشگاهي و سالهاي سوم و دوم
دبيرستان نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه
سالهاي سوم و دوم
دبيرستان نظام جديدسالي واحدي آموزش متوسطه
دوره پيش دانشگاهي و سالهاي سوم و دوم
دبيرستان نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه
دوره پيش دانشگاهي و سال سوم
دبيرستان نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه

جدول شماره ( – )1مواد آزمون اختصاصی و ضرایب و منابع آن – مقطع کارشناسی ویژه پیش دانشگاهی
مواد آزمون

ضرايب براي كلیه رشتهها

از كليه شركتكنندگان در آزمون ،دو ماده اختصاصیي میذكور ،از كتیب

زبان و ادبيات فارسي

9

پيشدانشگاهي و سالهاي سوم و دوم رشته علوم انسیاني امتحیان بیه عمیل

زبان عربي

4

خواهدآمد.
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داوطلبان گرامی :در صورت مراجعه به کافی نت سعی کنید تمام مراحل پرداخت وجه و ثبت نام در حضور خودتان انجام و از رمز عبور و کد رهگیری پرینت تهیه و نزد خود نگه دارید

هزینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد به داوطلب نمی باشد لذا در انتخاب مقطع و پرداخت وجه دقت نمایید .توصیه می شود ابتدا دفتر چه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایید.

 .2مقطع كارشناسي ويژة طالب:
الف .شرايط داوطلبان طلبه:
 .9تدين به دين مبين اسالم و تابعيت* جمهوري اسالمي ايران.
*تبصره  :اتباع ديگر كشورها حق شركت درآزمون ورودي دانشگاه را ندارند.
 .6اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي.
 .9نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذي صالح.
 .4برخورداري از توانايي و سالمت جسماني.
 .5اتمام پايه شش كتبي و شفاهي و يا ارائه مدرک سطح يك از مدارج علمي حوزه علميه خراسان  ،قم  ،اصفهان در مهرماه . 9932
 .2شرط سني  :فقط از (متولدين  9923/9/9وبعد از آن)ثبت نام به عمل مي آيد.
 .7ملبس شدن به لباس مقدس روحانيت در بدو ورود .
ب .ثبت نام براي داوطلبان طلبه:
كليه داوطلبان مي توانند پس از مطالعه دفتر چه راهنماي آزمون موجود در سايت دانشگاه و در صورت داشتن شرايط مندرج در آن نسبت به ثبت نام از
اقدام نمايند.الزم است داوطلبان ،در پايان ثبت نام يك

طريق سايت دانشگاه

برگ پرينت اطالعات كه شامل مشخصات ثبت نامي آنها است را نزد خود نگهداري نمايند كه به هنگام درخواست دانشگاه ارائه گردد.
مدارک الزم جهت ثبت نام:
 .تكميل فرم ثبت نام اينترنتي موجود در سايت دانشگاه .
 .تهيه فايل عكس اسكن شده داوطلب با فرمت

واندازه حداكثر 966×466پيكسل كه حجم فايل عكس كمتر از هفتاد كيلو بايت باشد

جهت ارسال از طريق برنامه ثبت نام اينترنتي.
 .9پرداخت الكترونيكي مبلغ بيست هزار تومان معادل دويست هزار ريال با كارت هاي عضو شبكه شتاب از طريق سايت دانشگاه.
ج .نحوه برگزاري آزمون و مواد امتحاني ويژه طالب:
 .9سؤاالت آزمون ،كتبي و به صورت تستي ميباشد.
.6موادامتحاني آزمون باذكرمنابع و با توجه به رشتههاي تخصصي بر اساس ضرايب مندرج در جدول شماره  2ميباشد.
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داوطلبان گرامی :در صورت مراجعه به کافی نت سعی کنید تمام مراحل پرداخت وجه و ثبت نام در حضور خودتان انجام و از رمز عبور و کد رهگیری پرینت تهیه و نزد خود نگه دارید

هزینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد به داوطلب نمی باشد لذا در انتخاب مقطع و پرداخت وجه دقت نمایید .توصیه می شود ابتدا دفتر چه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایید.

جدول شماره( - )1مواد آزمون ،منابع و ضرايب آن  -مقطع كارشناسي ويژه طالب
رديف

مواد آزمون

6

فقه

ضرايب مواد آزمون براي كلیه رشته ها

منابع

شرح لمعه شهید ثانی :کتابهای صالت ،زکات ،خمس،
صوم ،حج ،کفارات ،قضا ،متاجر ،مضاربه ،اجاره ،وصایا،

3

طالق ،رهن ،حدود و دیات
اصول فقه مرحوم مظفر :به استثنای بابهای مستقالت

2

اصول فقه

9

منطق

ادبیات عربي

4

عقلیه ،مقدمه واجب ،ضد ،اجماع ،قیاس
المنطق مرحوم مظفر
تا آخر بحث برهان
در حد صرف ساده
و شرح ابن عقیل یا سیوطی

3
2
3

5

زبانوادبیات فارسي

در سطح دیپلم تجربی

2

1

زبان انگلیسي

کتاب سال اول دبیرستان

2

د .زمان و محل برگزاري آزمون و توزيع كارت داوطلبان مقطع كارشناسي ويژه (پیش دانشگاهي و طلبه)و اعالم نتايج اولیه :
 .9آزمون ورودي طالب و پيش دانشگاهي ها همزمان در بعد از ظهر روز جمعه بیست و سوم تیر ماه رأس ساعت  95به انتخاب داوطلب در
شهرهاي  :اصفهان  ،تبريز ،تربت حيدريه  ،تهران ،ساري ،سبزوار ،شيراز ،قم ،قوچان ،كاشمر ،كرمان ،گناباد ،مشهد ،نيشابور ،همدان  ،يزد  ،بيرجند و
اهواز برگزار خواهد شد.
 .6كارت ورود به جلسه آزمون از روز سه شنبه  66تير ماه  9932تا روز جمعه  69تير ماه از طريق سايت دانشگاه علوم اسالمي رضوي قابل دريافت مي
باشد..
در تاريخ شنبه  61تیر ماه

 .9تبصره :آدرس دقیق حوزههاي آزمون از طريق سايت
اعالم خواهد شد.
 .4نتايج اوليه آزمون ورودي دانشگاه علوم اسالمي رضوي در  96مردادماه  9932از طريق سايت

به

اطالع داوطلبان خواهد رسيد .

 .5سهمیه رزمندگان و ایثارگران  :با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به رزمندداان ییادارانین  %52یز ظنفید

بده

دی طلبان یجد شنییط به شنط کسب حد نصاب نمنه الزم یختصاص می یابد  .هن یک یز دی طلبان متقاضی سدممیه رزمندداان مدی
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داوطلبان گرامی :در صورت مراجعه به کافی نت سعی کنید تمام مراحل پرداخت وجه و ثبت نام در حضور خودتان انجام و از رمز عبور و کد رهگیری پرینت تهیه و نزد خود نگه دارید

هزینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد به داوطلب نمی باشد لذا در انتخاب مقطع و پرداخت وجه دقت نمایید .توصیه می شود ابتدا دفتر چه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایید.

توینند بن یساس شنییط مذکور در دفتنچده ریهنمداآ مزمدون ر دآ سدا  6931سدازمان سدن آ ممدوزش ک دور یقددیم کدنده
مدیرک خود ری به مدرس دین گاه علوم یسالمی رضوآ یرسا دیرند.

ه  .مهلت ثبت نام و چند تذكر مهم:
 .9كليه داوطلبان تا سي ام ارديبهشت ماه  ، 9932فرصت دارند كه در سايت دانشگاه ثبت نام كنند.
 .6ظرفیت پذيرش در مقطع كارشناسي به شرط احراز نمره الزم ،مجموعا سیصد نفر خواهد بود.
 .9شماره تلفن  659 -96699496 :در ساعتهاي اداري به جز ايام تعطيل پاسخگوي سؤاالت داوطلبان خواهد بود.
.4

آدرس دانشگاه :مشهد مقدس ،حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي صندوق پستي 39795 - 9939دفتر پذيرش ،ميباشد.

ب) مقطع كارشناسيارشد:
دانشگاه علوم اسالمي رضوي براي سال  9932در مقطع كارشناسي ارشد در يازده رشته :علوم قرآني و حديث ،فلسفه و كالم اسالمي ،حقوق جزا و
جرمشناسي ،حقوق خصوصي ،حقوق بينالملل ،فقه و مباني حقوق اسالمي (ليسانسه ها) ،فقه و مباني حقوق اسالمي (طالب )  ،زبان و ادبيات فارسي ،
زبان و ادبيات عربي  ،علوم حديث  ،تاريخ و تمدن ملل اسالمي از طريق آزمون اختصاصي و مصاحبه از كليه برادران واجد شرايط دانشجو
ميپذيرد.
الف .شرايط داوطلبان:
 .9تدين به دين مبين اسالم و تابعيت* جمهوري اسالمي ايران.
*تبصره  :اتباع ديگر كشورها حق شركت درآزمون ورودي دانشگاه را ندارند.
 .6اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي.
 .9نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذي صالح.
 .4نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات نظام وظيفه عمومي*.
*تبصره :دارندگان مدرک كارشناسي از دانشگاههاي ملّي وآزاد و پيام نوركه به تازگي فارغ التحصيل شدهاند در صورت  ،دارا بودن شرائط ادامه
تحصيل از نظر مقررات نظام وظيفه عمومي جهت تحصيل در دانشگاه علوم اسالمي رضوي  ،ميتوانند در آزمون دانشگاه شركت كنند.
 .5ارائه مدرک كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا مدرک رسمي سطح دو از مركز مديريت حوزه علميه قم يا مشهد به هنگام
نام نويسي نهايي در دانشگاه در  99شهريور 9932
ب .ثبتنام داوطلبان كارشناسيارشد:
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داوطلبان گرامی :در صورت مراجعه به کافی نت سعی کنید تمام مراحل پرداخت وجه و ثبت نام در حضور خودتان انجام و از رمز عبور و کد رهگیری پرینت تهیه و نزد خود نگه دارید

هزینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد به داوطلب نمی باشد لذا در انتخاب مقطع و پرداخت وجه دقت نمایید .توصیه می شود ابتدا دفتر چه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایید.

كليه داوطلبان مي توانند پس از مطالعه دفتر چه راهنماي آزمون موجود در سايت دانشگاه و در صورت داشتن شرايط مندرج در آن نسبت به ثبت نام از
اقدام نمايند.الزم است داوطلبان ،در پايان ثبت نام يك

طريق سايت دانشگاه

برگ پرينت اطالعات كه شامل مشخصات ثبت نامي آنها است را نزد خود نگهداري نمايند كه به هنگام درخواست دانشگاه ارائه گردد.
مدارک الزم جهت ثبتنام:
 .9تكميل فرم ثبت نام اينترنتي موجود در سايت دانشگاه .
 .6تهيه فايل عكس اسكن شده داوطلب با فرمت

واندازه حداكثر 966×466پيكسل كه حجم فايل عكس كمتر از  76كيلو بايت باشد

جهت ارسال از طريق برنامه ثبت نام اينترنتي.
 .9پرداخت الكترونيكي مبلغ شصت هزار تومان معادل ششصد هزار ريال با كارت هاي عضو شبكه شتاب از طريق سايت دانشگاه براي درخواست
كنندگان فقط يك رشته.
ج .نحوه برگزاري آزمون و مواد امتحاني:
 .9كليه برادران ميتوانند بدون توجه به نوع رشته كارشناسي* در آزمون اين دانشگاه شركت كنند.
* تبصره:دارندگان مدرک كارشناسي آموزش ضمن خدمت و سازمان مديريت استخدامي كشور نميتوانند در آزمون دانشگاه شركت كنند.
.6سواالت آزمون كتبي و به صورت تستي مي باشد.
مواد آزمون دروس مشترک و اختصاصي و ضرايب آن به شرح جداول  7و  7ميباشد:
جدول شماره( - )1دروس مشترک مقطع كارشناسي ارشد همراه با ضرايب آن
رديف

براي كليه رشته ها

مواد و منابع آزمون

فقه :شرح لمعة شهيد ثاني كتابهاي :طهارت ،صالت ،زكات ،صوم ،خمس،حج،
9
6
9

قضا ،شهادات ،وقف ،متاجر ،دين ،رهن ،ضمان ،مضیاربه ،اجیاره ،وكالیت ،نكیاح،

4

طالق ،اقرار ،غصب ،ارث ،حدود ،قصاص ،اطعمه و اشربه ميباشد.
اصول فقه  :اصول فقه مرحوم مظفر به استثناي مباحث الفاظ
ادبیات عرب :صرف در حد صرف ساده
نحو :در حد مغنياللبيب بابهاي اول و رابع يا در حد مبادي العربيه جلد چهار.

01

9
9

داوطلبان گرامی :در صورت مراجعه به کافی نت سعی کنید تمام مراحل پرداخت وجه و ثبت نام در حضور خودتان انجام و از رمز عبور و کد رهگیری پرینت تهیه و نزد خود نگه دارید

هزینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد به داوطلب نمی باشد لذا در انتخاب مقطع و پرداخت وجه دقت نمایید .توصیه می شود ابتدا دفتر چه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایید.

جدول شماره( - )8دروس اختصاصي مقطع كارشناسي ارشد همراه با ضرايب آن
رديف

نام رشته امتحاني

9

علوم قرآني و حديث

مواد امتحاني
علوم قرآن

و تفسير

علوم حديث
زبان انگليسي تخصصي

6

9

5

حقوق بین الملل

فقه و مباني حقوق اسالمي

كالم
منطق

2

زبان انگليسي تخصصي

2

حقوق جزاي عمومي

9

حقوق جزاي اختصاصي

9

آئين دادرسي كيفري

2

متون حقوقي به زبان انگليسي

2

حقوق مدني

9

حقوق تجارت

9

آيين دادرسي مدني

2

متون حقوقي به زبان انگليسي

2

حقوق بينالملل عمومي

9

حقوق بينالملل خصوصي

9

حقوق مدني (تعهدات)

6

حقوق اساسي

6

متون حقوقي به زبان انگليسي

2

فقه  :شرح لمعه شهيد ثاني به جز مباحث مربوط به عبيد و اماء

4

اصول فقه  :اصول فقه مرحوم مظفر.

4

زبان انگليسي تخصصي

2

ديپلمه هاي فارغ التحصيل از دانشگاه رضوي))

فقه  :مبحث بيع ازمكاسب شيخ انصاري.
7

2

9

((دارندگان مدرک كارشناسي از دانشگاههاي سراسر كشور و

2

9

فلسفه

حقوق جزا و جرم شناسي

4

4

9

فلسفه و كالم اسالمي

حقوق خصوصي

ضرايب

فقه و مباني حقوق اسالمي

اصول فقه  :مباحث قطع و شك از رسائل شيخ انصاري.

((طالب سطح دو و يا طالب فارغ التحصيل از دانشگاه رضوي))

زبان انگليسي تخصصي

00

4
4
2
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هزینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد به داوطلب نمی باشد لذا در انتخاب مقطع و پرداخت وجه دقت نمایید .توصیه می شود ابتدا دفتر چه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایید.

د .نحوه گزينش نهايي:
 .9پس از آزمون كتبي  ،حداقل سه برابر ظرفيت در هر رشته به شرط دارا بودن نصاب نمره علمي به مصاحبه دعوت خواهند شد*.
* تبصره :ظرفیت پذيرش نهائي در مقطع كارشناسي ارشد در صورت اخذ نمره الزم مجموعاَ نود نفر ميباشد.
 .6پذيرفته شدگان نهايي بايد هنگام نامنويسي در دانشگاه مدرک كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم و يا مدرک رسمي سطح دو از مركز مديريت
حوزه علميه قم يا شوراي برنامه ريزي مديريت حوزه علميه مشهد را ارائه دهند.

 .3سهمیه رزمندگان و ایثارگران  :با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به رزمندداان ییادارانین  %52یز ظنفید

بده

دی طلبان یجد شنییط به شنط کسب حد نصاب نمنه الزم یختصاص می یابد  .هن یک یز دی طلبان متقاضی سدممیه رزمندداان مدی
توینند بن یساس شنییط مذکور در دفتنچده ریهنمداآ مزمدون ر دآ سدا  6931سدازمان سدن آ ممدوزش ک دور یقددیم کدنده
مدیرک خود ری به مدرس دین گاه علوم یسالمی رضوآ یرسا دیرند.
ه. .زمان و محل برگزاري آزمون و توزيع كارت داوطلبان واعالم نتايج اولیه :
 .9آزمون ورودي طالب و پيش دانشگاهي ها همزمان در بعد از ظهر روز جمعه بیست و سوم تیر ماه رأس ساعت  95به انتخاب داوطلب در
شهرهاي  :اصفهان  ،تبريز ،تربت حيدريه ،تهران ،ساري ،سبزوار ،شيراز ،قم ،قوچان ،كاشمر ،كرمان ،گناباد ،مشهد ،نيشابور ،همدان  ،يزد  ،بيرجند و
اهواز برگزار خواهد شد.
 .6كارت ورود به جلسه آزمون از روز سه شنبه  66تير ماه  9932تا روز جمعه  69تير ماه از طريق سايت دانشگاه علوم اسالمي رضوي قابل دريافت مي
باشد.
در تاريخ شنبه  61تیر ماه

 .9تبصره :آدرس دقیق حوزههاي آزمون از طريق سايت
اعالم خواهد شد.
 .4نتايج اوليه آزمون ورودي دانشگاه علوم اسالمي رضوي در  96مردادماه  9932از طريق سايت

به

اطالع داوطلبان خواهد رسيد .
و .مهلت ثبت نام و چند تذكر مهم:
 .9كليه داوطلبان تا سي ام ارديبهشت ماه  9932فرصت دارند كه در سايت دانشگاه ثبت نام كنند.
 .6شماره تلفن  659 - 96699496در ساعتهاي اداري به جز ايام تعطيل پاسخگوي سؤاالت داوطلبان خواهد بود.
 .9آدرس دانشگاه :مشهد مقدس ،حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي صندوق پستي 39795 -9939 :دفتر پذيرش ،ميباشد.
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