اطالعیه مرحله دوم آزمون دکتری سال تحصیلی  5961-69دانشگاه آیت ا ...حائری میبد
الف) با آرزوی موفقیت برای کلیه متقاضیان محترم ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی ،به اطالع میرساند این دانشگاه
برای سال تحصیلی  69-69به منظور پذیرش دانشجو در مقطع دکتری بر اساس نمره سنجش علمی (آزمون برگزار شده توسط
سازمان سنجش آموزش کشور) از طریق آزمون کتبی ،مصاحبه و بررسی سوابق علمی اقدام به پذیرش دانشجو مینماید.
داوطلبان شرکت در آزمون مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) در هر کدرشته محل این دانشگاه باید حدنصاب سنجش علمی مورد
قبول دانشگاه در کدرشته امتحانی مربوطه را در آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور کسب نمایند ،در غیر
این صورت مجاز به شرکت در آزمون مرحله دوم نخواهند بود .شرکت در تمامی مراحل ارزیابی تخصصی اعالم شده در این
اطالعیه ( اعم از آزمون کتبی ،مصاحبه )برای تمامی متقاضیان برای پذیرش نهایی الزامی می باشد.
ضروری است که متقاضیان محترم فرم مشخصات فردی)فرم شماره 1مندرج در ذیل اطالعیه) را دریافت و پس از تکمیل
همراه با مدارک مندرج در بند(ب) در زمان مراجعه برای مصاحبه به مسئول مربوطه تحویل نمایند.
ب) مدارک مورد نیاز هر داوطلب در روز مصاحبه به شرح زیر می باشد:
 -1اصل و تصویر شناسنامه یا کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه ای داوطلب با مشخصات اطالعات ارسالی از سوی
سازمان سنجش آموزش کشور.
 -2یک قطعه عکس  3×4پشت نویسی شده.
 -3تصویر و اصل مدارک کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات هر یک از این دوره ها.
تبصره  :1مع رفی شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدارک مندرج در بند  3نیستند ،الزم است گواهی تایید شده توسط
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدارک را همراه داشته باشند.
تبصره  -2برای دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد ،ارائه گواهی تایید دانشگاه مبنی بر فارغ التحصیل شدن تا 69/9/31
با ذکر معدل الزم است(.فرم مندرج در صفحه  61دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سال )69
 -4تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 69
 -9فرم تکمیل شده مشخصات فردی داوطلب (که در سایت دانشگاه و ذیل اطالعیه قرار دارد) به همراه مدارک درخواستی
موارد مذکور در بندهای ب و ج مندرج در فرم.

توجه :همراه داشتن کلیه مدارک ذکر شده و سوابق آموزشی و پژوهشی (تکمیل شده در فرم) الزامی است و در صورت عدم
ارائه امتیاز تعلق نخواهد گرفت.
 -9حداکثر دو توصیه نامه از اساتید دوره کارشناسی ارشد.
 -7حکم کارگزینی و معرفی نامه از معاون آموزشی دانشگاه محل خدمت برای آن دسته از داوطلبان که عضو هیات علمی
رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی دانشگاهها هستند و بر اساس امتیاز سهمیه مربیان برای مصاحبه دعوت شده اند.
 - 8ارائه مدرکی که نشان دهنده تایید سهمیه رزمندگان باشد ،برای آن دسته از داوطلبان که براساس امتیاز سهمیه رزمندگان
جهت مصاحبه دعوت شده اند.
 -6معرفی شدگان مرد باید از لحاظ وضعیت نظام وظیفه با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی دفترچه شرکت در آزمون
یکی از شرایط را دارا باشند.
نکته :داوطلبان باید مبلغ ( 966666ششصد هزار) ریال برای آزمون کتبی و مبلغ (466666چهارصد هزار ریال) برای
مصاحبه به حساب شماره  2627127773نزد بانک تجارت بـه نـام سایر درآمدهای اختصاصی دانشگاه آیت ا ...حائری
میبد (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت سراسر کشور) واریز نمایند .به همراه داشتن اصل فیش بانکی در زمان
آزمون کتبی و مصاحبه الزامی است و باید به مسئول مربوطه تحویل داده شود.

ج) تاریخ آزمون کتبی و مصاحبه :
عنوان رشته

تاریخ آزمون کتبی

تاریخ مصاحبه

ساعت و محل برگزاری

علوم و معارف نهج البالغه

69/3/8

69/3/22

8:36صبح -دانشگاه آیت ا ...حائری

علوم قرآن و حدیث

69/3/6

69/3/23

8:36صبح -دانشگاه آیت ا ...حائری

فقه و حقوق جزا

69/3/16

69/3/24

8:36صبح -دانشگاه آیت ا ...حائری

فقه و حقوق خصوصی

69/3/11

69/3/29

8:36صبح -دانشگاه آیت ا ...حائری

اطالعات تکمیلی در صورت نیاز طی اطالعیه های بعدی و صرفا از طریق سایت دانشگاه به نشانی  www.haeri.ac.irاعالم
خواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعالم نتایج اخبار و اطالعیه های مربوط را از سایت مذکور مالحظه و پیگیری نمایند و
دانشگاه مسئولیتی در قبال اطالع رسانی جداگانه از طرق دیگر به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در هر
مرحله ای در موعدهایی که اعالم خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می شود.

تذکر مهم :کلیه داوطلبانی که تمامی مراحل ارزیابی تخصصی ( بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی) را با
موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند ،توجه داشته باشند که پذیرش آنها
بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صالحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش
دانشجو خواهد بود.
داوطلبان در صورت نیاز برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این اطالعیه می توانند با شماره تلفن 39195913131
داخلی  553تماس بگیرند.

نشانی دانشگاه :میبد -میدان دفاع مقدس -کیلومتر 9جاده میبد-ندوشن -دانشگاه آیت ا ...حائری میبد

فرم شماره :5مشخصات فردی
فرم مرحله دوم(مصاحبه) آزمون دوره دکتری سال ( 5961مخصوص داوطلب)
الف) مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

شماره پرونده:

شماره داوطلب:

سال تولد:

وضعیت تأهل:

تلفن تماس:

وضعیت اشتغال:

آدرس:

آدرس الکترونیکی:

توجه :کلیه موارد ذکر شده در بندهای «ب» و «ج» مندرج در این پرسشنامه صرفاً با ارائه تصویر مدرک معتبر قابل ارزیابی
می باشد .بدیهی است داوطلب باید در صورت ضرورت بتواند اصل مدرک را نیز ارائه نماید.
ب) سوابق پژوهشی
 . 1مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی:
عنوان مقاله

عناوین
مقاالت
علمی
پژوهشی
(داخلی،
خارجی)
عناوین
مقاالت
علمی-
ترویجی

چاپ
شده
پذیرفته
شده
چاپ
شده
پذیرفته
شده

چاپ
عناوین
مقاالت ارائه شده
در
شده

نام مجله سال سال
انتشار
انتشار

نویسندگان(نویسنده امتیاز
نام
مسئول مقاله را با * مشخص (دراین
قسمت
کنید)
چیزی
ننویسید)

کنفرانسهای پذیرفته
شده
(داخلی،
خارجی)
جمع امتیاز (در این قسمت چیزی ننویسید)
تصویر مقاالت چاپ شده در مجالت و یا همایشها بایدهمراه با مستندات دیگر تحویل گردد.
 -2اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
ردیف نام اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

امتیاز
این
(در
قسمت
چیزی
ننویسید)

1
2
3
4
-3جشنواره های علمی معتبر
ردیف عنوان جشنواره

1
2
3
4
9
9
7

نهاد برگزار کننده تاریخ برگزاری

امتیاز
این
(در
قسمت چیزی
ننویسید)

 -4کتب (ترجمه یا تالیف)
عنوان کتاب

سال
انتشار
تعداد
صفحات

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی امتیاز
(در این
جلد
قسمت
چیزی
ننویسید)

کتب تالیف

ترجمه

 -9امتیاز پایان نامه
 -1-9پایان نامه دوره کارشناسی

عنوان پروژه یا پایان نامه

امتیاز
امتیاز
این
قابل خوب بسیار عالی (در
استاد
نام
قسمت
خوب
قبول
راهنما
چیزی
ننویسید)

 -2-9پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
امتیاز
عنوان پروژه یا پایان نامه

نام استاد
راهنما

قابل
قبول

خوب بسی
ار
خوب

امتیاز
عال (در این
ی قسمت
چیزی
ننویسید)

نمره کل امتیاز پژوهشی داوطلب (لطفا در این قسمت چیزی نوشته نشود)

ج) سوابق آموزشی:
مقطع تحصیلی رشته -گرایش

نام دانشگاه

نمره پایان سال
شروع
نامه

معدل
کل

سال
خاتمه

امتیاز
(در

این

قسمت چیزی
ننویسید)
کارشناسی
کارشناسی
ارشد
برگزیدگان جشنواره ،مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر:رتبه

ردیف نام مسابقه/المپیاد/جشنواره

سال
شدن

برگزیده امتیاز
(در این قسمت چیزی
ننویسید)

1
2
3
4
9
مدرک زباننام آزمون

نمره اخذ شده

سال آزمون

امتیاز
(در این قسمت چیزی
ننویسید)

نمره کل امتیاز آموزشی داوطلب (لطفا در این قسمت چیزی نوشته نشود)

لطفا به سؤاالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید:
 -1نام نرم افزارهای کامپیوتری (مانند  MAT LAB ،Auto cadو  ). . .که به آن تسلط دارید را ذکر کنید.
 -2هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تأمین خواهد شد؟
 -3آیا بورس تحصیلی دریافت کرده اید؟ از نظر سازمان مربوط ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه
است؟
 -4در صورت نیاز ،میزان همکاری شما در دانشکده در زمینههایی مانند حل تمرین دروس ،تهیه دستور کار
آزمایشگاه های آموزشی ،همکاری اجرایی در آزمایشگاه های آموزشی یا پژوهشی و  . . .به چه میزان می
تواند باشد؟
 -9چه ویژگی هایی ( علمی  /عمومی  /اخالقی) در خود می بینید که در این پرسشنامه سؤال نشده است
و فکر می کنید می تواند در انتخاب شما مؤثر باشد؟
 -9حداقل سه مورد از موضوعات مورد عالقه خود را برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری به ترتیب اولویت
بنویسید:
ردیف موضوع تخصصی
1
2
3
4
 -7با چاپ چند مقاله دوره دکتری کار خود را مطلوب ارزیابی می کنید؟
مقاله مجله  ISIیا علمی پژوهشی
مقاله کنفرانس بین المللی □
نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

□
امضا:

فرم شماره :5نحوه ارزیابی امتیازات مرحله دوم آزمون دکتری سال 61
بسمه تعالی
فرم محاسبه امتیاز مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 5961

نام و نام خانوادگی داوطلب ................................

گرایش ....................

نام کد رشته امتحانی .........................

تاریخ مصاحبه..................

الف)امتیازات پژوهشی
جدول  -5نحوه محاسبه امتیازهای پژوهشی (حداکثر  03امتیاز)
امتیاز هر مورد

نوع فعالیت

حداکثر
امتیاز

-1مقاالت علمی پژوهشی(داخلی
وخارجی) مرتبط با رشته تحصیلی
-2گواهی ثبت اختراع مورد تایید
سازمان پژوهس های علمی و صنعتی
ایران
 -3برگزیدگی در جشنواره های علمی
معتبر و مسابقات

22

مقاالت علمی ترویجی مرتبط با رشته
تحصیلی

9

هر مقاله تا  2امتیاز مطابق آئین نامه ارتقاء

مقاالت کنفرانسها

4

کنفرانسهای بین المللی خارجی  2امتیاز
کنفرانسهای بین المللی داخلی  1/9امتیاز
کنفرانسهای ملی  1امتیاز
همایشها(پنجمین همایش به باال)  6/9امتیاز
به مقاالت همایشهای دانشجویی امتیازی تعلق نمی گیرد

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته
تحصیلی

4

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

4

امتیاز داوطلب

-1هر مقاله تا  7امتیاز

-2گواهی ثبت اختراع بین المللی تا  7و داخلی تا  9امتیاز

 -3برگزیدگی داخلی تا  3و خارجی تا  7امتیاز

عالی تا  4و بسیار خوب تا  2امتیاز

جمع امتیاز پژوهشی نرمال شده داوطلب(طبق توضیح )2
توضیح -1نحوه توزیع امتیاز فعالیتهای پژوهشی مشترک مطابق با آیین نامه ارتقاء به صورت زیر است  :تعداد همکاران  1نفر  ، % 166تعداد همکاران  ،2برای نفر اول  %86نفر دوم
 ،% 96تعداد همکاران  3نفر اول  % 79بقیه هر کدام  ،% 46تعداد همکاران  ، 4نفر اول  % 79بقیه هر کدام  ،% 39تعداد همکاران  ،9نفر اول  ،% 96بقیه هر کدام  ، %36تعداد
همکاران  9یا بیشتر نفر اول  % 96و بقیه هر کدام . % 28
توضیح  -2در صورت وجود امتیاز باالتر از  ،46امتیاز کلیه داوطلبان بر مبنای  46به صورت (  46ماکزیمم امتیاز /امتیاز داوطلب) نرمال خواهد شد.

ب)امتیاز آموزشی
جدول -5نحوه محاسبه امتیازهای آموزشی (حداکثر  93امتیاز)
مورد

ردیف

حداکثر امتیاز

نحوه امتیازدهی

1

معدل و دانشگاه محل تحصیل
مقطع کارشناسی

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 9امتیاز

3

معدل و دانشگاه محل تحصیل
مقطع کارشناسی ارشد

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 9امتیاز

9

طول مدت تحصیل در دوره
کارشناسی

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

3

9

طول مدت تحصیل در دوره
کارشناسی ارشد ناپیوسته

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

7

برگزیدگان المپیادهای علمی
دانشجویی

رتبه  1تا  9: 3امتیاز -رتبه  4تا 4 : 9امتیاز-رتبه  7تا 3: 6امتیاز  -رتبه
 16تا  2: 12امتیاز -رتبه  13تا  1 :19امتیاز

9

8

مدرک زبان

طبق جدول شماره 4

8

امتیاز داوطلب

3

جمع امتیازهای آموزشی داوطلب
جمع امتیاز نرمال شده داوطلب

ج) امتیاز مصاحبه
جدول :3امتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری
:
امتیاز مکتسبه

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

1

جمع امتیاز آزمون تخصصی یا مصاحبه

36امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

د) امتیاز مدرک زبان:
جدول :4همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی
)MSRT(MCHE

IELTS Academic

)TOEFL(IBT

)TOEFL(CBT

TOEFL(PBT)+TOLIMO

امتیاز
تخصیصی

86-166

وباالتر8

116-126

276-366

937-977

8

79-76

7/9

162-166

293-296

967-939

7

76-74

7

64-161

246-292

987-969

9

99-96

9/9

76-63

213-236

996-989

9

96-94

9

96-78

198-212

469-946

4

99-96

9/9

49-96

137-197

496-464

3

96-94

9

39-49

168-139

426-446

2

49-46

4/9

26-34

63-167

363-416

1

مواد امتحانی آزمون کدرشته های مختلف به همراه ضرایب :
الف) علوم قرآن و حدیث
-1
-2
-3
-4

تفسیر (تفسیر قرآن ،تاریخ تفسیر ،روشها و مکاتب تفسیری) ( ضریب )2
حدیث(رجال ،درایه ،فقه الحدیث ،تاریخ حدیث) ( ضریب )2
علوم قرآن(تاریخ قرآن و ابواب علوم قرآنی) ( ضریب )2
ادبیات عرب(با تکیه بر فهم متون قرآنی و حدیثی) ( ضریب )2

ب) علوم و معارف نهج البالغه
-1علوم حدیث (رجال ،درایه ،فقه الحدیث ،تاریخ حدیث ) ( ضریب )2
-2ادبیات عرب (با تکیه بر صرف و نحو ،بالغت و فهم متون نهج البالغه)( ضریب )2
 -3علوم نهج البالغه ( ضریب )2
منابع  :در سطح اطالعات کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث
ج) فقه و حقوق جزا
 -1فقه(ضریب )3
 -2اصول فقه (ضریب )3
-3حقوق جزای عمومی (ضریب)2
-4حقوق جزای اختصاصی(ضریب )2
منابع فقه و اصول فقه  :مبانی تکمله المنهاج ،رسائل ،اصول فقه مظفر ،بخش جزایی کتاب قواعد فقه آقای دکتر
محقق داماد
د)فقه و حقوق خصوصی
 -1فقه(ضریب )3
 -2اصول فقه (ضریب )3
 -3حقوق مدنی (ضریب)2
-4حقوق تجارت (ضریب )2
منابع فقه و اصول فقه :رسائل ،اصول فقه مظفر ،مکاسب ،بخش مدنی کتاب قواعد فقه آقای دکتر محقق داماد

