
 «1140مرحله دوم آزمون دکترای تخصصی سال   1 اطالعیه شماره» 

دانشگاه میبد، به  1401( سال Ph.Dشدگان به مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی )ضمن آرزوی موفقیت برای معرفی

سنجش سازمان  27/02/1401 مورخ 18399 رساند که اجرای این مرحله مطابق با شیوه نامه ابالغی شمارهاطالع می

آموزش کشور صورت خواهد گرفت. در راستای اجرای مرحله دوم )مصاحبه علمی، سنجش علمی و بررسی سوابق 

 رساند:به اطالع داوطلبان میرا   زیرن( در دانشگاه میبد، موارد اآموزشی و پژوهشی داوطلب

 برنامه زمانی مصاحبه علمی: -1

 برگزار خواهد شد:زیر زمانی بر اساس برنامه ، حضوری( به صورت)آزمون مرحله دوم شامل مصاحبه تخصصی 

 زمان مصاحبه رشته

 1401خرداد ماه  20و  19 حقوق خصوصی

 1401خرداد ماه  27و  26 حقوق جزا و جرم شناسی

 علوم قرآن و حدیث

 نهج البالغه و معارف علوی

 1401تیرماه  4

های پیشنهادی سازمان سنجش بوده است که به سوم و چهار خرداد ماه، زمانهای تاریخ به استحضار می رساند  *

های مندرج در جدول، مبنای عمل های مورد نظر خود را مبنا قرار دهند. از این رو، زمانها اجازه داده شد زماندانشگاه

 قرار گیرد. 

 نکات مهم: 

خصوصی و حقوق جزا در های حقوق رشتهبان جامانده داوطلخردادماه به عنوان زمان مصاحبه جایگزین  28روز  الف(

 نظر گرفته شده است.

نهج البالغه و همچنین  ثیعلوم قرآن و حدهای تیرماه به عنوان زمان مصاحبه جایگزین داوطلبان جامانده رشته 5ب( روز 

 ی در نظر گرفته شده است.و معارف علو

الزم به ذکر است مقصود از متقاضی جامانده، داوطلبی است که مدارک الزم را برای مصاحبه در زمان مقرر به دانشگاه  * 

زمانی مصاحبه دانشگاه میبد با دانشگاهی دیگر نتوانسته در موعد همچون هم به دلیل موجهیمیبد ارسال نموده است، اما 

 مقرر در مصاحبه شرکت نماید.

پذیرش تلقی  های یادشده، به منزله انصراف داوطلب از درخواستجلسه مصاحبه تخصصی در تاریخ عدم حضور درج( 

 شود. می



 مواد امتحانی مصاحبه تخصصی: -2

 منابع آزمون رشته

 حقوق جزا و جرم شناسی

 یفقه استدالل

 فقه اصول

 یو اختصاص یعموم یجزا حقوق

 یفریک یدادرس نییآ

 یسیبه زبان انگل یحقوق متون

 حقوق خصوصی

 یفقه استدالل

 فقه اصول

 یمدن حقوق

 تجارت حقوق

 یسیبه زبان انگل یحقوق متون

 انیو مجمع الب زانیاز الم یبر متن خوان هیعرب با تک اتیادب علوم قرآن و حدیث

 یریتفس یها روش

 یقرآن علوم

 ثیحد علوم

 ثمیو ابن م دیالحد یاز شرح نهج البالغه ابن اب یبر متن خوان هیعرب با تک اتیادب البالغه و معارف علوینهج

 ثیحد علوم

 نهج البالغه علوم

 السالم هیعل نیرالمؤمنیام یزندگان خیتار

 

 ید.شود. لطفا سؤال نفرمایمنتشر نمی و ... ، تعداد  و نحوه سؤاالتبا*جزئیات دیگری از مصاحبه از جمله معرفی کت

نام توانند ثبتخواهد آمد، می 2نام که در اطالعیه شماره چهارم خرداد با مراجعه به پرتال ثبتداوطلبان گرامی از روز  *

  نمایند. 

تماس  برزگرسرکار خانم  01803533212تنها با شماره تلفن  ، در ساعات اداریابهام ای* در صورت وجود سوال 

 .دییحاصل نما

 

 

 

 بدیدانشگاه م یلیتکم التیتحص تیریمد


