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  96سال  در ویژه طالبجامعه شناسی    )Ph.Dآگهی پذیرش دانشجوي دکتري تخصصی (                          

  

تامین کادر هیات علمی مورد نیاز در دانشگاهها و مؤسسات و  نظر به اهمیت و ضرورت تربیت استادان و محققان

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه براساس مجوز وزارت علوم،  ،پژوهشگران متعهد ربیتمتعهد و کارآمد جهت ت تحقیقاتی

در جامعه شناسی رشته در  97-96سال تحصیلی  دوم، براي نیم سال حوزوي از میان برادران تحقیقات و فناوري

  پذیرد.مقطع دکتري دانشجو می

 اعتقاد به دین مبین اسالم؛ .1

 .جمهوري اسالمی ایران، قانون اساسی و والیت فقیه به نظام یالتزام عمل .2

 .نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از نظر قانون نظام وظیفه .3

 مراجع ذیصالح. صینداشتن سوپیشینه با تشخ .4

 نفر از استادان رشته مربوطه. 2نامه مبنی بر صالحیت تحصیل در دوره دکتري، حداقل از داشتن معرفی .5

ید وزارت مورد تأی ،جامعه شناسیهاي گرایشدر یکی از کارشناسی ارشد  یا گواهینامه موقت پایان تحصیالت هبودن دانشنام دارا .1

 . 3و یا گواهینامه اتمام سطح  علوم، تحقیقات و فناوري

 .با ارائه مدرك معتبر 2سطح  برخورداري از تحصیالت حوزوي .2

توانند در آزمون شرکت می ،31/6/1396بر فراغت از تحصیل تا تاریخ ارائه گواهی مبنی : داوطلبان شاغل به تحصیل در صورت1 

  .کنند

حوزه علمیه متقاضی ادامه تحصیل در مقطع دکتري هستند الزم است داراي مدرك کارشناسی  3داوطلبانی که با مدرك سطح  :2 

  ند.مورد تایید وازت علوم در یکی از گرایش هاي جامعه شناسی باش

  . آزمون جامعتا قبل از  یا آزمونهاي هم سطح مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري TOEFLارایه نمره آزمون   .3

 رساله. ا پایان زمان تدوینتدر مقطع دکتري  سپردن تعهد مبنی بر تحصیل تمام وقت .4

 موفقیت در آزمون ورودي.  .5

 سال.  30حداکثر سن  .6

  . فرن 5حداکثر  ) ظرفیت پذیرش: ت

  :سهمیه رزمندگان و ایثارگران

در اعالم شده (به داوطلبان واجد شرایطظرفیت از  %20با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به رزمندگان و ایثارگران،  .1

 . بدیااختصاص میبه شرط کسب حدنصاب نمره الزم  جش آموزش کشور)سنسازمان  95دفترچه آزمون دکتري سال 
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مجلس  29/1/1389تخصصی مصوب هاي تحصیالت تکمیلی در پذیرش دانشجو در دورهت آموزشی عدالبرقراري بر اساس قانون  .2

ها و مؤسسات دانشگاهرسمی (آزمایشی یا قطعی) مربیان  ايبرسهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر)  %10شوراي اسالمی 

نمره آخرین فرد قبولی در گزینش آزاد اختصاص   %80اقل به شرط کسب حدفناوري وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و آموزشی 

 یابد.می

  

 

 نام (فرم پیوست).ه تقاضانامه ثبتفرم تکمیل شد .1

 .صفحه اولیک برگ تصویر شناسنامه از  .2

 ا ذکر مشخصات داوطلب در پشت آنها.تمام رخ ب 3*4سه قطعه عکس جدید  .3

 حوزوياستفاده از مدارك  در صورتیا علوم انسانی و  هايفراغت از تحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته واهییک برگ تصویر گ .4

  .تصویر گواهی سطح سه حوزه علمیهارایه 

 31/06/96 که حداکثر تا تاریخ و سطح سه حوزه علمیه هاي کارشناسی ارشدتکمیل فرم مخصوص دانشجویان سال آخر دوره .5

 ند شد.التحصیل خواهفارغ

 .وظیفه عمومی یا معافیت خدمتپایان تصویر  .6

 .سهمیه ایثارگران  %20گواهی معتبر جهت استفاده از سهمیه براي داوطلبان استفاده از  .7

 سهمیه مربیان.حکم استخدامی براي داوطلبان ارائه یک نسخه از آخرین  .8

 : بانک 2172183502006 : شمارهفراگیر جاري  به حساب هزار تومانشصت ) معادل ریال 000/600(ارسال فیش واریزي مبلغ  .9

  .آمد اختصاصی پژوهشگاه بنام در )2701(کد شعبه  قم   مرکزيشعبه:   ملی 

 ارایه ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد. .10

 گواهی موافقت سازمان متبوع براي شرکت در دوره دکتري براي شاغلین  .11

پژوهشگاه حوزه و  ،، بلوار دانشگاهنپردیسا آدرس قم ـ  به 16/6/1396تا تاریخ مدارك خود را  دارندفرصت لبان داوط

  ارسال نمایند. و تحصیالت تکمیلی هاي تخصصی مدیریت آموزشدانشگاه ـ 

 

 صبح و عصر برگزار خواهد شد. 20/7/1396 پنج شنبه  روزکتبی آزمون  .1

دار به داوطلب از برگزاري آزمون در محل پژوهشگاه با ارائه کارت شناسایی معتبر عکسقبل  روزیک ورود به جلسه آزمون کارت  .2

 شود.داده می

 خواهد بود.  »قمپژوهشگاه حوزه ودانشگاه « محل برگزاري آزمون .3
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:جامعه شناسیرشته  مواد امتحانی و ضرایب

  ردیف

  در حد کارشناسی ارشد  زبان تخصصی 

  نظریه هاي پیشرفته معاصر جورج ریتزر   نظریه هاي پیشرفته جامعه شناسی 

جامعه شناسی کجروي، علی سلیمی،  .1  حوزه هاي جامعه شناسی 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

جامعه شناسی معرفت، جمعی از  .2

 نویسندگان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

جامعه شناسی جنسیت، حسین بستان،  .3

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فلسفه علم و علم دینی، مجید کافی،  .1  روش تحقیق و روش شناسی 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

روش تحقیق در علوم اجتماعی، ریمون  .2

 کیوي

روش شناسی تحقیقات کیفی ، محمدتقی  .3

  ایمان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

  

 مکاسب محرمه .1  ول فقه و اص

  اصول فقه مظفر   .2

  الزامی است.براي داوطلبان حوزه علمیه  تمفهارایه گواهی قبولی پایه  :

 کلیه مدارك مورد نظر باید به هنگام ارسال تقاضانامه در مهلت مقرر فرستاده شود. .1

 شود.ترتیب اثر داده نمی ،مهلت ءبه مدارك ارسال شده پس از انقضا .2

بایست آدرس و شماره تلفن مشخصی را براي ارتباط به همراه مدارك ارسال نماید تا در مواقع ضروري بتوان با وي داوطلب می .3

 تماس گرفت.

  .مدارك ارسالی مسترد نخواهد شد .4

  .پژوهشگاه نسبت به تامین خوابگاه براي دانشجویان دوره هیچگونه تعهدي ندارد .5

 باشد. می تحصیل در پژوهشگاه رایگان .6
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 صحیح اعشار صحیح اعشار

 صحیح اعشار

 صحیح اعشار

  

   »جامعه شناسی « ) ph.Dدانشجو دوره دکتري( پذیرش آزموننام در  ثبت فرم

  

  

  . نام خانوادگی : ....................... 1

  . نام : ......................................    2

  

تاریخ تولد:...............6. نام پدر: .................................. 5....................... . محل صدور: ..4. شماره شناسنامه: ................. 3  

  . پایه تحصیالت حوزوي: .......................9. شماره پرونده حوزه : .................................... 8. محل تولد: .........................7

   مجرد    . وضعیت تاهل: معیل    11دانشجوي نیمسال آخر هستم التحصیلصیلی: فارغ. وضعیت تح10

  . آخرین مدرك و رشته تحصیلی: .......................................12

  ...... تاریخ اخذ مدرك:..............................14.محل اخذ مدرك: ..................................... 13

  

. معدل کل دوره کارشناسی: 16     . معدل کتبی دیپلم: 15

  : . معدل کل دوره کارشناسی ارشد17

  

  . معدل کل واحدهاي گذرانده شده: 18

  خیر    : بلیایثارگران . متقاضی استفاده از سهمیه 19

  خیر  متقاضی استفاده از سهمیه مربیان: بلی.20

  خیر  و هیأت علمی رسمی دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی: بلی. عض21

  پیمانی  يدقراردا  . وضعیت اشتغال به کار: کارمندرسمی22

  . وضعیت خدمت وظیفه:23

  ................ غیره  کارت معافیت تحصیلی  معافیت دائم  داراي کارت پایان خدمت

ن:........................ شهر:..................... روستا:...................... خیابان:............. . نشانی دقیق و کامل محل اقامت فعلی : استا24

  کوچه: ............. پالك:..............

  .(به همراه کد شهرستان): .........................تماس گرفت. شماره تلفنی که بتوان در صورت ضرورت 25

الذکر را در نهایت دقت و صداقت تکمیل شوم که کلیه مراتب فوقمتعهد می ........................................... اینجانب:...26

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مجاز است مطابق مقررات با اینجانب رفتار نماید.آن ثابت شود  نموده و چنانچه خالف

  تاریخ                

   ءامضا                                                                                                         

                      

                      

                

        

        

 فرم پیوست 
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در رشته..........................در  ................. به شماره دانشجویی .....................................فرزند.....................شود آقاي ......................گواهی می

 فارغ التحصیل خواهد شد. ضـمنا معـدل کـل واحـدهاي     31/06/1396ه تحصیل اشتغال دارد و تا تاریخ مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه ب

  می باشد...........................به حروف ......................... ......................گذرانده شده ایشان تا این تاریخ ( به عدد) 


