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 (Ph.Dدانشجوی دکتری تخصصي )راهنمای پذیرش 

 مدیریت دولتيفلسفه تعلیم و تربیت/ شناسي /  روان/ شناسي  جامعه 

 )نوبت دوم( 1044ـ 1041 تحصیلي سال در خواهرویژه 
 

راکز پژوهشي متعهد و ها و م ياز دانشگاهت علمي مورد نأمين کادر هيأو ت پژوهشگران متعهدنظر به اهميت و ضرورت تربيت استادان و 
اساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از ميان  بر)وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ،کارآمد

و مدیریت  و تربيت،شناسي، فلسفه تعليم  ، روانشناسي جامعه های رشته در مقطع دکتری 1044-1041سال تحصيلي  برای، خواهران

 پذیرد. دانشجو مي دولتي
 

 : الف( شرايط عمومي

 اعتقاد به دین مبين اسالم؛. 1

 .به نظام جمهوری اسالمي ایران، قانون اساسي و والیت فقيه يالتزام عمل. 2

 مراجع ذیصالح. صيپيشينه با تشخءنداشتن سو. 3
 

 ب( شرايط اختصاصي:
 ارشد مرتبط و یا سطح سه حوزه با مدرک کارشناسي مرتبطکارشناسي   دارا بودن حداقل مدرک. 1

که  شناسي و مدیریت روانعلوم تربيتي، علوم اجتماعي، های  گرایشیکي از مدرکي که در  : مدرک مرتبط:1 تبصره
 است، باشد. يد وزارت علوم، تحقيقات و فناوریمورد تأی

و یا دارندگان سطح سه حوزه که  ا موضوع مرتبط باشدنامه آنها در سطح سه حوزه ب : داوطلبيني که پایان2 تبصره
توانند در آزمون  مي ،ولي مدرک کارشناسي و یا کارشناسي ارشد مرتبط ندارند سابقه آموزشي و پژوهشي مرتبط دارند

 د اما در گزینش نهایي، در اولویت دوم پذیرش قرار دارند.شرکت کنن

توانند در  مي 31/6/1044 فراغت از تحصيل تا تاریخائه گواهي : داوطلبان شاغل به تحصيل در صورت ار3 تبصره
 .کنندآزمون شرکت 

 رساله. ا پایان زمان تدوینتدر مقطع دکتری  سپردن تعهد مبني بر تحصيل تمام وقت. 2

 .و نيز مصاحبه علمي از دروس رشته تخصصي ورودی کتبي موفقيت در آزمون. 3

 .و و یا سه حوزهدصي حوزوی در سطح موفقيت در آزمون شفاهي از دروس تخص. 0
 . ارائه سند تعهد محضری5
 

 برای هر رشته تحصيلی نفر 4حداکثر  ظرفيت پذيرش:

 

 ( سهميه:ج
ذکر  جش آموزش کشورسنسازمان  1044دفترچه آزمون دکتری سال بر اساس آنچه که در  سهميه رزمندگان و ایثارگران:

 شده است، عمل خواهد شد.
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 ( مدارک الزم: د
 نام کميل فرم ثبتت

 شناسنامهصفحه اول تصویر 
 تصویر کارت ملي

 تصویر عکس پرسنلي جدید
 (یا حوزوی مدارک تحصيلي )دانشگاهيتصویر 

 ه ایثارگران% سهمي24گواهي معتبر جهت استفاده از سهميه برای داوطلبان استفاده از 
 ریال( 444/444/1نام، مبلغ یکصدهزار تومان ) هزینه ثبت

 

 ارسال مدارک: ثبت نام و ( زمانهـ
 مراجعه کنند. www.rihu.ac.irگاه  نام و ارسال مدارک خود به وب داوطلبان محترم جهت ثبت

 .باشد مي 31/40/1044تا تاریخ  نام مهلت ثبت

 

 ( زمان و مکان برگزاري آزمون:و

 برگزار خواهد شد. 11/6/1044پنجشنبه  روزصبح کتبي آزمون 

 شود. به ایميل داوطلب ارسال مين کارت ورود به جلسه آزمو
 خواهد بود. م(ـ)پردیسان ق «دانشگاه پژوهشگاه حوزه و» محل برگزاری آزمون

 
 

 شناسي: مواد امتحاني و ضرايب رشته جامعه( ز

ف
ردي

 

 مواد امتحانی

ب
راي

ض
 

 )عنوان کتاب. پديدآورنده. ناشر( آزمون منابع

 در حد کارشناسي ارشد. 2  زبان تخصصي 1

 . علمي.يمحسن ثالث ، ترجمهجورج ریتزر .های پيشرفته معاصرنظریه 3  شناسي های پيشرفته جامعه یهنظر 2

 3 شناسي  های جامعه حوزه 3

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. .علي سليمي و محمد داوری .شناسي کجرویجامعهــ 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. .جمعي از نویسندگان .شناسي معرفت جامعهــ 

پژوهشگاه  .حسين بستان )نجفي( .شناسي خانواده با نگاهي به منابع اسالميجامعهـ ـ
 حوزه و دانشگاه.

پژوهشگاه  .غالمرضا صدیق اورعي .هیپا یها و گزاره مي: مفاهيشناس جامعه يمبانــ 
 .حوزه و دانشگاه

 2 شناسي روش تحقيق و روش 4
 رضا فاضل. سمت. . ترجمهج( 2) اجتماعي های تحقيق در علوم روشـ 

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .مجيد کافي .ـ فلسفه علم و علم دیني
 .. محمدتقي ایمان. پژوهشگاه حوزه و دانشگاهانساني تحقيق در علوم فلسفه روشـ 
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 شناسي: مواد امتحاني و ضرايب رشته روان( ح
 اشر(آزمون )عنوان کتاب. پديدآورنده. ن منابع ضرايب مواد امتحانی رديف

 در حد کارشناسي ارشد. 2  زبان تخصصي 1

 1 تحقيق آمار و روش 2
 علي دالور. ویرایش. .يتيو علوم ترب يدر روان شناس قيروش تحقــ 

 حيدرعلي هومن. سمت.. یدر پژوهش رفتار یاستنباط آمارــ 

 2  شناسي رشد و شخصيت روان 3

 ن. سمت و رشد.دادستاپریرخ منصور و محمود  . 2و1شناسي ژنتيک  روانــ 

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه .2و1 اسالمي منابع به نگرش با رشد شناسي روانــ 
   ی. ویرایش.سيد محمدیحيي ترجمه  شولتز. .تيشخص یها هینظرــ 
 . سمتمنصورمحمود  ترجمه و ربرتو. لي مای .تيو تحول شخص یيدآیساخت، پدــ 

 1 النفس  علم 4
 .یعبدحسن و  ينصرت یينارورحيم  .مسلمان شمندانیاند گاهدیالنفس از د علمــ 

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 1 شناسي اجتماعي روان 5
      .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه .اسالمي منابع به نگرش با اجتماعي شناسي روان ــ

 . ارسبارانکریمي یوسف .و کاربردها( ميها، مفاه هی)نظر ياجتماع يروان شناســ 

 

 

 

  :فلسفه تعلیم وتربیتمواد امتحاني و ضرايب رشته ( ط
 آزمون )عنوان کتاب. پديدآورنده. ناشر( منابع ضرايب مواد امتحانی رديف

 در حد کارشناسي ارشد. 2  زبان تخصصي 1

 2 مکاتب و آراء تربيتي 2

 .سرشت پاک محمدجعفر ، ترجمهجرالد ال. گوتک .مکاتب فلسفي و آراء تربيتيــ 
 (11و  8، 1های  به جز فصل)سمت 

جان الياس، ترجمه عبدالرضا ضرابي.  .فلسفه تعليم و تربيت )قدیم و معاصر(ــ 
 .)ره(موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني

 3  تعليم و تربيت اسالمي 3
 مدرسه. .خسرو باقری .نگاهي دوباره به تربيت اسالميــ 
بخش دوم و  .درسهم .همکارانعلي مصباح و  .فلسفه تعليم و تربيت اسالميــ 

 (281-83فصل اول از بخش سوم )ص 

 2 آراء تربيتي 4

 .سمت .علي محمد کاردان .سير آراء تربيتي در غربــ 
 .سمت .1، ج آرای دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آنــ 
بخش سوم و  .5، ج آرای دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آنــ 

     .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه هارم و ششم.چ

 2 روش تحقيق 5
و  10تا  5فصل )اندیشه آرا  .سرپرست نویسندگان حميد قاسمي .مرجع پژوهشــ 
 صورت رایگان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است. فایل کتاب به .(21و  11و  16

 



 0 

  مواد امتحاني و ضرايب رشته مديريت دولتي:( ي
 آزمون )عنوان کتاب. پديدآورنده. ناشر( منابع ضرايب امتحانیمواد  رديف

 در حد آثار مدیریتي استيفن رابينز 2  زبان تخصصي 1

 3 مدیریت اسالمي 2

آقا پيروز، ابوطالب خدمتي، عباس شفيعي، محمود  علي .مدیریت در اسالمــ 
 .ه حوزه و دانشگاهگانژاد؛ زیر نظر مهدی الواني. پژوهش بهشتي

. پژوهشگاه حوزه ابوالفضل گائيني. های سازمان و مدیریت شناسي تئوری عرفتمــ 
 و دانشگاه.

 2  های سازمان تئوری 3

 استيفن رابينز؛ ترجمه مهدی الواني .تئوری سازمان )ساختار، طراحي و کاربردها(ــ 
 .صفار. فرد حسن دانائي و

مترجم  .یچارد اسکاتنوشته ر .های عقالیي، طبيعي و باز ها: سيستم سازمانــ 
 سمت. .حسن ميرزایي اهرنجاني

 2 مدیریت منابع انساني 4
 .رضا سيدجوادین. دانشگاه تهرانسيد .مباني مدیریت منابع انسانيــ 
ابوالفضل گائيني،  .جلد اول و جلد دوم .مدیریت منابع انساني با نگرش اسالميــ 

 اه.پژوهشگاه حوزه و دانشگ .عبداهلل توکلي، رضا نجاری

 3 های رفتار سازماني تئوری 5

استيفن پي رابينز؛ مترجمين علي پارسائيان، محمد اعرابي.  .رفتار سازمانيمباني ــ 
   .های بازرگاني مؤسسه مطالعات و پژوهش

عباس . جلد( 3) رفتار سازماني با رویکرد اسالمي سطح فردی، گروهي و سازمانيــ 
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.. شفيعي

 2 اقتصاد و ماليه 6
 . مهدی تقوی. اطلس .مباني علم اقتصادــ 
 دوران.ابوطالب مهندس، مهدی تقوی.  .ماليه عموميــ 

 2 روش تحقيق و آمار 7
 و يهيابوالحسن فقترجمه  ومن،يالرنس ن .(ج 2ي)پژوهش اجتماع یها روشــ 

 .. ترمهعسل آغاز
 . سمت.منصور مؤمني و عادل آذر (.1)ج آمار و کاربرد آن در مدیریتــ 

 

 تذکرات مهم:
 شود.گزاری رنام، با ثبتکليه مدارک مورد نظر باید به هنگام 

  .مسترد نخواهد شد نام مبلغ پرداختي برای ثبت

 جویان دوره هيچگونه تعهدی ندارد.مين خوابگاه برای دانشأپژوهشگاه نسبت به ت
 سئواالت تشریحي خواهد بود.

 تسهيالت وام صندوق رفاه دانشجویي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری استفاده کنند. توانند از دانشجویان مي
 

 ارتباط با تحصيالت تکميلي پژوهشگاه
 )ساعات اداری( 425ـ  32111262شماره تماس: 

 amozesh@rihu.ac.irایميل:   
 نبش ميدان علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آدرس: قـم، پردیسان، بلوار دانشگاه،

 

mailto:amozesh@rihu.ac.ir

