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راهنمای پذیرش دانشجوی دکتری تخصصي ()Ph.D
اقتصاد اسلامي  /جامعهشناسي  /روانشناسي  /علوم قرآن و حدیث /مدیریت دولتي
ویژه برادران در سال تحصیلي  10412ـ ( 1041روزانه و نوبت دوم)
نظر به اهميت و ضرورت تربيت استادان و پژوهشگران متعهد و تأمين کادر هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مراکز پژوهشي متعهد و
کارآمد ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری) بر اساس مجوز وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری از ميان
برادران ،برای سال تحصيلي  1411-1412در مقطع دکتری رشتههای اقتصاد اسلامي ،جامعهشناسي ،روانشناسي ،علوم قرآن و
حدیث ،و مدیریت دولتي دانشجو ميپذیرد.

الف) شرايط عمومي:
 .1اعتقاد به دین مبين اسلام؛
 .2التزام عملي به نظام جمهوری اسلامي ایران ،قانون اساسي و ولایت فقيه؛
 .3نداشتن سوءپيشينه با تشخيص مراجع ذیصلاح؛
 .4طلبه حوزه علميه باشد.

ب) شرايط اختصاصي:
 .1دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي و یا کارشناسي ارشد مرتبط
تبصره  :1مدرک مرتبط :مدرکي که در یکي از گرایشهای علوم اقتصادی ،علوم اجتماعي ،روانشناسي ،علوم قرآني و
مدیریت که مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری است ،باشد.
تبصره  :2دارندگان مدرک کارشناسي ميبایست مدرک سطح سه حوزه را اخذ کرده باشند.
تبصره  :3داوطلباني که پایاننامه آنها در سطح سه حوزه با موضوع مرتبط باشد و یا دارندگان سطح سه حوزه که
سابقه آموزشي و پژوهشي مرتبط دارند ولي مدرک کارشناسي و یا کارشناسي ارشد مرتبط ندارند ،ميتوانند در آزمون
شرکت کنند اما در گزینش نهایي ،در اولویت دوم پذیرش قرار دارند.
تبصره  :4داوطلبان شاغل به تحصيل در صورت ارائه گواهي فراغت از تحصيل تا تاریخ  1411/6/31ميتوانند در
آزمون شرکت کنند.
 .2سپردن تعهد مبني بر تحصيل تمام وقت در مقطع دکتری تا پایان زمان تدوین رساله.
 .3موفقيت در آزمون کتبي ورودی از دروس رشته تخصصي و نيز مصاحبه علمي.
 .4ارائه سند تعهد محضری

ظرفيت پذيرش :حداکثر  4نفر برای هر رشته تحصيلی ( 2نفر روزانه و  2نفر نوبت دوم)
ج) سهميه:
سهميه رزمندگان و ایثارگران :بر اساس آنچه که در دفترچه آزمون دکتری سال  1411سازمان سنجش آموزش کشور ذکر
شده است ،عمل خواهد شد.
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د ) مدارک لازم:
تکميل فرم ثبتنام
تصویر صفحه اول شناسنامه
تصویر کارت ملي
تصویر عکس پرسنلي جدید
تصویر مدارک تحصيلي (دانشگاهي یا حوزوی)
گواهي معتبر جهت استفاده از سهميه برای داوطلبان استفاده از سهميه ایثارگران
هزینه ثبتنام ،مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان ( 1/511/111ریال)

هـ) زمان ثبت نام و ارسال مدارک:
داوطلبان محترم جهت ثبتنام و ارسال مدارک خود به وبگاه  www.rihu.ac.irمراجعه کنند.
مهلت ثبتنام تا تاریخ  1411/14/31ميباشد.

و) زمان و مکان برگزاري آزمون:
آزمون کتبي صبح روز جمعه  1411/6/11برگزار خواهد شد.
کارت ورود به جلسه آزمون به ایميل داوطلب ارسال ميشود.
محل برگزاری آزمون «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» (پردیسان قـم) خواهد بود.

ز) مواد امتحاني و ضرايب رشته اقتصاد اسلامي:
رديف

مواد امتحانی

منابع آزمون (عنوان کتاب .پديدآورنده .ناشر)

ضرايب

1

زبان تخصصي

2

2

اقتصاد خرد

3

3

اقتصاد کلان

3

4

اقتصاد سنجي

2

در حد کارشناسي ارشد.
ــ تئوری اقتصاد خرد .ليارد و والترز .مترجم عباس شاکری .ني( .به استثنایي فصل )13
ــ اقتصاد خرد  :2نظریهها و کاربردها .عباس شاکری .ني.
ــ اقتصاد خرد .جمشيد پژویان .پيامنور.
ــ اقتصاد کلان پيشرفته .دیوید رومر.
ــ راهنمای نوین اقتصاد کلان .برایان اسنودن و هوارد وین.
ــ تئوری و سياستهای اقتصاد کلان .ویليام اچ .برانسون.
ــ مباني اقتصاد سنجي (1و  .)2دامودار گجراتي ،مترجم حميد ابریشمي .دانشگاه تهران.
ــ اقتصاد سنجي .تيمور محمدی و پرویز محمدزاده .ترمه.
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ح) مواد امتحاني و ضرايب رشته جامعهشناسي:
رديف

1

زبان تخصصي
نظریههای پيشرفته جامعهشناسي

3

حوزههای جامعهشناسي

4

روش تحقيق و روششناسي
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ضرايب

مواد امتحانی

منابع آزمون (عنوان کتاب .پديدآورنده .ناشر)

 2در حد کارشناسي ارشد.
 3نظریه جامعهشناسي در دوران معاصر .جورج ریتزر ،ترجمه محسن ثلاثي .علمي.
ــ جامعهشناسي کجروی .علي سليمي و محمد داوری .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ــ جامعهشناسي معرفت .جمعي از نویسندگان .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ــ جامعهشناسي خانواده با نگاهي به منابع اسلامي .حسين بستان (نجفي) .پژوهشگاه
3
حوزه و دانشگاه.
ــ مباني جامعهشناسي :مفاهيم و گزارههای پایه .غلامرضا صدیق اورعي .پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه.
ـ روشهای تحقيق در علوماجتماعي ( 2ج) .ترجمه رضا فاضل .سمت.
 2ـ فلسفه علم و علم دیني .مجيد کافي .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ـ فلسفه روشتحقيق در علومانساني .محمدتقي ایمان .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

ط) مواد امتحاني و ضرايب رشته روانشناسي:
رديف

مواد امتحانی

منابع آزمون (عنوان کتاب .پديدآورنده .ناشر)

ضرايب

1

زبان تخصصي

2

2

آمار و روشتحقيق

1

3

روانشناسي رشد و شخصيت

2

4

علمالنفس

1

5

روانشناسي اجتماعي

1

در حد کارشناسي ارشد.
ــ روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي .علي دلاور .ویرایش.
ــ استنباط آماری در پژوهش رفتاری .حيدرعلي هومن .سمت.
ــ روانشناسي ژنتيک 1و . 2محمود منصور و پریرخ دادستان .سمت و رشد.
ــ روانشناسي تحولي .پریرخ دادستان .انتشارات سمت.
ــ نظریههای شخصيت .شولتز .ترجمه یحيي سيد محمدی .ویرایش.
ــ روانشناسي شخصيت :نظریه و تحقيق .لارنس پروین ،ترجمه پروین کدیور .نشر
رسا.
ــ علمالنفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان .رحيم نارویي نصرتي و حسن عبدی.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ــ روانشناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلامي .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ــ روان شناسي اجتماعي (نظریه ها ،مفاهيم و کاربردها) .یوسف کریمي .ارسباران
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ی) مواد امتحاني و ضرايب رشته علوم قرآن و حديث:
رديف

مواد امتحانی

منابع آزمون (عنوان کتاب .پديدآورنده .ناشر)

ضرايب

1

زبان تخصصي

2

2

علوم قرآني

3

3

تفسير قرآن

2

4

علوم حدیث

2

5

ادبيات عرب

3

در حد کارشناسي ارشد.
ــ البيان في تفسير القرآن .آیت الله خویي
ــ تلخيص التمهيد .آیت الله معرفت
ــ الاتقان في علوم القرآن .جلال الدین سيوطي .نوع های،45 ،44 ،43 ،36 ،9 ،1 :
 44 ،64 ،63 ،62 ،51 ،44 ،46و41
ــ روششناسي تفسير قرآن .علي اکبر بابایي و همکاران .پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه
ــ الميزان في تفسير القرآن .سيدمحمد حسين طباطبایي .جزءهای 21 :و  29و 31
ــ تفسير مجمع البيان .طبرسي .جزءهای 21 :و  29و 31
ــ معجم رجال .آیت الله خویي .جلد اول و مقدمه
ــ تلخيص مقباس الهدایه .عبدالله مامقاني
ــ تاریخ حدیث شيعه .سيدکاظم طباطبایي .جلد اول
ــ نهج البلاغه 51 ،خطبه نخست
ــ مغني اللبيب .ابن هشام .باب اول
ــ الاتقان في علوم القرآن .جلال الدین سيوطي .نوع چهلم

ی) مواد امتحاني و ضرايب رشته مديريت دولتي:
رديف

مواد امتحانی

منابع آزمون (عنوان کتاب .پديدآورنده .ناشر)

ضرايب

1

زبان تخصصي

2

2

مدیریت اسلامي

3

3

تئوریهای سازمان

2

4

مدیریت منابع انساني

2

5

تئوریهای رفتار سازماني

3

6

اقتصاد و ماليه

2

در حد کارشناسي ارشد
ــ مدیریت در اسلام .عليآقا پيروز ،ابوطالب خدمتي ،عباس شفيعي ،محمود
بهشتينژاد؛ زیر نظر مهدی الواني .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ــ تئوری سازمان (ساختار ،طراحي و کاربردها) .استيفن رابينز؛ ترجمه مهدی الواني
و حسن دانائيفرد .صفار.
ــ سازمانها :سيستمهای عقلایي ،طبيعي و باز .نوشته ریچارد اسکات .مترجم حسن
ميرزایي اهرنجاني .سمت.
ــ مباني مدیریت منابع انساني .سيدرضا سيدجوادین .دانشگاه تهران.
ــ مدیریت منابع انساني با نگرش اسلامي .جلد اول و جلد دوم .ابوالفضل گائيني،
عبدالله توکلي ،رضا نجاری .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ــ مباني رفتار سازماني .استيفن پي رابينز؛ مترجمين علي پارسائيان ،محمد اعرابي.
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني.
ــ رفتار سازماني با رویکرد اسلامي سطح فردی ،گروهي و سازماني ( 3جلد) .عباس
شفيعي .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ــ مباني علم اقتصاد .مهدی تقوی .اطلس.
5

7

روش تحقيق و آمار

2

ــ ماليه عمومي .ابوطالب مهندس ،مهدی تقوی .دوران.
ــ روشهای پژوهش اجتماعي .لارنس نيومن ،ترجمه ابوالحسن فقيهي و عسل
آغاز .ترمه.
ــ آمار و کاربرد آن در مدیریت .عادل آذر و منصور مؤمني .سمت.

تذکرات مهم:
کليه مدارک مورد نظر باید به هنگام ثبتنام ،بارگزاری شود.
مبلغ پرداختي برای ثبتنام مسترد نخواهد شد.
پژوهشگاه نسبت به تأمين خوابگاه برای دانشجویان دوره هيچگونه تعهدی ندارد.
دانشجویان ميتوانند از تسهيلات وام صندوق رفاه دانشجویي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری استفاده کنند.
ارتباط با تحصيلات تکميلي پژوهشگاه
شماره تماس 32111262 :ـ ( 125ساعات اداری)
ایميلamozesh@rihu.ac.ir :
آدرس :قـم ،پردیسان ،بلوار دانشگاه ،نبش ميدان علوم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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