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،آزمون كتبـي  رساند مي لسفه دينف رشته 1392نيمه متمركز سال  آزمون دكتري معرفي شدگان مرحله اول اطالعبه 

 :نشانيصبح در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به  9ساعت  09/03/1392مورخ  پنج شنبه روزدر  اين رشته
  .برگزار خواهد شدس پ اغربي جنب ساختمان آ  64شناسي،  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايران

  
  :نحوه ارزشيابي داوطلبان

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در راستاي تحقق رسالت خـود مبنـي بـر گسـترش دوره هـاي تحصـيالت       
تكميلي بويژه در مقطع دكتري و همچنين افزايش كيفيت آموزش و پژوهش از بين معرفي شدگان چنـد برابـر ظرفيـت    

  . واهد نمودمرحله اول دوره دكتري سازمان سنجش بر اساس دستور العمل زير اقدام خ
ابتدا از داوطلبان معرفي شده توسط سازمان سنجش آزمون كتبي به عمل خواهد آمد و سپس از داوطلبان بـراي آزمـون   

  .نهايت نتيجه براي اطالع رساني مطلوب به سازمان سنجش ارسال مي گردد شفاهي دعوت به عمل خواهد آمد و در
  

 آزمون كتبي  )1

  :تاريخ و مكان برگزاري آزمون
در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگـزار خواهـد   صبح  9ساعت  09/03/1392مورخ  پنج شنبه روزون آزم
  . شد
  

  :مواد و منابع آزمون
  

رديف
 

  منابع  ماده امتحاني

   انتشارات حكمت  نوشته نورمن ال گيسلر ترجمه دكتر آيت اللهي فلسفه دين  براهين اثبات وجود خدا 1
  نوشته دكتر قاسم پورحسن انتشارات پژوهشگاه  دينزبان  زبان دين 2
  نوشته دكتر پورحسن انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمي هرمنوتيك تطبيقي  هرمنوتيك 3
  ترجمه بهاء الدين خرمشاهي انتشارات نشر دانشگاهي ر وبرنوشته ايان با ،علم و دين  علم و دين 4

 ، نوشته اتين ژيلسون ترجمه رضا گندمي نصرآبادي،ناشر دانشگاه اديان و مذاهب تاريخ فلسفه مسيحي  الهيات مسيحي 5
  ، نوشته آليستر مك گراث ترجمه بهروز حدادي، ناشر دانشگاه اديان و مذاهب درسنامه الهيات مسيحي

  
  



  :تاريخ و مكان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون
سـاختمان مـديريت تحصـيالت تكميلـي بـه      محـل  در (08/03/1392مـورخ  چهارشنبه  روزكارت ورود به جلسه آزمون 

 8سـاعت  از  09/03/1392مـورخ  پنج شـنبه  و روز  )178ن كريم خان زند،بين سپهبد قرني و ايرانشهر،شمارهاخياب:نشاني
و اصـل   كـارت ملـي  براي دريافت كارت، همراه داشـتن  . (توزيع خواهد شد)هپژوهشگاساختمان مركزي محل  در(صبح 

  ) الزامي است فيش واريزي
  

  :تكاليف داوطلبان براي شركت در آزمون
  .موعد مقرر دريافت كنند كارت ورود به جلسه را در) الف
  .و به سواالت پاسخ دهند كنندركت جلسه آزمون ش در) ب

  .عدم حضور داوطلب به منزله انصراف مي باشد:تذكر
  

 ) :مصاحبه( آزمون شفاهي  )2

علـوم انسـاني و    در پژوهشـگاه  29/03/1392و چهارشـنبه مـورخ    28/03/1392مورخ شنبه سه  هايروزشفاهي آزمون 
  . برگزار خواهد شد با اطالع قبلي مطالعات فرهنگي

  
  
  
  

  پژوهشگاه مديريت تحصيالت تكميلي


