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 فرهنگ و زبان هـاي باسـتاني  رشته  1392به اطالع معرفي شدگان مرحله اول آزمون دكتري نيمه متمركز سال 

صـبح در پژوهشـگاه علـوم انسـاني و      9سـاعت   09/03/1392مـورخ   پنج شنبه رساند،آزمون كتبي اين رشته در روز مي
س پ برگـزار  اغربي جنـب سـاختمان آ    64شناسي،  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايران: مطالعات فرهنگي به نشاني

  .خواهد شد
  

  :نحوه ارزشيابي داوطلبان
حصـيالت  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در راستاي تحقق رسالت خـود مبنـي بـر گسـترش دوره هـاي ت     

تكميلي بويژه در مقطع دكتري و همچنين افزايش كيفيت آموزش و پژوهش از بين معرفي شدگان چنـد برابـر ظرفيـت    
  . مرحله اول دوره دكتري سازمان سنجش بر اساس دستور العمل زير اقدام خواهد نمود

سپس از داوطلبان بـراي آزمـون   ابتدا از داوطلبان معرفي شده توسط سازمان سنجش آزمون كتبي به عمل خواهد آمد و 
  .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
صبح در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگـزار خواهـد    9ساعت  09/03/1392مورخ  پنج شنبه آزمون روز

  . شد
  

  :مواد و منابع آزمون
  اوستا 
 )H.Reichelt, 1911, Avesta Reader, Strassburg: از كتاب( متون تعيين شده -الف

 )، انتشارات دانشگاه تبريزبررسي فروردين يشت، 1382چنگيز مواليي، : منبع كمكي(فروردين يشت  -1
 ) Humbach: منبع كمكي(زامياد يشت  -2
 ونديداد ششم -3

  متون تعيين نشده -ب
  

  پهلوي
 )H.S. Nyberg, 1964, A Manual of Pahlavi, vol.1: از كتاب( متون تعيين شده -الف

 )67 -62صص (اندرز پوريوتكيشان  -1



 )30-18صص (يادگار زريران  -2
 )106-92صص (پايان جهان : 48فصل ؛ )35-31صص (داستان روايت گرشاسب : 18روايت پهلوي، فصل  -3
، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات زند بهمن يسن، 1370محمد تقي راشدمحصل، : منابع(زند بهمن يسن  -4

 )C.G. Cereti, 1995, The Zand-i Wahman Yasn, Romeفرهنگي؛ 
 

  متون تعيين نشده -ب
  

  مانوي
 M. Boyce, 1975, A Reader in Manichaen Middle Persian:از كتاب(   متون تعيين شده -الف

and Parthian, Acta Iranica 9, pp.39-131 ( 

  متون تعيين نشده -ب
  

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

 8سـاعت  از  09/03/1392و روز پنج شـنبه مـورخ   ) 178خيابان كريم خان زند،بين سپهبد قرني و ايرانشهر،شماره:نشاني
كـارت ملـي و اصـل    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
  .ركت كنند و به سواالت پاسخ دهندجلسه آزمون ش در) ب

  .عدم حضور داوطلب به منزله انصراف مي باشد:تذكر
  

 ) :مصاحبه( آزمون شفاهي  )2

برگـزار   با اطـالع قبلـي   علوم انساني و مطالعات فرهنگي در پژوهشگاه21/03/1392شنبه مورخ سه شفاهي روز آزمون 
  . خواهد شد

  
  
  

  مديريت تحصيالت تكميلي پژوهشگاه


