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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اطالعیه پذیرش پژوهشگر معارف انقالب اسالمی

 1396ـ  چهارمدوره 

زندگی  های مختلفساز در ساحتانقالب اسالمی ایران به مثابه یک پدیده ذاتاً فرهنگی که قابلیت بروز و ظهور تمدّن

نگرِ رفژشناختی خود رصد گردیده و با یک رویکرد بایست بر مبنای خاستگاه ناب هستیجهانی دارد همواره میاین

های ی خود در زمینه« هاروش»و « راهبردها»، «هاارزش»، «نیمبا»مدار به بازتولید و تعمیق شناس و غایتآسیب

در « نوآوری»و « نواندیشی»مختلف همّت گمارد تا در جهت رفع نیازهای روزآمد فکری، ذهنی و عینی با رویکرد 

 به کارآمدی و اثربخشی بیشتری نایل آید.« پردازی در معارف انقالب اسالمینظریه»عرصه 

رساند ، به اطالع میبه روان پاک شهدا و امام شهیدان تعانت از درگاه خداوند متعال و درودبا اس در این راستا

( با هدف مدظله العالیایالعظمی خامنهاهللی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی)حفظ و نشر آثار حضرت آیتمؤسسه

در  1396، در سال انقالب اسالمیی مفاهیم و معارف تربیت تخصصی عناصر علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه

 .پذیردمی تعداد محدودی پژوهشگر زیر مراکز

  از بین دانشجویان و طالب حوزه علمیه خراسان و خواهران( برادران)مشهد؛  مرکز .1

 طالب حوزه علمیه قمدانشجویان و قم؛ ویژه برادران از بین  مرکز .۲

 از بین دانشجویان و طالب حوزه علمیه تهران (خواهرانتهران؛ )برادران و  مرکز  .3

  

 الزم برای ثبت نامالف( شرایط 

 تشرع، تدیّن و برخودار از اخالق اسالمی .1

 األصل و مسلمان بودنایرانی .۲

 معظمعلیه( و رهبراهللی انقالب اسالمی و مبانی معرفتی، علمی و انقالبی امام خمینی)رضوانآشنایی با اندیشه .3

 اسالمی  انقالب

 های علمیهی سطح چهار حوزهدانشجوی سال اول دکتری یا طلبه .۴

 های علمی و فرهنگیفعال در عرصه .۵

 ی فقیه و التزام عملی به آناعتقاد به اصل والیت مطلقه .6

 (بعد به 01/0۷/1366 متولدیندارا بودن حداکثر سی سال سن ) .۷
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 سکونت در شهر برگزاری دوره  .۸

 ی محکومیت کیفری در مراجع قضاییسابقهعدم  . 10

  

 تذکرات الزمب( 

 .شرط الزم می باشدداوطلب برای خواهران  متأهل بودن  .1

 های انتخاب خواهد بود.از مالک هاهای تخصصی دورهگروههای تحصیلی مرتبط با تحصیل در رشته  .۲

  

  
 شرایط پذیرش و جذبج( 

 ه العالیمدظلایاهلل العظمی خامنهر حضرت آیتدفتر حفظ و نشر آثا رسانیاطالع پایگاهثبت نام به موقع از طریق  .1

 شرکت و کسب حد نصاب نمره از آزمون عمومی و تخصصی .۲

 شرکت و کسب حد نصاب نمره در مصاحبه جامع .3

 با بدیهی است در صورت قبولی نهایی متقاضی و عدم تطابق هر یک از اطالعات مربوط به برگ ثبت نام وی

 .مدارک مورد ارائه در زمان مصاحبه یا ثبت نام نهایی، پذیرش انجام نخواهد شد

 

 :د( منابع آزمون کتبی به شرح زیر است

 تاریخ اسالم، تاریخ معاصر، مطالعات انقالب اسالمی .1

ساله و منابع مرتبط که توسط دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی  ۲۵0در سطح محتوای کتاب انسان )

 (ی مقطع کارشناسی منتشر شده استها ویژهرهبر معظم انقالب در دانشگاه

 عقاید و کالم اسالمی .۲

 (در سطح محتوای کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن)

 اخالق اسالمی .3

-ها تر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشگاهدر سطح محتوای منابع مرتبط که دف)

 (منتشر کرده است -ی مقطع کارشناسیویژه

 فقه و احکام اسالمی .۴

 (ی مراجع عظام تقلیدی عملیهالمسائل و رسالهدر سطح آشنایی با مسائل مبتالبه در توضیح)

 رهبر معظم انقالب اسالمیعلیه( و اهللی امام خمینی)رضواناندیشه .۵

انتشارات انقالب اسالمی وابسته به موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی با عناوین  با تاکید بر سه کتاب از

شرح نامه)مربوط به نامه معظم له به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی(، منشور معارف انقالب اسالمی و 
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نات در دسترس در پایگاه الکترونیکی دفاتر حفظ و نشر آثار امام معارف انقالب و همچنین آرشیو بیا

 و رهبر معظم انقالب اسالمی علیه(اهللخمینی)رضوان

 (در سطح دروس تخصصی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مربوط به هر گروه) دروس تخصصی .6

 (در سطح دروس زبان مقطع کارشناسی ارشد) زبان انگلیسی.۷

 (در سطح آشنایی با قرآن کریم و کتاب شریف اصول کافی) زبان عربی.۸

 

و سؤاالت تشریحی از بین  ۸تا  1ی منفی( از منابع ردیف ای )دارای نمرهآزمون کتبی شامل سؤاالت چهارگزینه

ی قبولی از بین سؤاالت درصد نمره ۵0دروس تخصصی خواهد بود. شرط قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل 

 .ی قبولی از بین سؤاالت تشریحی استدرصد نمره 60 ای وچهارگزینه

 

  دورهعمومی شرایط آشنایی با ه(

و بر اساس اهداف دوره در خود  شدگان در قالب گروه تخصصیپذیرفته مدت دوره سه سال خواهد بود و

های دوره به شرح های تخصصی و برنامهشرکت فعال خواهند داشت. عناوین گروه ،پژوهشی و آموزشیهای برنامه

 :زیر است

 و محل برگزاری آن های تخصصیعناوین گروه

 برادران های تخصصیگروهالف( 

 )تهران( مطالعات انقالب اسالمی. 1

 )قم( مد ظله العالیایآیت اهلل العظمی خامنه حضرت های فقهی. آراء و اندیشه۲

 تعلیم و تربیت )مشهد(. 3

 . حقوق )قم(۴

 . هنر و رسانه )تهران(۵

 . سیاست )تهران(6

 . علم و فناوری )تهران(۷

  (و مشهد )تهران خواهران های تخصصیگروهب( 

 پژوهی )تهران(قرآن. 1

 دین و اندیشه )تهران و مشهد(. ۲

  زنان و خانواده )تهران و مشهد(مطالعات . 3

 )مشهد( . حقوق۴
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 :ناظر به فرآیند آزمون و جذب اتتذکرو( 

  حوزه موضوعی در تحلیلی داوطلب اطالعات  ارزیابیسؤاالت تشریحی آزمون کتبی ناظر به

 . گروه تخصصی وی خواهد بود

  فرآیند آزمون و مصاحبه به دو  نتایج حاصل آمده ازبر اساس  96جذب پژوهشگر در سال

 ها اختصاصکه یک روز آن به پنجشنبه تربیت پژوهشگر در مرکز هفته حضور دو روز کامل حضوری: الزام به)صورت پیوسته 

و  غیر حضوری: الزام به تحویل خروجی پژوهشی در قالب مقاله و اثر تألیفی)و وابسته ( ساعت حضور در هر ماه 60؛ مجموعاً دارد

 انجام خواهد شد. (هاشنبهپنج شرکت در جلسات گروه تخصصی و جلسات آموزشی مشترک

 بود دنخواه متعهد زیر موارد به نسبت نهایی جذب و گزینش از پس انپژوهشگر: 

 بندی اعالمیطبق زمان شنبهپنج روزهای در دوره آموزشی هایبرنامه در فعال و کامل حضور (1

در مرکز تربیت پژوهشگر معارف انقالب اسالمی به میزان حداقل یک روز در اعضای پیوسته حضور  (۲

 جهت انجام و تکمیل امور پژوهشی ها()غیر از پنجشنبه هفته

  راهنما استاد توافق باتشکیل گروه تخصصی  جهت ،هفته روز دریک نیماختصاص ( 3

)تولید مقاله در  راهنما استاد نظر زیر مقرر بندیزمان در و شایسته نحو به پژوهشی هایموظفی ( انجام۴

اله در سنیمسال اول توسط هر پژوهشگر؛ شروع فرآیند تألیف اثر پژوهشی از نیمسال اول تا پایان دوره سه

 به موازات پیشرفت کار پژوهشی( ،مرتبطبندی معین؛ تألیف مقاالت علمی زمان

 هایمقرری پیشبرد جهت در راهنما استاد و پژوهشگر تربیت مدیریت با کامل هماهنگی به تعهد( ۵

 پژوهشی

 

 امتیازات دورهز( 

  متناسب با تحقق  ،های دورهو شرکت فعال در برنامه پژوهشی طرحدرصدی  ۵0پژوهشگران پس از پیشرفت

 .دریافت خواهند کردهزینه کمک ،باال تعهدات

 دی، متعلق به پژوهشگر خواهد بود.حقوق مادی و معنوی آثار پژوهشی تولی 

 متناسب با وضعیت حضور و نتایج حاصل آمده از ارزیابی کیفی آثار پژوهشی تألیف شده  پس از اتمام دوره

 دوره اعطاء خواهد شد.توسط هر پژوهشگر، گواهی پایان
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 بندی پذیرش و جذب پژوهشگرانزمانح( 

  صرفاً از طریق  31/02/69تا تاریخ  (12/01/69تاریخ )از نام اولیه ثبت

 به آدرس مدظله العالیایخامنه اهلل العظمیحفظ و نشر آثار حضرت آیترسانی دفتر پایگاه اطالع

www.khamenei.ir انجام خواهد شد.  

 تکمیلدریافت و پس از  رسانیبرگ ثبت نام را از این پایگاه اطالعنمون توانندمی متقاضیان ،

ارسال کنند. در صورتی   enghelabpajooh@khamenei.ir به نشانی پست الکترونیکیآن را 

ی آن به نشانی پست الکترونیک واجد شرایط شرکت در آزمون تشخیص داده شود، تأییدیه ،که متقاضی

 .دش ارسال خواهد ـ است نام درج کردهثبت برگنمونکه در ـ متقاضی 

به پست الکترونیکی متقاضی ارسال  (96 تیر 6 و ۵)شنبه سهشنبه و دوی آزمون، روزهای کارت ورود به جلسه -

 .خواهد شد

 .خواهد بود 0۸/0۴/96شنبه صبح پنج ۸زمان برگزاری آزمون ساعت  -

 .مکان برگزاری آزمون کتبی در کارت متقاضیان درج خواهد شد -

 .است 31/0۴/96زمان اعالم نتایج اولیه، روز شنبه  -

 .آغاز خواهد شد 10/0۵/96مصاحبه های حضوری از تاریخ  -

 .ی سوم شهریور ماه استشدگان هفتهاعالم نتایج نهایی و ثبت نام از قبول -

 .هنگام حضور در آزمون، داشتن کارت آزمون به همراه کارت ملی الزامی است -

 

 در سایه توجهات حضرت ولی در حفظ کیان انقالب اسالمی در جهت اعتالی کلمه حق پاینده و توفیقتان تانتالش

 باد روزافزون عجل اهلل تعالی فرجه الشریفعصر

mailto:enghelabpajooh@khamenei.ir

