بسم اهلل الرحمن الرحیم
اطالعیه پذیرش پژوهشگر معارف انقالب اسالمی
دوره چهارم ـ 1396
انقالب اسالمی ایران به مثابه یک پدیده ذاتاً فرهنگی که قابلیت بروز و ظهور تمدّنساز در ساحتهای مختلف زندگی
اینجهانی دارد همواره میبایست بر مبنای خاستگاه ناب هستیشناختی خود رصد گردیده و با یک رویکرد ژرفنگرِ
آسیبشناس و غایتمدار به بازتولید و تعمیق «مبانی»« ،ارزشها»« ،راهبردها» و «روشها» ی خود در زمینههای
مختلف همّت گمارد تا در جهت رفع نیازهای روزآمد فکری ،ذهنی و عینی با رویکرد «نواندیشی» و «نوآوری» در
عرصه «نظریهپردازی در معارف انقالب اسالمی» به کارآمدی و اثربخشی بیشتری نایل آید.
در این راستا با استعانت از درگاه خداوند متعال و درود به روان پاک شهدا و امام شهیدان ،به اطالع میرساند
مؤسسهی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی(حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهللالعظمی خامنهایمدظله العالی) با هدف
تربیت تخصصی عناصر علمی ،پژوهشی و آموزشی در حوزهی مفاهیم و معارف انقالب اسالمی ،در سال  1396در
مراکز زیر تعداد محدودی پژوهشگر میپذیرد.
. 1مرکز مشهد؛ (برادران و خواهران) از بین دانشجویان و طالب حوزه علمیه خراسان
. ۲مرکز قم؛ ویژه برادران از بین دانشجویان و طالب حوزه علمیه قم
. 3مرکز تهران؛ (برادران و خواهران) از بین دانشجویان و طالب حوزه علمیه تهران
الف) شرایط الزم برای ثبت نام
. 1تشرع ،تدیّن و برخودار از اخالق اسالمی
. ۲ایرانیاألصل و مسلمان بودن
. 3آشنایی با اندیشهی انقالب اسالمی و مبانی معرفتی ،علمی و انقالبی امام خمینی(رضواناهللعلیه) و رهبرمعظم
انقالب اسالمی
. ۴دانشجوی سال اول دکتری یا طلبهی سطح چهار حوزههای علمیه
. ۵فعال در عرصههای علمی و فرهنگی
. 6اعتقاد به اصل والیت مطلقهی فقیه و التزام عملی به آن
. ۷دارا بودن حداکثر سی سال سن (متولدین  1366/0۷/01به بعد)
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 . ۸سکونت در شهر برگزاری دوره
 . 10عدم سابقهی محکومیت کیفری در مراجع قضایی
ب) تذکرات الزم
 . 1متأهل بودن برای خواهران داوطلب شرط الزم می باشد.
 . ۲تحصیل در رشتههای تحصیلی مرتبط با گروههای تخصصی دورهها از مالکهای انتخاب خواهد بود.

ج) شرایط پذیرش و جذب
. 1ثبت نام به موقع از طریق پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای

مدظله العالی

. ۲شرکت و کسب حد نصاب نمره از آزمون عمومی و تخصصی
. 3شرکت و کسب حد نصاب نمره در مصاحبه جامع
بدیهی است در صورت قبولی نهایی متقاضی و عدم تطابق هر یک از اطالعات مربوط به برگ ثبت نام وی با
مدارک مورد ارائه در زمان مصاحبه یا ثبت نام نهایی ،پذیرش انجام نخواهد شد.
د) منابع آزمون کتبی به شرح زیر است:
. 1تاریخ اسالم ،تاریخ معاصر ،مطالعات انقالب اسالمی
(در سطح محتوای کتاب انسان  ۲۵0ساله و منابع مرتبط که توسط دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی
رهبر معظم انقالب در دانشگاهها ویژهی مقطع کارشناسی منتشر شده است)
. ۲عقاید و کالم اسالمی
(در سطح محتوای کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن)
. 3اخالق اسالمی
(در سطح محتوای منابع مرتبط که دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشگاهها -
ویژهی مقطع کارشناسی -منتشر کرده است)
. ۴فقه و احکام اسالمی
(در سطح آشنایی با مسائل مبتالبه در توضیحالمسائل و رسالهی عملیهی مراجع عظام تقلید)
. ۵اندیشهی امام خمینی(رضواناهللعلیه) و رهبر معظم انقالب اسالمی
با تاکید بر سه کتاب از انتشارات انقالب اسالمی وابسته به موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی با عناوین
شرح نامه(مربوط به نامه معظم له به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی) ،منشور معارف انقالب اسالمی و
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معارف انقالب و همچنین آرشیو بیانات در دسترس در پایگاه الکترونیکی دفاتر حفظ و نشر آثار امام
خمینی(رضواناهللعلیه) و رهبر معظم انقالب اسالمی
. 6دروس تخصصی (در سطح دروس تخصصی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مربوط به هر گروه)
.۷زبان انگلیسی (در سطح دروس زبان مقطع کارشناسی ارشد)
.۸زبان عربی (در سطح آشنایی با قرآن کریم و کتاب شریف اصول کافی)
آزمون کتبی شامل سؤاالت چهارگزینهای (دارای نمرهی منفی) از منابع ردیف  1تا  ۸و سؤاالت تشریحی از بین
دروس تخصصی خواهد بود .شرط قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل  ۵0درصد نمرهی قبولی از بین سؤاالت
چهارگزینهای و  60درصد نمرهی قبولی از بین سؤاالت تشریحی است.
ه)آشنایی با شرایط عمومی دوره
مدت دوره سه سال خواهد بود و پذیرفتهشدگان در قالب گروه تخصصی خود و بر اساس اهداف دوره در
برنامههای پژوهشی و آموزشی ،شرکت فعال خواهند داشت .عناوین گروههای تخصصی و برنامههای دوره به شرح
زیر است:
عناوین گروههای تخصصی و محل برگزاری آن
الف) گروههای تخصصی برادران
 .1مطالعات انقالب اسالمی (تهران)
 .۲آراء و اندیشههای فقهی حضرت آیت اهلل العظمی خامنهایمد ظله العالی (قم)
 .3تعلیم و تربیت (مشهد)
 .۴حقوق (قم)
 .۵هنر و رسانه (تهران)
 .6سیاست (تهران)
 .۷علم و فناوری (تهران)
ب) گروههای تخصصی خواهران (تهران و مشهد)
 .1قرآنپژوهی (تهران)
 .۲دین و اندیشه (تهران و مشهد)
 .3مطالعات زنان و خانواده (تهران و مشهد)
 .۴حقوق (مشهد)
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و) تذکرات ناظر به فرآیند آزمون و جذب:
 سؤاالت تشریحی آزمون کتبی ناظر به ارزیابی اطالعات تحلیلی داوطلب در حوزه موضوعی
گروه تخصصی وی خواهد بود.
 جذب پژوهشگر در سال  96بر اساس نتایج حاصل آمده از فرآیند آزمون و مصاحبه به دو
صورت

پیوسته (حضوری :الزام به حضور دو روز کامل هفته در مرکز تربیت پژوهشگر که یک روز آن به پنجشنبهها اختصاص

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

شرکت در جلسات گروه تخصصی و جلسات آموزشی مشترک پنجشنبهها) انجام خواهد شد.
 پژوهشگران پس از گزینش و جذب نهایی نسبت به موارد زیر متعهد خواهند بود:
 )1حضور کامل و فعال در برنامههای آموزشی دوره در روزهای پنجشنبه طبق زمانبندی اعالمی
 )۲حضور اعضای پیوسته در مرکز تربیت پژوهشگر معارف انقالب اسالمی به میزان حداقل یک روز در
هفته (غیر از پنجشنبهها) جهت انجام و تکمیل امور پژوهشی
 )3اختصاص یک نیمروز در هفته ،جهت تشکیل گروه تخصصی با توافق استاد راهنما
 )۴انجام موظفیهای پژوهشی به نحو شایسته و در زمانبندی مقرر زیر نظر استاد راهنما (تولید مقاله در
نیمسال اول توسط هر پژوهشگر؛ شروع فرآیند تألیف اثر پژوهشی از نیمسال اول تا پایان دوره سهساله در
زمانبندی معین؛ تألیف مقاالت علمی مرتبط ،به موازات پیشرفت کار پژوهشی)
 )۵تعهد به هماهنگی کامل با مدیریت تربیت پژوهشگر و استاد راهنما در جهت پیشبرد مقرریهای
پژوهشی
ز) امتیازات دوره
 پژوهشگران پس از پیشرفت  ۵0درصدی طرح پژوهشی و شرکت فعال در برنامههای دوره ،متناسب با تحقق
تعهدات باال ،کمکهزینه دریافت خواهند کرد.
 حقوق مادی و معنوی آثار پژوهشی تولیدی ،متعلق به پژوهشگر خواهد بود.
 پس از اتمام دوره متناسب با وضعیت حضور و نتایج حاصل آمده از ارزیابی کیفی آثار پژوهشی تألیف شده
توسط هر پژوهشگر ،گواهی پایاندوره اعطاء خواهد شد.
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ح) زمانبندی پذیرش و جذب پژوهشگران
 ثبت نام اولیه از تاریخ ( )96/01/12تا تاریخ  96/02/31صرفاً از طریق
پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل العظمی خامنهایمدظله العالی به آدرس
www.khamenei.irانجام خواهد شد.
 متقاضیان میتوانند نمونبرگ ثبت نام را از این پایگاه اطالعرسانی دریافت و پس از تکمیل،
آن را به نشانی پست الکترونیکی  enghelabpajooh@khamenei.irارسال کنند .در صورتی
که متقاضی ،واجد شرایط شرکت در آزمون تشخیص داده شود ،تأییدیهی آن به نشانی پست الکترونیک
متقاضی ـ که در نمونبرگ ثبتنام درج کرده است ـ ارسال خواهد شد.
کارت ورود به جلسهی آزمون ،روزهای دوشنبه و سهشنبه ( ۵و  6تیر  )96به پست الکترونیکی متقاضی ارسالخواهد شد.
زمان برگزاری آزمون ساعت  ۸صبح پنجشنبه  96/0۴/0۸خواهد بود.مکان برگزاری آزمون کتبی در کارت متقاضیان درج خواهد شد.زمان اعالم نتایج اولیه ،روز شنبه  96/0۴/31است.مصاحبه های حضوری از تاریخ  96/0۵/10آغاز خواهد شد.اعالم نتایج نهایی و ثبت نام از قبولشدگان هفتهی سوم شهریور ماه است.هنگام حضور در آزمون ،داشتن کارت آزمون به همراه کارت ملی الزامی است.تالشتان در جهت اعتالی کلمه حق پاینده و توفیقتان در حفظ کیان انقالب اسالمی در سایه توجهات حضرت ولی
عصرعجل اهلل تعالی فرجه الشریف روزافزون باد
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