
 

 

 روانشناسی(Ph.D) تخصصی دکتري دانشجوي پذیرش راهنماي
 )دوم نوبت و روزانه( 1401-1402 -  تحصیلی سال در برادران ویژه

 :یعموم  شرایط  )الف
 اسالم؛ مبین  دین به اعتقاد  . 1
 فقیه؛ والیت و  اساسی قانون ایران، اسالمی جمهوري  نظام به عملی  التزام. 2
 ذیصالح؛ مراجع تشخیص با سوءپیشینه نداشتن. 3
 .باشد علمیه حوزه طلبه. 4

 :اختصاصی شرایط ) ب
 مرتبط  ارشد کارشناسی یا و کارشناسی مدرك حداقل بودن دارا . 1

 و  تحقیقات علوم، وزارت تأیید  مورد که روانشناسی هاي گرایش از یکی  در که مدرکی :مرتبط مدرك1: تبصره
 .باشد است، فناوري 
 .باشند کرده اخذ  را  حوزه سه سطح  مدرك میبایست کارشناسی مدرك دارندگان 2:تبصره
 توانند می6/31/ 1401 تاریخ  تا تحصیل از فراغت گواهی ارائه صورت در تحصیل به شاغل داوطلبان :3 تبصره

 .کنند شرکت آزمون در
 .رساله تدوین زمان پایان تا دکتري مقطع در وقت تمام تحصیل بر  مبنی تعهد  سپردن . 2
 .علمی مصاحبه نیز و  تخصصی رشته دروس از ورودي کتبی آزمون در موفقیت. 3
 محضري  تعهد سند ارائه . 4

  )دوم  نوبت نفر 2 و روزانه نفر  (2 نفر 4 حداکثر : پذیرش ظرفیت

 :سهمیه ) ج
 آموزش سنجش  سازمان 1401 سال دکتري  آزمون دفترچه در که آنچه اساس بر  :ایثارگران و رزمندگان سهمیه
 .شد خواهد عمل است، شده ذکر کشور

 :الزم مدارك ) د
 نام  ثبت فرم  تکمیل
 شناسنامه اول  صفحه تصویر
 ملی  کارت تصویر



 

 

 جدید  پرسنلی عکس تصویر
 )حوزوي یا دانشگاهی( تحصیلی مدارك تصویر
 ایثارگران  سهمیه از استفاده داوطلبان براي سهمیه از  استفاده جهت معتبر گواهی
  ریال) 1،500،000( تومان هزار پنجاه  و  یکصد مبلغ نام، ثبت هزینه

 :مدارك ارسال و نام ثبت زمان  )ه
  .کنند مراجعه www.rihu.ac.ir وبگاه به خود  مدارك ارسال و  نام ثبت جهت  محترم داوطلبان

  سال جاري تیرماه  31 تاریخ  تا نام ثبت مهلت
 :آزمون برگزاري مکان و زمان ) و

 .شد خواهد برگزارسال جاري شهریور ماه  18 جمعه روز صبح کتبی آزمون
 .شود می ارسال داوطلب  ایمیل  به آزمون جلسه به ورود  کارت 

  . بود خواهد قم) (پردیسان دانشگاه  و حوزه  پژوهشگاه:  آزمون برگزاري  محل

  رشته ضرایب و امتحانی مواد  )ز

  



 

 

 :مهم تذکرات

 .شود  بارگزاري  نام، ثبت هنگام  به باید  نظر مورد  مدارك کلیه

  .شد نخواهد مسترد  نام ثبت براي پرداختی مبلغ

 .کنند استفاده  فناوري و تحقیقات  علوم، وزارت دانشجویی رفاه صندوق  وام تسهیالت از توانند  می دانشجویان

  قم برگزار می گردد. -این آزمون توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  

 .ندارد تعهدي هیچگونه دوره دانشجویان براي خوابگاه تأمین  به نسبت پژوهشگاه 

 )اداري ساعات (02532111262 /: تماس شماره   :تکمیلی  تحصیالت با ارتباط 

  amozesh@rihu.ac.ir:  ایمیل 

  

  

 ت یاخالق و ترب یواحد آموزش موسسه آموزش عال
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