
 69ـ  69در سال تحصیلی  دکتری تسهیالت و امکانات مقطع و پذیرششرایط  ،شیوهها، رشته
 

 

 

 هاي ابالغ شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طریقنامهمطابق با قوانين و مقررات مصوب و آیين دانشگاه قرآن و حدیث

  پذیرد.دکتري دانشجو ميمقطع حضوري هاي ، براي دورهمتمرکز()نيمهيدکتردورة ورودي  هايآزمون 

 سال( است. 5/4تا  5/3نيمسال ) 9تا  7طول دورة دکتري بين 

 شیوۀ پذیرش

پذیرش از طریق  69ـ  69)مطابق با دستورالعمل سازمان سنجش؛ در سال تحصیلی  از طریق آزمون سراسري است. مرکز قمپذیرش در الف( 

 طالب انجام نخواهد شد.(آزمون اختصاصی ویژۀ 

 و برگزاري «94دي »در سایت سازمان سنجش،  95سال  نوبت اول نامزمان تقریبي ثبتهاي سازمان سنجش آموزش کشور، مطابق با اطالعيه :هتبصر

 ؛«95آبان »، نوبت دومو برگزاري آزمون  «95مرداد »در سایت سازمان سنجش،  95سال  نوبت دوم نامزمان تقریبي ثبت/ ؛«94اسفند»، نوبت اولآزمون 

 .از طریق آزمون سراسري استپذیرش در شعبۀ تهران، صرفاً  ب(

 شرایط پذیرش

 ؛مرکز مدیریت حوزة علميه 3ارشد مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري یا مدرک سطح دارابودن دانشنامۀ کارشناسي .1

 ؛هاي مدرسي معارف اسالميمقام معظم رهبري براي داوطلبان ورود به دورة دکتري رشتهشده از سوي نهاد دارابودن شرایط اعالم .2

 موفقيت در مصاحبۀ علميِ دانشگاه؛ .3

 صالح؛احراز صالحيت عمومي از مراجع ذي .4

  وقت در دورة دکتري؛تعهد کتبي مبني بر تحصيل تمام .5

 هاي داخلي دانشگاه هستند.دستورالعملدانشجویان موظف به گذراندن دروس جبراني و رعایت کليۀ ضوابط و  .6

 تسهیالت و امکانات
 برخوردار خواهند بود. )در صورت تخصيص اعتبار از سوي وزارت علوم(شدگان، طبق ضوابط دانشگاه از وام تحصيلي صندوق رفاه پذیرفته .1

 توانند از خوابگاه)خودگردان( برخوردار شوند.دانشجویان طبق ضوابط و ظرفيت مي .2

  شود.مي ه دریافتگامصوب هيأت أمناي دانش هاي جانبي آن، مطابق با نرخاست و شهریۀ دوره و هزینه دولتي، غيرقرآن و حدیثگاه دانش .3

 ها( نامه)بخش آیين http://qhu.ac.irنشاني بهشده، در نظر گرفتههاي و تخفيفمبالغ شهریۀ مقطع دکتري  ازبراي دریافت اطالعات بيشتر  :1ۀتبصر

 .شود مراجعه

 در طول تحصيل از تسهيالت ویژه برخوردار خواهند بود.و طالب دانشجویان ممتاز  :2تبصرۀ
 

 

 (69ـ  69)در سال تحصیلی  های مقطع دکتریجدول رشته

 عنوان رشته
 شیوۀ پذیرش محل اجرا

 + مصاحبه آزمون سراسری شعبۀ تهران مرکز قم

  ــ  علوم قرآن و حدیث

  ــ  کالم اماميه

  ــ  و معارف نهج البالغه علوم

  ـــ  مدرسي معارف اسالمي گرایش اخالق اسالمي

   ــ مدرسي معارف اسالمي گرایش قرآن و متون
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 69ـ  69ارشد در سال تحصیلی کارشناسی تسهیالت و امکانات مقطع و پذیرششرایط شیوه، ها، رشته
 

 

هاي ابالغ شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طریق آزمون نامهدانشگاه قرآن و حدیث مطابق با قوانين و مقررات مصوب و آیين

  پذیرد.دانشجو ميارشد کارشناسي حضوري و مجازي مقطع هاي، براي دورهتحصيالت تکميلي و اختصاصي ویژة طالبورودي 

 ال( است.نيمسال)دو س 4طول دوره، 

 شیوۀ پذیرش

 .است)آزمون سراسري و آزمون اختصاصي ویژة طالب( به دو طریق  مرکز قمپذیرش در الف( 

 گيرد.ارشد به دو شيوة حضوري و مجازي صورت ميهاي کارشناسيپذیرش در دوره :1تبصرۀ

 (، بدون مصاحبۀ ورودي خواهد بود.حضوري قم و شعبۀ تهران و دورة مجازي )اعم از95ـ  96در سال تحصيلي )مطابق با جدول زیر( ها در غالب رشته پذیرش :2تبصرۀ

برگزاري و  «94آبان »سنجش، در سایت سازمان  95آزمون نام زمان تقریبي ثبتهاي سازمان سنجش آموزش کشور، مطابق با اطالعيه :2ۀتبصر

 (1131، 3311، 1113، 1112، 1111هاي: )کدرشته امتحاني «95سال  اردیبهشت»آزمون، 

 .«95فروردین »، آزمون و برگزاري« 94دي »، در سایت دانشگاه قرآن و حدیث 95سال  آزمون اختصاصي ویژة طالبنام زمان تقریبي ثبت :3تبصرۀ

 پذیرش در شعبۀ تهران، صرفاً از طریق آزمون سراسري است. ب(

  شرایط پذیرش

 مرکز مدیریت حوزة علميه؛ 2مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري یا مدرک سطح   دارابودن دانشنامۀ کارشناسي .1

 موفقيت در مصاحبۀ علميِ دانشگاه؛ .2

 ؛شدگان از طریق آزمون اختصاصي()ویژة پذیرفته صالحاحراز صالحيت عمومي از مراجع ذي .3

 هاي داخلي دانشگاه هستند.لعملدانشجویان موظف به گذراندن دروس جبراني و رعایت کليۀ ضوابط و دستورا .4

 تسهیالت و امکانات
 برخوردار خواهند بود.)در صورت تخصيص اعتبار از سوي وزارت علوم( ، طبق ضوابط دانشگاه از وام تحصيلي صندوق رفاه هاي حضوريدر دوره شدگانپذیرفته .1

 وند.توانند از خوابگاه)خودگردان( برخوردار شمي ،دانشجویان طبق ضوابط و ظرفيت .2

 شود. مي هاي جانبي آن، مطابق با نرخ مصوب هيأت أمناي دانشگاه دریافتدانشگاه قرآن و حدیث، غيردولتي است و شهریۀ دوره و هزینه .3

 مراجعه شود. ها( نامه)بخش آیين http://qhu.ac.irبه نشانيشده، هاي در نظر گرفتهو تخفيفمبالغ شهریۀ این مقطع براي دریافت اطالعات بيشتر از  :1تبصرۀ

 در طول تحصيل از تسهيالت ویژه برخوردار خواهند بود.و طالب دانشجویان ممتاز  :2تبصرۀ

 (69ـ  69)در سال تحصیلی  ارشدهای مقطع کارشناسیجدول رشته

 عنوان رشته
 مصاحبۀ  شیوۀ پذیرش محل اجرای دورۀ حضوری نوع دوره

اصفهانشعبۀ  شعبۀ تهران مرکز قم مجازی حضوری ورودی


 آزمون اختصاصی آزمون سراسری 

 ندارد   ــ     علوم قرآن و حدیث

 ندارد   ــ   ــ  کالم اماميه

 ندارد   ــ   ــ  علوم و معارف نهج البالغه

 ندارد    ــ ــ  ــ علوم حدیث گرایش تفسيراثري

 ندارد   ــ     علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

 ندارد    ــ ــ  ــ علوم حدیث گرایش نهج البالغه

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علوم حدیث گرایش اخالق

 ندارد ــ  ــ  ــ ــ  معارف قرآن کریم

 ندارد  ــ ــ ــ  ــ  تفسير روایي

 دارد ــ  ــ ــ  ــ  ارتباطات گرایش حج و زیارت

 دارد   ــ ــ  ــ  گراشناسي مثبتگرایش روانشناسي اسالمي روان

 دارد   ــ   ــ  فقه و مباني حقوق اسالمي

  گیرد.و با مصاحبۀ ورودی صورت میویژۀ طالب در شعبۀ اصفهان پذیرش صرفاً از طریق آزمون اختصاصی 

http://qhu.ac.ir/


 69ـ  69تحصیلی کارشناسی در سال  تسهیالت و امکانات مقطع و پذیرششرایط شیوه، ها، رشته

             

هاي ابالغ شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طریق نامهانشگاه قرآن و حدیث مطابق با قوانين و مقررات مصوب و آیيند

 پذیرد.ميدانشجو  کارشناسيحضوري و مجازيِ مقطع هاي براي دوره)سوابق تحصيلي( و بدون آزمون)با آزمون( آزمون سراسري 

 شیوۀ پذیرش
 سوابقبا صرفاً بدون آزمون ) ،هاي مجازيدوره و در)با آزمون و یا سوابق تحصيلي(   و شعبۀ تهران  مرکز قمهاي حضوري پذیرش در دوره (الف       

 است.تحصيلي(   

رشته در سایت سازمان سنجش و معرفي قبولين نهایي به نام و انتخاب صرفاً با ثبت هاي آموزشي )اعم از حضوري و مجازي(،تمام دوره پذیرش در  (ب

 .پذیردانجام مي دانشگاه

و  آزمون سراسريسایت سازمان سنجش براي در  95سال نام زمان تقریبي ثبتهاي سازمان سنجش آموزش کشور، مطابق با اطالعيه :1ۀ تبصر

 ؛)ورودي مهر( «95تير و مرداد »برگزاري آزمون و انتخاب رشته  و  «94 بهمن»، )سوابق تحصيلي(بدون آزمون

مون)سوابق نام در سایت سازمان سنجش کشور براي بدون آززمان تقریبي ثبتهاي سازمان سنجش آموزش کشور، مطابق با اطالعيه :2ۀ تبصر

 .)ورودي بهمن( «دي و بهمن ماه هرسال»تحصيلي( و انتخاب رشته، 

 شرایط پذیرش

 نامي سازمان سنجش مشخص شده است.هاي ثبت، که در اطالعيه(.. )پيش دانشگاهي یا دیپلم نظام قدیممدارک تحصيلي الزم از دورة متوسطه دارابودن  .1

 نام نهایي منوط به تأیيد کميتۀ گزینش دانشگاه است.ثبت .2

 د.هاي داخلي دانشگاه هستندانشجویان موظف به رعایت کليۀ ضوابط و دستورالعمل .3

 تسهیالت و امکانات
 برخوردار خواهند بود.)در صورت تخصيص اعتبار از سوي وزارت علوم( هاي حضوري، طبق ضوابط دانشگاه از وام تحصيلي صندوق رفاه شدگان در دورهپذیرفته .1

 توانند از خوابگاه)خودگردان( برخوردار شوند.دانشجویان طبق ضوابط و ظرفيت، مي .2

 شود.مي مطابق با نرخ مصوب هيأت أمناي دانشگاه دریافتهاي جانبي آن، دانشگاه قرآن و حدیث، غيردولتي است و شهریۀ دوره و هزینه .3

 شود.مراجعه  ها( نامه)بخش آیين http://qhu.ac.irبه نشانيشده، هاي در نظر گرفتهو تخفيفمبالغ شهریۀ این مقطع براي دریافت اطالعات بيشتر از  :1تبصرۀ
 در طول تحصيل از تسهيالت ویژه برخوردار خواهند بود.و طالب دانشجویان ممتاز و  11داوطلبان داراي معدل باالي  :2تبصرۀ

 

 (69ـ  69)در سال تحصیلی  های مقطع کارشناسیجدول رشته

 عنوان رشته

 شیوۀ پذیرش محل اجرای دورۀ حضوری نوع دوره

شعبۀ تهران مرکز قم مجازی حضوری


 
 آزمون سراسری

 )سوابق تحصیلی( بدون آزمون

  ــ  ــ  علوم قرآن و حدیث

   ــ   علوم و معارف قرآن

   ــ   علوم حدیث

    ــ  فقه و حقوق اسالمي

   ــ ــ  کالم اسالمي

   ــ ــ  تربيت معلم قرآن مجيد

 
  خواهران است.، ویژۀ هادر تمام رشته پذیرش در شعبۀ تهران 
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