
 باسمه تعالي

 دکتریـ  8931آزمون اختصاصی ویژۀ طالب سال رای مصاحبۀ ورودی شدگان بمعرفیاطالعیۀ اعالم اسامی 
 

 

  در شدگان به مصاحبهـ ویژة طالب ـ كه اسامی چندبرابر ظرفیت آنان در فهرست دعوت  89سال  دكتریآزمون اختصاصی دورة  كنندگانشركتوسیله به اطالع بدین

 حاضر شوند.  )مركز قم یا شعبۀ تهران دانشگاه(مصاحبه در محل  شدهمشخصت اساعتاریخ و مطابق با بایست می ؛رساندمی قرار گرفته است اطالعیه صفحۀ دوم همینول اجد
 

 برای شرکت در مصاحبه )الزامی( مدارك مورد نیاز 

]در صورت شركت در آزمون سراسری   ؛89متمركز دكتری سال ـ تصویر كارنامۀ اولیۀ آزمون نیمه 3  ؛به همراه اصل آنها ملیـ تصاویر تمام صفحات شناسنامه و كارت 2 جدید؛ 3*4یک قطعه عکس ـ 1

)تأییدشده توسط دانشگاه یا ـ تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی  5 با ذكر معدل؛ (3)یا سطح  ارشدكارشناسی)تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزشی عالی( ـ تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی  4 [89دكتری سال 

نامه و شناسنامۀ مجالت علمی پژوهشی كه مقاالت متقاضی در آنها به چاپ رسیده است یا دارای گواهی ـ تصویر صفحۀ اول و چکیدة پایان 6 با ذكر معدل؛ (2)یا سطح  كارشناسیمؤسسۀ آموزشی عالی( 

اصل ـ  8[  89214و  89213 هایمحلشدگان كدرشته]ویژة معرفینام در سایت دفتر نهاد نمایندگی؛ تأییدیۀ ثبتـ   9 های زبان خارجی[]در صورت گذراندن دوره ؛زبان خارجی معتبرـ تصویر گواهی  7 چاپ است؛

]بابت شركت در ارزیابی تخصصی به نام دانشگاه قرآن و حدیث نزد بانک ملت شعبۀ جهاد قم؛  «89327182»با شناسۀ پرداخت  «5175515205»به شمارة حساب ریال  80111.111رسید بانکی به مبلغ 

 )مصاحبه( دانشگاه[

  :تذکرات مهم

نسبت به تکمیل فرم مشخصات فردی در  ،11/14/89كه بر اساس پیامک ارسالی مورخ ، (اسالمی قرآن و متون های اخالق اسالمی و )مدرسی معارف گرایش 78013 و 31789 محلشدگان کدرشتهمعرفی (1

تأییدیۀ  اند؛ الزم استنموده مدارک درخواستی معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی دفتر نهاد نمایندگی اقدام)یا بارگذاری( و ارسال مدارک  (www.asatid.org)سایت

  فرم را نیز جهت شركت در مصاحبۀ ورودی دانشگاه ارائه نمایند.نام و تکمیل ثبت

 [89کتبی اختصاصی ]دریافت منابع آزمون  است. کتبی، از همان منابع آزمون )شفاهی(محورهای مورد پرسش در مصاحبه  (2

 شده در محل مصاحبه سپاسگزاریم. قبل از زمان مشخص نیم ساعتشده، مصاحبه، به همراه مدارک مورد نیاز اعالمشدگان برای از حضور معرفی (3

 شده، برای شرکت در مصاحبۀ ورودی الزامی است.به همراه داشتن تمام مدارک اعالم (4

 خواهیم.شده در محل دانشگاه تا فرارسیدن نوبت مصاحبۀ ورودی پوزش میتاریخ مشخصشدن حضور ایشان در پیشاپیش ضمن سپاس از سعۀ صدر داوطلبان محترم؛ از احتمال طوالنی (5

 وجه قابل پیگیری نخواهد بود.شده، انصراف تلقی شده و به هیچعدم مراجعه برای شركت در مصاحبۀ ورودی در تاریخ مشخص (6
 

 

http://www.asatid.org/
http://qhu.ac.ir/uploads/1828SpecEntAzmDoc98.pdf


 دانشگاه قرآن و حدیث

 آموزشی و پژوهشیمعاونت 

83/10/8931 
 

 (31781رشتۀ علوم قرآن و حدیث  )کد: 

 15/15/8931 شنبهیک   تاریخ مصاحبه: روز و     محل مصاحبه: مرکز قم    

  ساعت حضور نام  و نام خانوادگی ساعت حضور نام  و نام خانوادگی ساعت حضور نام  و نام خانوادگی

 فیروز اصالنی انوار

 8::9ساعت: 

 اسداله حاج جعفری

 8ساعت 

 نژادرضا قاسمی

 صدیقه گیوی سیدحسین عریضی الدین جعفریجالل ــــ 8:49ساعت 

  محمد نعمتی 
 

 (31787البالغه  )کد: رشتۀ علوم و معارف نهج

 15/15/8931 شنبه یکتاریخ مصاحبه:  روز و     محل مصاحبه: مرکز قم    

 ساعت حضور خانوادگینام  و نام  ساعت حضور نام  و نام خانوادگی ساعت حضور نام  و نام خانوادگی ساعت حضور نام  و نام خانوادگی

بیاضفائزه بابایی دشت  
8::9ساعت   

 مهدی سنجرانی
8ساعت   

فردسیدحسین رشیدی  
8:49ساعت   

 عزیزاله شیخ
08ساعت   

فرفریبا شهیدی محمد حائری شیرازی سمیرا خندان  اصغر عابدیعلی 
 

 (31788رشتۀ کالم امامیه  )کد: 

 15/15/8931شنبه  یکروز و تاریخ مصاحبه:     محل مصاحبه: مرکز قم    

  ساعت حضور نام  و نام خانوادگی ساعت حضور نام  و نام خانوادگی ساعت حضور نام  و نام خانوادگی

 حسن اسالمی
8::9ساعت   

 فاطمه داروغه
8ساعت   

 احمد طحان
8:49ساعت   ـــ 

اهلل ساالریانروح نازنین امیدبخش  پیمان قوره جیلی 
 

 (31789رشتۀ مدرسی معارف اسالمی گرایش اخالق اسالمی  )کد: 

 17/15/8931روز و تاریخ مصاحبه:   چهارشنبه     محل مصاحبه: شعبۀ تهران    

 محل تحصیل و برگزاری مصاحبۀ ورودی، شعبۀ تهران دانشگاه است.  نام  و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام  و نام خانوادگی

 شده با همراه داشتن مدارک اعالم 17/15/31روز چهارشنبه  85ساعت شدگان معرفی

 در محل برگزاری مصاحبه حاضر شوند.

 طیبه موحدی امین سمیه حبیبی واال مریم احمدیان

 ـ سیدمرتضی حسینی مطلق معصومه بورچی
 

 (31780رشتۀ مدرسی معارف اسالمی گرایش قرآن و متون اسالمی  )کد: 

 17/15/8931روز و تاریخ مصاحبه:   چهارشنبه     محل مصاحبه: شعبۀ تهران    

 محل تحصیل و برگزاری مصاحبۀ ورودی، شعبۀ تهران دانشگاه است.   نام  و نام خانوادگی نام  و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام  و نام خانوادگی

 لذا برای اطالع از ساعت مصاحبه

 تماس گرفته شود. 82099858899با شمارۀ  02تا  8عت ااز س 89/ تیر /28شنبه صرفاً روز 
 فاطمه ناصرمعدلی نقی علیزاده فاطمه صحراگرد نیازهرا زاهدی اکرم آگاه

 پریا نوری خسروشاهی زادهحمید موسی زینب عرب معصومه صادقی فاطمه ریاحی
 

 

 مصاحبه تحصیل و برگزاری محل  نشانی

 ، طبقۀ اول.بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، خیابان شهید نظری ثابت، بعد از شهرک جهاد، مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، دانشگاه قرآن و حدیث قم، مرکز قم: .1

 ، طبقۀ اول. ، شعبۀ دانشگاه قرآن و حدیثالسالم()علیهشهرری، ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم شعبۀ تهران: .2
 


