
 باسمه تعالی

 ۀ دومــالعیـــاط

 فراخوان دانشگاه قرآن و حدیث

 5931( سال Ph.Dمتمرکز دکتری )مراحل ارزیابی تخصصی آزمون نیمه
 

 

رساند، مرحلۀ دوم میبرگزار گردید(  59خرداد  21تا  60)که طی روزهای به اطالع آن دسته از داوطلبان جامانده از مرحلۀ اول ارزیابی تخصصی      

شده در اطالعیۀ اول، بعد از ماه مبارک رمضان به شرح داوطلبان در این دانشگاه مطابق با تاریخ اعالم)مصاحبۀ ورودی( ارزیابی تخصصی 

شده، انصراف تلقی بدیهی است عدم مراجعه برای شرکت در مصاحبۀ ورودی در تاریخ مشخص ( برگزار خواهد شد.1جدول شمارۀ )

 باشد.وجه قابل پیگیری نمیشد و به هیچ خواهد

وی شدۀ از سهای اعالمدر صورت داشتن حدنصاب ،رسانداند میخود را ارسال نکردهپذیرش ضمناً به اطالع داوطلبانی که درخواست      

با ارسال پستی مدارک مورد نیاز  31/32/31لغایت  42/39/31تاریخ توانند از می]مندرج در کارنامۀ انتخاب رشتۀ داوطلب[ سازمان سنجش 

 نسبت به اعالم درخواست پذیرش در مرحلۀ ارزیابی تخصصی این دانشگاه اقدام نمایند. این اطالعیه[  یک]مندرج در بند 
 

 های مورد پذیرش در دانشگاه قرآن و حدیثمحلکدرشته(: 1جدول شمارۀ )

کدرشته 

 امتحانی
 محل تحصیل ظرفیت دوره نام نام گرایش نام رشته محل کدرشته محل

4559 

 مرکز قم 9 غیرانتفاعی ـ علوم قرآن و حدیث 1881

 مرکز قم 9 غیرانتفاعی ـ البالغهعلوم و معارف نهج 1881

 مرکز قم 9 غیرانتفاعی ـ کالم امامیه 1091

 مرکز قم 9 غیرانتفاعی اخالق اسالمی مدرسی معارف اسالمی 1091

 شعبۀ تهران 9 غیرانتفاعی قرآن و متون اسالمی مدرسی معارف 1091
 

 

  مرحلۀ دومـ  ]صرفاً مصاحبۀ علمی شفاهی[ برنامۀ زمانی ارزیابی تخصصی

 حائزین شرایط مرحلۀ ارزیابی تخصصی های مراجعۀتاریخهای مورد پذیرش در دانشگاه قرآن و حدیث و محلکدرشته (:2جدول شمارۀ )

های مصاحبۀ علمیتاریخ نام گرایش نام رشته محل
 

محل تحصیل و 

 برگزاری مصاحبه
 مورد پرسش در ارزیابی تخصصی محورهای

 ـ علوم قرآن و حدیث

 12/60/59 چهارشنبه: 

 مرکز قم
 البیان و المیزانجزء آخر قرآن کریم: در حد مجمع 0.تفسیر 2

 . علوم قرآنی: در حد التمهید1

 . حدیث: در حد دانش عمومی حدیث2

 مرکز قم ـ البالغهو معارف نهجعلوم 
 البالغه نهجکتاب شریف . 2

  السالم(علیه). تاریخ زندگانی امیرمؤمنان1

 . حدیث در حد دانش عمومی حدیث2

 مرکز قم ـ کالم امامیه

 . فلسفه: در حد نهایه الحکمه2

 المراد. کالم قدیم: در حد کشف1

 . کالم جدید: در حد کالم جدید حسن یوسفیان2

 فهم روایات در حد اصول کافی. 0

 مرکز قم 10/60/59شنبه:  اخالق اسالمی مدرسی معارف اسالمی

 . اخالق اسالمی: محمدتقی مصباح یزدی 2

 . معراج السعاده: مال احمد نراقی1

 . مسأله اخالقی؛ متن آموزشی فلسفۀ اخالق: مایکل پالمر2

 . کتابشناخت اخالق اسالمی: مهدی احمدپور0

 آیین زندگی )اخالق کاربردی(: احمدحسین شریفی.  9

 شعبۀ تهران 11/60/59 :شنبهسه قرآن و متون مدرسی معارف اسالمی
 البیان و المیزانجزء آخر قرآن کریم: در حد مجمع 0.تفسیر 2

 . علوم قرآنی: در حد التمهید1

 . حدیث: در حد دانش عمومی حدیث2

  خواهد رسید. ایشاندر دانشگاه، طی تماس تلفنی به اطالع داوطلبان روز و ساعت حضور 

 



 ک مورد نیازمدار .5

 [درخواست پذیرش دریافت فرم]شدۀ فرم درخواست پذیرش؛ تکمیلـ 

 [ CVدریافت فرم ](؛ CVشدۀ فرم مشخصات تفصیلی)تکمیلـ 

 (؛2*0قطعه عکس جدید ) دوـ 

 تصاویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی؛ـ 

 ؛59متمرکز دکتری سال کارنامۀ آزمون نیمهتصویر ـ 

 با ذکر معدل به همراه ریز نمرات؛ (2)یا سطح ارشد کارشناسی )تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی(تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی ـ 

 با ذکر معدل به همراه ریز نمرات؛ (1)یا سطح  کارشناسی )تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی(درک تحصیلی یا گواهی متصویر ـ 

 ؛رسیده است یا دارای گواهی چاپ است در آنها به چاپنامه و شناسنامۀ مجالت علمی پژوهشی که مقاالت متقاضی تصویر صفحه اول و چکیدۀ پایانـ 

 ؛[نامۀ مذکورمندرج در آیینمطابق با جدول همترازی نمرات آزمون زبان انگلیسی ] معتبرتصویرگواهی زبان خارجی ـ 

 ]ویژۀ متقاضیان استفاده از سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران[ ؛دال بر رزمندگی و ایثارگریتصویر مدارک معتبر ـ 

فناوری و ی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات]ویژۀ متقاضیان استفاده از سهمیۀ مربیان رسمی قطعی یا رسمتصویر حکم کارگزینی معتبر اعضای هیأت علمی؛ ـ 

 که به تأیید باالترین مقام مسئول رسیده باشد.[

 .]ویژۀ برادران[تصویر کارت پایان خدمت وظیفۀ عمومی یا معافیت یا دفترچۀ آماده به خدمت معتبر ـ 

به نام دانشگاه قرآن و حدیث نزد بانک ملت « 314532»با شناسۀ  «1341130221»به شمارۀ حساب   ریال 013.333اصل رسید بانکی به مبلغ ـ 

 های مورد درخواست در این دانشگاه[هر یک از کدرشته محل)مصاحبه(  ارزیابی تخصصیِ]بابت شرکت در شعبۀ جهاد قم؛ 

های مورد محلهریک از کدرشتهبرای  )مصاحبه(ارزیابی تخصصی شرکت دردرصدی در هزینۀ  13، از تخفیف 9133باالتر از  تذکر مهم: داوطلبان با نمرۀ کل

 درخواست، برخوردار خواهند شد.

 و ارسال مدارک درخواست پذیرشنحوۀ  .4

قم، بلوار پانزده  :نشانیبه  پست پیشتاز صرفاً با 90/91/00حداکثر تا پایان وقت اداری ( را 2متقاضیان باید تمام مدارک مندرج در بند )   

ش و مدیریت سنجخرداد، چهارراه نوبهار، خیابان شهید نظری ثابت، بعد از شهرک جهاد، مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، دانشگاه قرآن و حدیث. 

ش تحصیل در مقطع درخواست پذیر» ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت 29259ـ  2225صندوق پستی: گزینش دانشگاه، 

 الزامی است. ارسالی بر روی پاکت «های مورد تقاضامحلنام رشته یا رشته»و « 31دکتری

 شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان .9

 ؛59متمرکز دکتری سال آزمون نیمه 1و  2های شمارۀ احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچهـ 

 مرکز مدیریت حوزۀ علمیه؛ 2مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مدرک سطح مرتبط و ارشد دارابودن دانشنامۀ کارشناسیـ 

 [00آزمون سال  دودفترچۀ شمارۀ  6]مندرج در صفحۀ های مدرسی معارف اسالمی؛ شده برای متقاضیان رشتهدارابودن شرایط اعالمـ 

 گروه مربوط؛شده از سوی گذراندن دروس جبرانی ارائهـ 

 های داخلی دانشگاه؛کامل ضوابط و دستورالعملرعایت ـ 

  های خدمات جانبی آن )اعم از رفاهی، فرهنگی و ...( مطابق با نرخ مصوب هیأت أمنای دانشگاه؛پرداخت شهریۀ تحصیل و هزینهـ 

 ت ویژه برخوردار خواهند بود.نامۀ مالی دانشجویی دانشگاه از تسهیالدانشجویان ممتاز در طول تحصیل )سنوات مجاز(، طبق آیین( 2 ۀتبصر

 ردد.گشده بین دانشجویان واجد شرایط توزیع میدادهجویان، اعتبار تخصیصشدر صورت تخصیص اعتبار از سوی صندوق رفاه دان( 1ۀ تبصر

 از تسهیالت وام بانکی نیز برخوردار خواهند شد. با معرفی دانشگاه (: در صورت طی مراحل قانونی، دانشجویان2تبصرۀ 

 باشد.های خوابگاه، ایاب و ذهاب، بیمه، تغذیه، کتاب و ... نمی( مبلغ شهریه شامل هزینه0تبصرۀ 

 31ـ  30غیردولتی قرآن و حدیث در سال تحصیلی  دانشگاه( پذیرش آزاد)مقطع دکتری ثابت و متغیر  ۀشهریجدول 

 درصد افزایش 

 32نسبت به سال 

 شهریه ثابت 

 هر نیمسال

 شهریه متغیر هر واحد  

س تخصصیدر  

 شهریه متغیر هر واحد

 درس پیشنیاز

شهریه متغیر هر واحد 

 رساله

 شهریۀ تقریبی 

نیمسال( 8) کل دوره  

 148.224.523 8.823.323 5.401.333 0.319.341 94.105.533 درصد افزایش 29
 

رساند گیرند، میقرار باه شدگان دانشگارزیابی تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته به اطالع کلیۀ متقاضیانی که مرحلۀ بررسی سوابق علمی و تذکر مهم:

 بود.پذیرش آنان به صورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تأیید صالحیت عمومی ایشان از سوی دبیرخانۀ مرکزی گزینش دانشجو خواهد 

http://qhu.ac.ir/uploads/2949FormPaziDoc95.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/2949CVForm.pdf

