
 اسمه تعاليب

  ]با سهمیۀ استعداد درخشان[ در مقطع دکتریبدون آزمون پذیرش  

 99ـ  99نیمسال اول سال تحصیلی  دانشگاه قرآن و حدیث
             

 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ به اطالع دانشجویان و  61/64/51مورخ  455992/4بخشنامۀ شمارۀبه استناد      

  ها و مراکز آموزش عالیِ دارای شرایطو دیگر دانشگاه این دانشگاهارشد دورۀ کارشناسیآموختگان ممتاز دانش

  61/42/59مورخ  19494/46به شمارۀ  دورۀ دکترینامۀ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در آیین

 رساند، دانشگاه قرآن و حدیث در مقطع دکتری می  [قابل دریافت است ها از طریق سایت سازمان سنجشو اصالحیه جداول ضمیمه ،نامه]آیین

 پذیرد.و مصاحبۀ علمی، دانشجو می ون و صرفاً با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشیزیر بدون آزم جدولهای مندرج در در رشته
 

 توانند در هر رشته داوطلب شوند. آموختگان آن میهای مرتبط که دانشتوضیحات و رشته محل تحصیل عنوان رشته
 علوم قرآن و حدیث

 مرکز قم
 های آنو گرایش های علوم قرآن و حدیث، علوم قرآنی، علوم حدیثتمامی رشته

 البالغهعلوم و معارف نهج

 الم و عقایدکهای کالم و فلسفه، فلسفۀ اخالق، فلسفه و کالم )حکمت( اسالمی، علوم حدیث گرایش تمامی رشته کالم امامیه

 مدرسی معارف گرایش قرآن و متون اسالمی
 شعبۀ تهران

شده از سوی دفتر نهاد نمایندگی عموم متقاضیان، دارابودن شرایط اعالمالزامی عالوه بر داشتن شرایط و ضوابط 

 مدرسی معارف گرایش اخالق اسالمی (دفتر نهاد )دریافت شرایط مقام معظم رهبری نیز الزامی است.

 مدارک خود را به دانشگاه قرآن و حدیث ارسال نمایند. 02/20/99توانند حداکثر تا تاریخ دارندگان شرایط زیر می

 پذیرش بدون آزمون متقاضیانعموم  شرایط و ضوابط الزامی

 داخل کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ هایدانشگاهارشد آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دورۀ کارشناسیدانش .6

آموخته شوند؛ در غیر این صورت دانشرسمًا نامۀ خود دفاع و از پایان 13/60/3131دانشجویان نیمسال آخر)چهارم(، در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا  :6تبصرۀ

 اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد.
 مند شوند.نامه بهرهالت این آیینتوانند از تسهیمطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدارک حوزوی نمی :4تبصرۀ 
 یستند.طریق نمجاز به درخواست پذیرش از این ارشد، مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدرک تحصیلی معادل کارشناسی :9تبصرۀ 
 های خارج از کشور، مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.آموختگان دانشگاهمطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اتباع غیرایرانی و دانش :2تبصرۀ 

 با رشتۀ تحصیلی مورد تقاضا در دورۀ دکتری؛ مرتبطارشد در رشتۀ تحصیلی دارابودن مدرک کارشناسی .4

 نیمسال استمرار داشته است؛ مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.  5ارشد بیش از داوطلبانی که طول دورۀ تحصیل آنان در مقطع کارشناسی :6تبصرۀ 

 گذشته باشد؛ مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند. آنان ارشدآموختگی مقطع کارشناسیسال از زمان دانش 2آموختگانی که بیش از دانش: 4تبصرۀ 

 ؛ارشدکارشناسیدر دورۀ  (نامهبدون احتساب نمرۀ پایان)باالتر  و  69میانگین کل و  کارشناسیو باالتر در دورۀ  61معدل کل داشتن میانگین  .9

 )انتهای اطالعیه(شی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی های آموزشی، پژوهفعالیتمجموع امتیاز از  94حداقلکسب  .2

 نام و ارسال مدارک ثبتنحوۀ 

قم، بلوار پانزده خرداد، صرفاً از طریق پست پیشتاز به نشانی:  02/20/99 پایان وقت اداریداوطلبان باید مدارک مورد نیاز ذیل را حداکثر تا     

 ارسال نمایند و رسید پستی را نزد دانشگاه آموزشی و پژوهشی گزینش، نظارت و توسعۀدفتر ، 99659ـ  6695چهارراه نوبهار، بعد از شهرک جهاد، صندوق پستی 

 پاکت الزامی است.بر روی  «نام رشتۀ مورد تقاضا»و  «مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری»درج عبارت خود نگاه دارند. 

 مدارک مورد نیاز 

 [بدون آزمون پذیرش تقاضایدریافت فرم ]شدۀ فرم درخواست پذیرش؛ تکمیل  .1

  [CVدریافت فرم ] ؛به همراه الصاق عکس جدید (CVشدۀ فرم مشخصات تفصیلی)تکمیل  .2

 تصاویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی؛ .3

 [31]در صورت شرکت در آزمون سال  ؛31متمرکز دکتری سال تصویر کارنامۀ آزمون نیمه  .4

 [تأیید معدل گواهی دریافت فرم] ؛نامه، تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیلشدۀ گواهی تأیید معدل، نمرۀ پایانفرم تکمیل  .5

 که چاپ شده و یا دارای گواهی پذیرش چاپ باشند. ISI ،ISCتصویر کامل کلیۀ مقاالت علمی ـ ترویجی، علمی ـ پژوهشی،  .6

واهی ـ گ/  ـ گواهی پذیرش چاپ برای آن دسته از مقاالتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند./  ـ در صورت چاپ مقاله، تصویر جلد مجله حتمًا ضمیمه شود.

 ی که مقاالت متقاضی در آن چاپ شده یا خواهد شد.مجالت داخلی و خارج ISI ،ISCاعتبار درجۀ علمی ترویجی، علمی پژوهشی، 

 ارشد با ذکر معدل به همراه ریز نمرات؛کارشناسی )تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی(تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی  .7

http://qhu.ac.ir/uploads/6834NahadLaw.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/6834FormPazireshNonTestDoc98.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/6834CVFormPazireshNonTestDoc.pdf
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 با ذکر معدل به همراه ریز نمرات؛ کارشناسی )تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی(درک تحصیلی یا گواهی متصویر  .8

 نامۀ مذکور[]مطابق با جدول همترازی نمرات آزمون زبان انگلیسی مندرج در آیین ؛تصویرگواهی زبان خارجی معتبر  .9

 .]ویژۀ برادران[تصویر کارت پایان خدمت وظیفۀ عمومی یا معافیت یا دفترچۀ آماده به خدمت معتبر  .11

 انشگاه قرآن و حدیث نزدبه نام د« 00920202» شناسۀشمارۀ با  «5205525205»به شمارۀ حساب   ریال 002220222اصل رسید بانکی به مبلغ  .11

 [درج شمارۀ شناسه به صورت صحیح و خوانا بر روی فیش واریزی الزامی است.]؛ بانک ملت

 مهم نکات
 در صورت دارابودن کلیۀ شرایط اقدام به ارسال محترم با دقت و گردد. بنابراین داوطلبانمدارک ارسالی و وجوه پرداختی مسترد نمی 

 مدارک نمایند.

 برای ورود به مقطع دکتری بر اساس مدارک ارسالی متقاضی و نتیجۀ مصاحبۀ علمی وی،  صالحیتداوطلب شوند، تشخیص  رشته یکتوانند در متقاضیان صرفاً می

 بر عهدۀ گروه آموزشی مربوط و تأیید معاونت آموزشی دانشگاه است.

  مقرر به دانشگاه رسیده باشد، بررسی نخواهد شد. موعدمدارک ناقص و مدارکی که بعد از 

 ه تماس وخواهشمند است از هر گون .رسید خواهد داوطلبان اطالع به دانشگاه اینترنتی پایگاه طریق از مقتضی موقع در مصاحبه برگزاری مان و مکان ز 

 ضروری به دانشگاه خودداری شود. یرغیا مراجعۀ 

 تها مجاز نیسبه سایر دانشگاهشده شدگان نهایی، همراه با پرداخت شهریۀ تحصیلی است و تغییر رشته و یا انتقال افراد پذیرفتهادامۀ تحصیل قبول. 

  یأت مرکزی تأیید دبیرخانۀ ه، منحصراً پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و نام قطعیثبتپذیرش نهایی متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتری و

گرفت. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچگونه حقی صورت خواهد ها و واحد گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گزینش دانشجو

 را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

 (Ph. Dجدول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری )

 حداکثر امتیاز حداقل امتیاز پژوهشی نوع فعالیت ردیف
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 نامهمرتبط با پایان ( مقاالت علمی پژوهشی )داخلی و خارجی( 3-3

 های علمی و صنعتی ایرانگواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش(  3-2

 المللی )خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا(های علمی معتبر بین( برگزیدگی در جشنواره 3-1
 امتیاز 22 امتیاز )الزامی( 9

 امتیاز 0 ـ نامهایانپمقاالت علمی ترویجی مرتبط با  2

 امتیاز 4 ـ های معتبر )داخلی با خارجی(شده در کنفرانسمقاالت چاپ 1

 امتیاز 4 ـ تألیف یا ترجمۀ کتاب مرتبط با رشتۀ تحصیلی 4

 امتیاز 4 ـ ارشدنامه کارشناسیکیفیت پایان 5

 (امتیاز مازاد 1) ـ ]قابل ارائه در جلسۀ مصاحبه[ ایدۀ مکتوب برای پژوهش و طرح مدون رسالۀ دکتری 0
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 حداکثر امتیاز حداقل امتیاز نوع فعالیت آموزشی ردیف

 امتیاز 0تا  ـ معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دورۀ کارشناسی 7

 امتیاز 5تا  ـ ارشد ناپیوستهمعدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دورۀ کارشناسی 1

 امتیاز 1 ـ نیمسال( 1طول مدت تحصیل در دورۀ کارشناسی )سنوات مجاز:  3

 امتیاز 1 ـ نیمسال( 5ارشد ناپیوسته )سنوات مجاز: طول مدت تحصیل در دورۀ کارشناسی 36

 امتیاز 5 ـ برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 33

 امتیاز 1 ـ  مدرک زبان معتبر 32

 02 . جمع امتیازات آموزشی

 حداکثر امتیاز حداقل امتیاز شاخص ارزیابی مصاحبۀ ورودی ردیف

 امتیاز 36 ـ تسلط علمی بر مباحث مرتبط با رشتۀ مورد درخواست 31

 امتیاز 1 ـ تسلط بر زبان عربی 34

 امتیاز 5 ـ گویی به سؤاالت مرتبط با رشتۀ مورد درخواستتسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخ 35

 امتیاز 4 ـ گروه آموزشی مربوطهای علمی راستایی زمینۀ پژوهشی با اولویتهم 30

 امتیاز 1 ـ شخصیت، متانت، برازندگی و نحوۀ تعامل و قدرت ایجاد ارتباط 37

 امتیاز 5 ـ هوش عمومی، فطانت و زیرکی 31

 (امتیاز مازاد 4) ـ بودن، تسلط بر زبان دوم در صورت نداشتن مدرک معتبرویژگی خاص: حافظ 33
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