
  باسمه تعالی

  فراخوان [اطالعیه] دانشگاه قرآن و حدیث

  1401) سال ph.Dمتمرکز دکتري (مراحل ارزیابی تخصصی آزمون نیمه
  

شامل اجراي ) ph.D( نامۀ پذیرش دانشجو در دورة دکتري، به استناد آیین1401متمرکز دورة دکتراي تخصصی سال پذیرش دانشجو در آزمون نیمه

مرحلۀ اول آزمون مربوط به سنجش علمی است که  .است 28/10/1395مورخ  3733/445نامۀ ابالغی شمارة اي مطابق با آیینمرحله فرآیند دو

در آزمون  کنندهداوطلبان شرکت گیرد و مرحلۀ دوم آن، بررسی و ارزیابی تخصصی سوابق علمیتوسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می

بر این اساس، دانشگاه قرآن و حدیث به عنوان پذیرندة دانشجو در مقطع دکتراي  ذیرندة دانشجو واگذار شده است.هاي پاولیه است که به دانشگاه

  اند.رسمحل، موارد مرتبط با برگزاري مرحلۀ دوم آزمون را به اطالع متقاضیان تحصیل در این مرکز آموزش عالی میکدرشته 5تخصصی براي 
  

  دانشگاه هايمحلاطالعات کدرشته. 1

سازمان سنجش آموزش  انتخاب رشتۀ صادرشده از سويکارنامۀ بر اساس  که ،1401متمرکز دکتري داوطلبان حاضر در جلسۀ آزمون نیمه

 17/03/1401 تا فرصت خواهند داشت حداکثر؛ هستند دانشگاههاي این محلکدرشتههر یک از  حدنصاب نمرة علمیداراي کشور 

گاه اقدام خصصی این دانشنسبت به ارسال درخواست پذیرش در مرحلۀ ارزیابی تاطالعیه]  همین [مندرج در بند سومبا ارسال پستی مدارك مورد نیاز 

  نمایند. 
  

  قرآن و حدیثهاي دانشگاه محلکدرشته ):1جدول شمارة (               

  محل تحصیل  ظرفیت  دوره  رشتهعنوان   کدرشته محل  کدرشته امتحانی

2129  
  علوم قرآن و حدیث  1576

  غیرانتفاعی

5  

  5  البالغهعلوم و معارف نهج  1580  مرکز قم

  4  کالم امامیه  1663  2133

2180  
  3  اسالمی اخالقمدرسی   2398

  شعبۀ تهران
  3  مدرسی  معارف قرآن و حدیث  2399

   

  

  ]انجام خواهد شد. حضوريبه صورت  سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً 10/02/1401نامۀ ابالغی مورخ بخشبر اساس  [مصاحبۀ علمیبرنامۀ زمانی ارزیابی تخصصی . 2

  شده از متقاضیان خواهد بود که طی اطالعیۀ بعدي نامی دریافتبر اساس مدارك ثبت] صرفًا حضوري[ علمیمصاحبۀ  دهیوقت

  در سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت.

  

  ورود به مرحلۀ ارزیابی تخصصی مصاحبۀتاریخ  ):2(جدول شمارة 

  محورهاي مورد پرسش در ارزیابی تخصصیمنابع و   محل برگزاري مصاحبه  وروديتاریخ مصاحبۀ   رشته محل

  علوم قرآن و حدیث

  شنبه و یکشنبه

  1401/خرداد/29و  28

  قم

  البیان و المیزانجزء آخر قرآن کریم: در حد مجمع 4. تفسیر1

  قرآنی: در حد التمهید. علوم 2

  دانش حدیثکتاب . حدیث: در حد 3

  البالغهعلوم و معارف نهج
  قرآن. 1

  البالغه. نهج2

  دانش حدیثکتاب حدیث: در حد  .3

  کالم امامیه
  شنبه

  1401/خرداد/28

  . فلسفه: در حد نهایه الحکمه1

  .کالم قدیم: در حد کشف المراد2

  یوسفیان .کالم جدید: در حد کالم جدید حسن3

  . فهم روایات: در حد اصول کافی4

  قرآن و حدیثمدرسی معارف 
  شنبه

  1401/خرداد/28
  تهران

  البیان و المیزانجزء آخر قرآن کریم: در حد مجمع 4. تفسیر1

  التمهید . علوم قرآنی: در حد2

  دانش حدیثکتاب . حدیث: در حد 3

  اسالمی اخالقمدرسی 
  پنجشنبه

  1401/خرداد/26
  قم

  اخالق در قرآن: محمدتقی مصباح یزدي. 1

  . مبانی فلسفۀ اخالق: رابرت هولنز، ترجمۀ مسعود اولیاء2

  4. المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء: مالمحسن فیض کاشانی، ج 3

  . آیین زندگی (اخالق کاربردي): احمدحسین شریفی4
  



  . مدارك مورد نیاز3

   [دریافت فرم]؛ همراه با الصاق عکس جدید وروديشرکت در مصاحبۀ شدة فرم درخواست ـ تکمیل

   [دریافت فرم]) همراه با الصاق عکس جدید؛ CV( آموزشی و پژوهشیشدة فرم مشخصات تکمیلـ 

  ـ تصاویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

  ؛1401متمرکز دکتري سال ـ تصویر کارنامۀ اولیۀ آزمون نیمه

  ؛1401متمرکز دکتري سال ون نیمهـ تصویر کارنامۀ انتخاب رشتۀ آزم

  ؛با ذکر معدل )3(یا سطح  ارشدکارشناسی(تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزشی عالی) ـ تصویر مدرك تحصیلی یا گواهی 

  ؛با ذکر معدل )2 (یا سطح کارشناسی(تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزشی عالی) ـ تصویر مدرك تحصیلی یا گواهی 

  نامه و شناسنامۀ مجالت علمی پژوهشی که مقاالت متقاضی در آنها به چاپ رسیده است یا داراي گواهی چاپ است؛تصویر صفحۀ اول و چکیدة پایانـ 

  ؛نامۀ مذکور][مطابق با جدول همترازي نمرات آزمون زبان انگلیسی مندرج در آیینـ تصویر گواهی زبان خارجی معتبر 

  ؛[ویژة متقاضیان استفاده از سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران]ال بر رزمندگی و ایثارگري ـ تصویر مدارك معتبر د

[ویژة متقاضیان استفاده از سهمیۀ مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که به تأیید باالترین مقام  ـ تصویر حکم کارگزینی معتبر اعضاي هیأت علمی

  ؛اشد.]مسئول رسیده ب

شدگان معرفیبراي  ریال 3,000,000محل و کدرشتهشدگان در یک معرفیبراي ریال  2,000,000به مبلغ  بابت تقاضاي مصاحبۀ ورودي ـ اصل رسید بانکی

نزد بانک  حدیث به نام دانشگاه قرآن و »13972017«با شناسۀ پرداخت  »5025506745«به شمارة حساب محل کدرشتهدو  و متقاضیان شرکت در مصاحبۀ هر

  .ملت
  

  . نحوة درخواست پذیرش و ارسال مدارك4

ابان شهید به نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، چهار راه نوبهار، خی پست پیشتاز باصرفاً این اطالعیه را بند سوم مندرج در  تمام مداركمتقاضیان باید 

ـ  1139: ، صندوق پستیتوسعه، سنجش و ارزشیابی دانشگاه دفترجهاد، مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، دانشگاه قرآن و حدیث،  نظري ثابت، بعد از شهرك

درخواست «و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت به دانشگاه تحویل شده باشد  17/03/1401حداکثر تا بستۀ ارسالی که ارسال نمایند  37195

  بر روي پاکت الزامی است.» هاي مورد تقاضامحلنام رشته یا رشته«و  »1401پذیرش تحصیل در مقطع دکتري 
  

  . شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان5

  ؛1401متمرکز دکتري سال آزمون نیمه 2و  1هاي شمارة ـ احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه

  مرکز مدیریت حوزة علمیه؛ 3ارشد مرتبط و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با مدرك سطح دارابودن دانشنامۀ کارشناسیـ 

  ]1401شمارة یک و دو آزمون سال  [مندرج در دفترچۀهاي مدرسی معارف ؛ شده براي متقاضیان رشتهـ دارابودن شرایط اعالم

  شده از سوي گروه مربوط؛ـ گذراندن دروس جبرانی ارائه

  هاي داخلی دانشگاه؛عایت کامل  ضوابط و دستورالعملر ـ

  شهریۀ تحصیلی و وام دانشجویی .6

  شهریه یزانمتحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث مستلزم پرداخت شهریه است. 

ر بآینده بر اساس جدول مقابل است که براي سال تحصیلی  1400ـ  1401در سال تحصیلی 

مصوبات شوراي دانشگاه و   اساس ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و

[اطالعات مرتبط با تخفیفات مالی دانشجویی،  درصد افزایش خواهد یافت. 20تا  10هیأت أمناء حداکثر 

  تعداد و عناوین دروس را در پایگاه اینترنتی دانشگاه مشاهده نمایید.]

توانند شهریۀ ثابت هر نیمسال را در ابتداي ترم هنگام انتخاب واحد پرداخت نمایند و شهریۀ متغیر به صورت اقساطی قرآن و حدیث، میدانشجویان مقطع دکتري دانشگاه 

براي هر یک از دانشجویان مقطع دکتراي  1400ـ  1401صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، در سال تحصیلی  و در طول ترم دریافت خواهد شد.

الحسنه بوده و بازپرداخت آن از سوي اعتبار (وام) براي هر نیمسال آموزشی تخصیص داده است. این وام قرضومان) (شش میلیون وپانصد هزار تریال  000/000/65تخصصی، مبلغ  

گیرندة نهایی مبلغ و شیوة اعطاي وام در سال تحصیلی آتی، خواهد شد. در نهایت تصمیمشده توسط صندوق انجام دانشجو، پس از اتمام تحصیل، طی اقساط تعیین

  صندوق رفاه دانشجویی وزارت متبوع خواهد بود.

  
  دانشگاه معاونت آموزشی و پژوهشی

18/02/1401 

  ریال 59,670,000  شهریه ثابت:

  واحد) 18(حداکثر ریال  477/997/9  شهریۀ هر واحد تخصصی:

  شهریۀ هر واحد رساله:

  میانگین شهریۀ ثابت و متغیر یک ترم:

  واحد) 18(حداکثر ریال  004/617/14

  ریال  876/409/139

 


