دفترهچ
راهنمای پذریش دانش وج
آزمون ورودی دکتری
وژیۀ طالب

8931
56097870606 /53563800010

WWW.qhu.ac.ir

1

ه ه
بسم هاّلل الرحمن الرحیم
دانشگاه قرآن و حدیث براساس مجوز رسمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با نظارت سازمان
سنجش آموزش کشور ،از بین برادران و خواهران طلبة واجد شرایط از طریق آزمون ورودی اختصاصی ویژۀ طالب
برای نیمسال اول سال تحصیلی99ـ  99در مقطع دکتری به شرح زیر دانشجو میپذیرد.
الف ـ  )1شرایط پذیرش دانشجو در تمام رشتهها
 .1تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛
تبصره :شرکت طالب خارجی در آزمون بالمانع است ،ولی پذیرش آنان منوط به طی کلیة مراحل قانونیِ مربوط است.

 .2اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی آن؛
 .3دارابودن یکی از مدارک زیر
ـ مدرک سطح  3مورد تأیید مرکز مدیریت حوزۀ علمیه؛
ـ مدرک سطح  1یا  2مورد تأیید مرکز مدیریت حوزۀ علمیه به همراه مدرک کارشناسیارشد مرتبط (مجموعة الهیات و معارف اسالمی) و معتبر از دیگر مراکز
آموزش عالی؛
تبصره :شاغلین به تحصیل (در سطح سه یا دورۀ کارشناسیارشد) ،در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ 1399/60/31میتوانند در این آزمون شرکت کنند.

 .4نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذیصالح؛
 .5نداشتن منع قانونی برای ادامة تحصیل از نظر مقررات نظام وظیفة عمومی (برای برادران)؛
تبصره :برای کلیة داوطلبان مرد ،داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا مجوز تحصیل همزمان حوزه و دانشگاه الزامی است.
تذکر :پذیرفتهشدگان نهایی ،ملزم به ارائة تعهد کتبی مبنی بر تحصیل تمام وقت در مقطع دکتری خواهند بود.
الف ـ  )2شرایط پذیرش دانشجو در رشتههای مدرسی معارف اسالمی
الف) ﻋمومی شرایط :
 )2داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران.

 )1التزام عملی به اسالم ،نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی.
 )3نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذیصالح.

 )4داشتن سالمت جسمانی متناسﺐ با رشته مدرسی معارف اسالمی.

 )5قبولی در مصاحبه عمومی مدرسی معارف اسالمی (احراز این شرط پﺲ از برگزاری آزمون خواهد بود).

 )0داشتن حداکﺜر ﭼهل سال سن (مدت خدمت سربازی به سقﻒ سنی افزوده میشود).

تبصره :گروه اعﻀای رسمی هیأت علمی گروههای معارف اسالمی و استادان حقالتدریﺲ گروههای معارف اسالمی ،به شرط داشتن گواهینامۀ تدریﺲ از معاونت آموزشی و پژوهشی اسـتادان و دروس معارف
اسالمی(مشروط بر این که در  2نیمسال گذشته تدریﺲ داشته باشند) ،از شرط سنی مستﺜنی می باشند.
ب) شرایط اﺧتﺼاﺻی (داشتﻦ یﻜی از شرایط ذیﻞ کاﻓی میباشد)
 )1دارای دانشنامه کارشناسیارشد رشته مدرسی معارف اسالمی.

 )2دارای مدرک سطح سه حوزۀ علمیه.

 )3دارای گواهی خبرگان بدون مدرک(مرتبة مربی) مورد تأیید مراجع ذیصالح.

 )4مربیان رسمی گروه معارف اسالمی (اعﻀای هیأت علمی گروه معارف اسالمی در مرتبة مربی) با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی.
 )5دارای مدرک کارشناسیارشد دانشگاهی مرتبط  +مجوز تدریﺲ قطعی دروس معارف از معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی  +حداقل  5سـال سابقة تـدریﺲ در گروه معارف
اسالمی(حداقل  46واحد درسی).
 )0حوزویان دارای به مدرک سطح دو به همراه مدرک کارشناسیارشد مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری همخوان با گرایشهای پنﺞگانه دروس معارف اسالمی به تشخیص گروه آموزشی مربوط.
 )7داوطلبان دانشگاهی دارای مدرک کارشناسیارشد از مراکز ذیل
الف) دانشگاه ﻋلوم اسالمی رضوی مشهد1 :ـ رشتة علوم قرآن و حدیث 2ـ رشتة فلسفه و کالم اسالمی
ب) دانشگاه شهید مﻄهری :شیعهشناسی (گرایش کالم ،فلسفه و حکمت اسالمی)
ج) دانشگاه قرآن و حدیث1 :ـ رشتة علوم حدیث با گرایشهای اخالق ،کالم و عقاید ،تفسیراثری و نهﺞالبالغه 2ـ رشتة علوم قرآن و حدیث 3ـ رشتة تفسیر روایی 4ـ رشتة علوم و معارف نهﺞالبالغه  5ـ رشتة
روانشناسی اسالمی گرایش روانشناسی مﺜبتگرا
د) دانشگاه امام ﺻادقﻋلیهالسالم  1 :ـ رشتة معارف اسالمی و علوم سیاسی 2ـ رشتة معارف اسالمی و حقوق  3ـ رشتة معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات 4ـ رشتة معارف اسالمی و علوم تربیتی  5ـ رشتة
معارف اسالمی و فلسفه و کالم اسالمی  0ـ رشتة معارف اسالمی و فقه و حقوق
تﺒﺼرۀ  )1میزان پذیرش متقاﺿیان رشتة مدرسی معارف اسالمی به صورت  %06از میان حوزههای علمیة مورد تأیید حوزۀ علمیة قم و  %46از دانشجویان دانشگاههای فوقالذکر که دارای شرایط عمومی و
اختصاصی میباشند ،صورت میپذیرد.
تﺒﺼرۀ  )2پذیرش متقاﺿیان رشته مدرسی معارف اسالمی در دانشگاه قرآن و حدیث از طریق آزمون اختصاصی ،فقط از میان طالب حوزه علمیه مورد تأیید ،صورت میپذیرد.
تذکر مهم  :داوطلبانی که در این رشته مجاز به انتخاب شوند الزم است نسبت به تکمیل فرم مشخصات فردی در سایت  www.Asatid.orgو ارسال مدارک درخواستی به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاهها (معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی) اقدام نمایند و پﺲ از احراز شرایط باال ،مجاز به ثبتنام در دانشگاه پذیرفتهشده ،خواهند بود.
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ب) ضوابط
.1

هر داوطلﺐ صرفاً مجاز به انتخاب یک کد رشته محل است.

.2

طول مدت تحصیل در مقطع دکتری با احتساب رساله ،حداقل شش و حداکﺜر هشت نیمسال است.

.3

پذیرفتهشدگان نهایی ،موظﻒ به رعایت کامل تمامی ﺿوابط وزارت و دستورالعملهای داخلی دانشگاه در طول تحصیل هستند.

.4

پذیرفتهشدگان نهایی نمیتوانند همزمان با تحصیل در این دانشگاه در دیگر مراکز آموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشند.

ج) تاریخ ثﺒتنام و برگزاری آزمون
 )1تاریخ ثﺒتنام به ﺻورت اینترنتی از تاریخ  1931/12/11تا تاریخ  1931/11/11انجام میشود.
 )2آزمون ورودی دورۀ دکتری در دو نوبت ﺻﺒح و ﻋﺼر روز جمعه  1931/12/19برگزار میگردد.
 )9کارت ورود به آزمون دو روز قبل از برگزاری آزمون ،از طریق سایت دانشگاه قابل دریافت است.
 )4آزمون در شهر قم و در محل ساختمان مرکزی دانشگاه قرآن و حدیث برگزار خواهد شد[ .دریاﻓت لوکیشﻦ محﻞ آزمون]
[نشانی محل برگزاری آزمون :قم ،بلوار پانزده خرداد ،بعد از ﭼهارراه نوبهار ،خیابان شهید نظری ثابت ،بعد از شهرک جهاد ،مؤسسة علمی فرهنگی دارالحدیث ،ساختمان دانشگاه قرآن و حدیث]

شیوۀ برگزاری آزمون :تشریحی است.
د) تﻜالیف داوطلب برای ثﺒتنام اینترنتی و شرکت در آزمون
الﻒ) مطالعة دقیق این دفترﭼه و مراجعه به سامانة ثبتنام آزمون ورودی اختصاصی و ورود اطالعات الزم براساس بندهای سامانة ثبتنام؛ [لینک سامانه ثﺒت نام]
ب) تهیة اسکن عکﺲ  3 × 4تمام رخ و بارگذاری فایل آن؛ [با فرمت JPG :و حجم :حداکﺜر  156کیلو بایت]
د) تهیة اسکن مدرک معتبر دال بر ایﺜارگری و بارگذاری فایل آن؛ [با فرمت JPG :و حجم :حداکﺜر  156کیلو بایت] (ویژۀ متقاﺿیان استفاده از سهمیة رزمندگان و ایﺜارگران)

هـ) کارت بانکی عﻀو شبکة شتاب با مشخصات (رمز دوم ،کد  CVV2و تاریخ انقﻀاء) جهت پرداخت اینترنتی (آنالین) هزینة ثبتنام به مبلغ  1/111/111ریال؛
(هزینة ثبتنام عودت داده نمیشود).
و) تکمیل ثبتنام اینترنتی و دریافت کد رهگیری که نشانگر پایان مراحل ثبتنام یک داوطلﺐ است( .صحت اطالعات ارسالی به عهدۀ شخص داوطلﺐ است).

ز) داوطلبان پﺲ از تکمیل ثبتنام و گرفتن کد رهگیری ،کد دریافتشده را تا دریافت کارت ورود به آزمون نزد خود نگهدارند.
ح) داوطلبان نسخة ﭼاپی کارت ورود به جلسة آزمون را در موعد مقرر از طریق سامانة مربوط دریافت کرده و در روز آزمون همراه با کارت ملی ،در محل
آزمون حﻀور به هم رسانند.

هـ) سهمیهها
 )1سهمیۀ مربیان رسمی (ویژۀ متقاﺿیان استفاده از سهمیة مربیان رسمی) :بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی
و تخصصی مصوب مورخ  1399/61/29مجلﺲ شورای اسالمی ،ده درصد ( )% 16سهمیة مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) برای مربیان قطعی و یا رسمی
آزمایشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به شرط کسﺐ حداقل هشتاد درصد ( )% 96نمرۀ آخرین فرد
پذیرفتهشده در گزینش آزاد اختصاص مییابد.
 )2سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران (ویژۀ متقاﺿیان استفاده از سهمیة رزمندگان و ایﺜارگران) :با توجه به تصویﺐ قانون جامع خدماترسانی به رزمندگان و ایﺜارگران و
اصالحیة آن ،گزینش داوطلبان بر اساس این قانون صورت میگیرد .بنابراین )1 :بیست و پنﺞ درصد ( )% 25ظرفیت هرکدرشتهمحل به «همسران و فرزندان
شهداء و مفقود األثر»« ،آزادگان و همسر و فرزندان آنان»« ،جانبازان  % 25و باالتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد (سهمیة ایﺜارگران  % 25ظرفیت))2 .
پنﺞ درصد ( )% 5ظرفیت هرکدرشتهمحل به «جانبازان زیر  %25و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حﻀور داوطلبانه
در جبهه» اختصاص دارد (سهمیة ایﺜارگران  % 5ظرفیت) .براساس قوانین مذکور حد نصاب نمرۀ ایﺜارگران (اعم از ظرفیت  25درصدی یا  5درصدی)  % 76نمرۀ آخرین
فرد پذیرفتهشده در گزینش آزاد در هرکدرشتهمحل و حد نصاب رزمندگان  % 96نمرۀ آخرین فرد پذیرفتهشده در گزینش آزاد در هر کدرشتهمحل میباشد.

و) نحوۀ گزینش و زمان اﻋالم نتایج آزمون
گزینش نهایی در هریک از رشتهها از بین داوطلبانی که حدنصاب نمرۀ علمی الزم از آزمون کتبی براساس مقررات گروههای آموزشی دانشگاه احراز کرده
باشند ،در تابستان  1399صورت خواهد گرفت .بدیهی است ثبتنام قطعی منوط به موفقیت داوطلﺐ در آزمون کتبی ،کسﺐ حدنصاب قبولی و امتیازات الزم
آموزشی ،پژوهشی و مصاحبة ورودی مطابق با مقررات و دستورالعملهای مربوط به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و طی مراحل گزینش عمومی در مراجع
ذیصالح نهاد نمایندگی و هیأت مرکزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود .ایام برگزاری مصاحبة ورودی تیر و مرداد سال
1399و زمان اعالم نتایﺞ نهایی همة رشتهها ،نیمة دوم شهریور سال  1399خواهد بود.
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ز) شهریۀ تحﺼیلی و وام دانشجویی
تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث مستلزم پرداخت شهریه
است .میزان شهریه در سال تحصیلی  99ـ  97بر اساس جدول مقابل است
که برای سال تحصیلی  99ـ  99بر اساس ﺿوابط و مقررات وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای دانشگاه و هیأت أمناء حداکﺜر
تا  16درصد

شهریه ثابت:

 39.799.931ریال

شهریة هر واحد تخصصی:

 7/324/159ریال (حداکﺜر  19واحد)

شهریة هر واحد رساله:

 16/769/427ریال (حداکﺜر  19واحد)

افزایش خواهد داشت[ .اطالعات مرتبط با تخفیفات مالی دانشجویی ،تعداد و عناوین دروس را در پایگاه اینترنتی دانشگاه مشاهده نمایید].

دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه قرآن و حدیث ،می توانند شهریة ثابت هر نیمسال را در ابتدای ترم هنگام انتخاب واحد پرداخت نمایند و شهریة
متغیر به صورت اقساطی و در طول ترم دریافت خواهد شد.
صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،در سال تحصیلی  99ـ  97برای هر یک از دانشجویان مقطع دکترای تخصصی ،مبلغ
 266/666/666ریال (بیست میلیون تومان) وام دانشجویی طی  9نیمسال تخصیص داده است .این وام قرضالحسنه بوده و بازپرداخت آن توسط دانشجو،
حدود ﭼهار سال پﺲ از شروع تحصیل ،طی اقساط تعیینشده توسط بانک عامل صندوق انجام خواهد شد .در نهایت تصمیمگیرندۀ نهایی مبلغ و
شیوۀ اعطای وام در سال تحصیلی آتی ،صندوق رفاه دانشجویی وزارت متبوع خواهد بود.
جدول اطالﻋات رشتهها و گرایشهای دورۀ دکتری آزمون اﺧتﺼاﺻی ویژۀ طالب سال 1931



توضیحات

محﻞ اجرا

کدرشته محﻞ

نام رشته محﻞ

31211

علوم قرآن و حدیث

31211

کالم امامیه

31212

علوم و معارف نهﺞالبالغه

ـ

31219

مدرسی معارف گرایش اخالق اسالمی

پذیرش بر اساس شرایط دﻓتر نهاد برای متقاضیان رشتههای مدرسی معارف اسالمی؛

31214

مدرسی معارف گرایش قرآن و متون اسالمی

ـ
ـ

قم

شعبۀ تهران

[مندرج در دﻓترچههای شمارۀ یک آزمون سال  31سازمان سنجش (ص  )11و بند الف ـ  2همیﻦ اطالﻋیه]

ظرفیت پذیرش دانشگاه برای سال تحصیلی  99ـ  99از طریق دو آزمون اختصاصی و سراسری ،در هرکدرشتهمحل مجموعاً  7نفر است.

جدول مواد و منابع آزمون ورودی دکتری /اﺧتﺼاﺻی ویژۀ طالب ـ سال 1931
منابع آزمونی دروس ﻋمومی (مشترک همه رشتهها)

مادۀامتحانی

تفسیر قرآن

«مجمعالبیان»؛ طبرسی ـ جزء  29ـ با تأکید بر بخش «المعنی»

2

حدیث

«تاریخ حدیث» ،تک جلدی؛ سیدمحمدکاظم طباطبائی (نشر دارالحدیث)

2

عربی

«نهﺞالبالغه»؛ سید رﺿی ـ بخش نامهها [نامة  1تا پایان نامة ( ]31ترجمه ،تجزیه و ترکیﺐ ،لغت)

2

ﻋنوان رشتهمحﻞ

مادۀامتحانی

ﻋلوم قرآن و حدیث
+
مدرسی معارف
گرایش قرآن و متون

کالم امامیه

منابع آزمونی دروس تخﺼﺼی

نهجالﺒالغه

ضریب

تفسیر قرآن

«المیزان فی تفسیر القرآن»؛ سیدمحمدحسین طباطبایی ـ جزء 27

4

علوم قرآن

«تلخیص التمهید» دو جلدی؛ محمدهادی معرفت (نشرجامعه مدرسین)

3

فقه الحدیث

«الکافی»؛ شیخ کلینی ـ کتاب اإلیمان و الکفر [از ابتدا تا پایان باب [ 35اإلعتراف بالتقصیر] (نشر اإلسالمیه)

2

کالم قدیم

«کشﻒ المراد فی شرح تجرید اإلعتقاد»؛ عالمه حلی ـ بخش الهیات ـ المقصد الﺜالث (نشر اسالمی)

4

کالم جدید

«کالم جدید»؛ حسن یوسفیان (نشرسمت)

3

فقه الحدیث

«الکافی»؛ شیخ کلینی ـ کتاب اإلیمان و الکفر [از ابتدا تا پایان باب [ 35اإلعتراف بالتقصیر] (نشر اإلسالمیه)

2

«نهایه الحکمه»؛ سیدمحمدحسین طباطبائی (نشرجامعه مدرسین)

2

«الکافی»؛ شیخ کلینی ـ کتاب اإلیمان و الکفر [از ابتدا تا پایان باب [ 35اإلعتراف بالتقصیر] (نشر اإلسالمیه)

4

«نهﺞالبالغه»؛ سیدرﺿی؛ شرح إبن میﺜم ـ خطبة اول

3

«گزیدۀ دانشنامة امیرالمؤمنین(علیهالسالم)»؛ محمدی ریشهری (نشر دارالحدیث)

2

«اخالق در قرآن»؛ محمدتقی مصباح یزدی ـ جلد اول و دوم

4
3
2

فلسفه
ﻋلوم و معارف

ضریب

فقه الحدیث
تفسیر نهﺞالبالغه
(علیهالسالم)

تاریخ و سیرۀ امیرمؤمنان

مدرسی معارف

اخالق

گرایش اﺧالق

فلسفة اخالق

«مبانی فلسفة اخالق»؛ رابرت هولنز ،ترجمة مسعود اولیا ـ از ابتدا تا پایان بخش سوم (نشر ققنوس)

اسالمی

فقه الحدیث

«الکافی»؛ شیخ کلینی ـ کتاب اإلیمان و الکفر [از ابتدا تا پایان باب [ 35اإلعتراف بالتقصیر] (نشر اإلسالمیه)

4

محل الصاق

باسمه تعالی
پیشنویس تقاضانامۀ ثﺒتنام آزمون اﺧتﺼاﺻی ویژۀ طالب دانشگاه قرآن و حدیث

عکﺲ

مقﻄع دکتری /نیمسال اول /سال تحﺼیلی  33ـ 31
 )1مشخصات فردی
نام خانوادگی:
نام:

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

شماره شناسنامه:

محل صدور:

...................................................................

تاریخ تولد13.......... /.......... /............ :
ﭼپ دست هستم :آری 

محل تولد:

نام پدر:

...............................................................

...................................................................

جنسیت :زن 

....................................................................

مرد 

کد ملی:

.....................................................................

وﺿعیت تأهل :مجرد  متأهل 

خیر 

 )2سوابق تحصیلی
الف) نوع مدرک تحصیلی
نوع اول

دارای مدرک سطح  :3

در حال تحصیل سطح 3؛ اتمام تا تاریخ  :1399/60/36

نوع دوم

دارای مدرک سطح  2و مدرک کارشناسیارشد :

درحال تحصیل در سطح  2یا مقطع کارشناسیارشد؛ اتمام تا تاریخ  :1399/60/36

نوع سوم

دارای مدرک سطح  1و مدرک کارشناسیارشد :

درحال تحصیل در سطح  1یا مقطع کارشناسیارشد؛ اتمام تا تاریخ  :1399/60/36

ب) آخرین مدرک و عنوان رشتة تحصیلی
حوزوی /سطح................................................................... :

دانشگاهی /مقطع:

...............................................

شهر أخذ مدرک............................................................ :

عنوان رشته:

.........................................................

تاریخ أخذ مدرک:

دانشگاه أخذ مدرک........................................... :

............. /.......... / ..........

تاریخ أخذ مدرک:

........ /....... / .....

ج) معدل
سطح سه :

سطح دو :

................................................................................................

کارشناسیارشد.............................................................................. :

 )3کد و نام رشته محل انتخابی

.........................................................................................

سطح یک....................................................... :

کارشناسی............................................................ :

(مندرج در جدول صفحة اول اطالعیه)

نام رشته محل:

کدرشته محل:

....................................................................................................................................................................................

هیأت علمی رسمی قطعی :

 )4متقاضی استفاده از سهمیۀ مربیان رسمی:

هیأت علمی رسمی آزمایشی :

 )5متقاضی استفاده از سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران
جانباز باالی  :% 25

جانباز زیر  :% 25

آزادگان :

فرزند یا همسر جانباز باالی  25درصد :

فرزند یا همسر جانباز زیر  25درصد :

فرزند یا همسر شهید و مفقوداالثر :

فرزند یا همسر آزادگان :

 )6وضعیت نظام وظیفه( :ویژۀ برادران)
پایان خدمت :

مشمول :

معافیت دائم :

معافیت تحصیلی :

سایر :

توﺿیح:

...........................................................

 )7نشانی دقیق داوطلب
نشانی محل اقامت:
نشانی محل کار:

.........................................................................................................................................................................................................................

تلفن:

..........................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

تلفن:

..........................................................................

شماره تلفنی که بتوان در موقع ﺿرورت ،پیام فوری فرستاد :تلفن ثابت ............................................................................................. :کد شهرستان:
تلفن همراه .................................................... :کدپستی ................................................................................. :پست الکترونیک:

.........................................................

................................................. @ ........................................................................

اینجانﺐ  ..................................................................................متقاﺿی شرکت در آزمون اختصاصی ویژۀ طالب در مقطع دکتری ،صحّت تمامی اطالعات مندرج در
این تقاﺿانامه را تأیید می کنم و ﭼنانچه در هر زمان خالف آنها احراز گردد ،دانشگاه مجاز خواهد بود طبق مقررات عمل نماید.
تاریخ و امﻀاء:

...................................................................

5

