باسمه تعالی

اطالعیة پذیرش دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث
آزمون اختصاصی ویژة طالب
مقطع دکتری ،سال تحصیلی  89ـ 7981

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 اختصاصی و مصاحبة علمی برای تحصیل
در مقطع دکتری رشتههای مندرج در جدول زیر برای سال تحصیلی 98ـ  97دانشجو میپذیرد.
کدرشته محل

نام رشته محل



محل

شرایط اختصاصی

اجرا

81279

علوم قرآن و حدیث

قم

ـ

81277

کالم امامیه

قم

ـ

81272

علوم و معارف نهجالبالغه

قم

ـ

81279

مدرسی معارف گرایش اخالق اسالمی

قم

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

81279

مدرسی معارف گرایش قرآن و متون اسالمی

شعبة تهران

[مندرج در دفترچههای شمارة یک آزمون سال  81سازمان سنجش (ص  )79و بند ب ـ  2همین اطالعیه]

ظرفیت پذیرش دانشگاه برای سال تحصیلی  89ـ  89از طریق دو آزمون اختصاصی و سراسری ،در هرکدرشتهمحل مجموعاً  9نفر است.

الف) ضوابط
 .1هر داوطلب صرفاً مجاز به انتخاب یک کد رشته محل است.
 .2طول مدت تحصیل در مقطع دکتری با احتساب رساله ،چهارسال (هشت نیمسال) است.
 .3پذیرفتهشدگان نهایی ،موظف به رعایت کامل تمامی ضوابط وزارت و دستورالعملهای داخلی دانشگاه در طول تحصیل هستند.
 .4پذیرفتهشدگان نهایی نمیتوانند همزمان با تحصیل در این دانشگاه در دیگر مراکز آموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشند.
ب ـ  )7شرایط عمومی 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 حوزة علمیه؛
ـ مدرک سطح  1یا  2مورد تأیید مرکز مدیریت حوزة 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 دورة کارشناسیارشد) ،در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ 1397/60/31میتوانند 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)؛
تذکر :7پذیرفتهشدگان نهایی ،ملزم به ارائة تعهد کتبی مبنی بر تحصیل تمام وقت در مقطع دکتری خواهند بود.
تذکر :2دانشگاه قرآن و حدیث ،غیرانتفاعی است؛ از این رو پذیرفته شدگان ملزم به پرداخت هزینة تحصیل دانشجویان ورودی(7981با تخفیف ویژه

برای طالب) ،مصوب هیأت أمنای دانشگاه و دیگر هزینههای جانبی خواهند بود.

تذکر :9پذیرفته شدگان طبق مقررات و در صورت تخصیص اعتبار صندوق رفاه دانشجوییِ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از وام تحصیلی
برخوردار خواهند بود.
ب ـ  )2شرایط پذیرش دانشجو در

رشتههای مدرسی معارف اسالمی (عالوه بر بند  5و تذکرات  7تا  9شرایط عمومی تمام رشتهها)

1

پذیرش دانشجو در رشتة مدرسی معارف اسالمی ،از میان طالب و فضالی حوزة علمیة مورد تأیید حوزههای علمیة قم و خراسان با شرایط عمومی و اختصاصی زیر
صورت میگیرد.
الف) شرایط عمومی )1 :التزام عملی به دین اسالم ،نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی؛  )2داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛  )3نداشتن سوءپیشینه به
تشخیص مراجع ذیصالح؛  )4داشتن سالمت جسمانی متناسب با رشتة مدرسی معارف اسالمی؛  )5قبولی در مصاحبة عمومی مدرسی معارف اسالمی (احراز این شرط

پس از برگزاری آزمون خواهد بود).؛  )6داشتن حداکثر چهل سال سن (مدت خدمت سربازی به سقف سنی افزوده میشود ).تبصرة بند  :6اعضای رسمی هیأت علمی گروههای
معارف اسالمی و استادان حقالتدریس گروههای معارف اسالمی ،به شرط داشتن گواهینامة تدریس از معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی
(مشروط به این که در  2نیمسال گذشته تدریس داشته باشند ).از شرط سنی مستثنی میباشند.
ب) شرایط اختصاصی (داشتن یکی از شرایط ذیل کافی است) )1 :دارای دانشنامة کارشناسیارشد رشتة معارف اسالمی؛  )2دارای مدرک سطح سه حوزة علمیه (به
همراه نمرة پایاننامه)؛  )3دارای گواهی خبرگان بدون مدرک (مرتبة مربی) مورد تأیید مراجع ذیصالح؛  )4مربیان رسمی گروه معارف اسالمی (اعضای هیأت علمی رسمی

گروه معارف اسالمی در مرتبة مربی) با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی؛  )5حوزویان دارای گواهی اتمام کفایتین (اتمام پایة ده) همراه با
مدرک کارشناسیارشد مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری همخوان با گرایش پنجگانة دروس معارف اسالمی به تشخیص گروه آموزشی مربوط.
تذکر مهم :داوطلبانی که در رشتة مدرسی دعوت به مصاحبه میشوند ،الزم است نسبت به تکمیل فرم مشخصات فردی در سایت ( )www.Asatid.orgو ارسال
مدارک درخواستی به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمدظلهالعالی در دانشگاهها (معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی) اقدام نمایند و پس از احراز شرایط باال،
مجاز به ثبتنام در دانشگاه پذیرنده خواهند بود.

ج) مدارک الزم برای ثبتنام در آزمون
 .1یک قطعه عکس  3*4تمام رخ مربوط به سال جاری؛
 .2کارت بانکی عضو شبکة شتاب با مشخصات (رمز دوم ،کد  CVV2و تاریخ انقضاء) جهت پرداخت اینترنتی هزینة ثبتنام به مبلغ  701990999ریال؛
 .3اصل گواهی و تأییدیه از باالترین مقام مسئول ،مبنی بر این که عضو هیأت علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
است( .ویژة متقاضیان استفاده از سهمیة مربیان رسمی)
سهمیۀ مربیان رسمی :بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب مورخ  1389/61/29مجلس 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 ( )% 86نمرة آخرین فرد پذیرفتهشده در گزینش آزاد اختصاص مییابد.

.4

اصل مدرک معتبر دال بر ایثارگری؛ (ویژة متقاضیان استفاده از سهمیة ایثارگران انقالب اسالمی)
سهمیۀ 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 شهدا ،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 نمرة ایثارگران (اعم از ظرفیت  25درصدی یا  5درصدی)  % 76نمرة آخرین فرد پذیرفتهشده در گزینش آزاد در
هرکدرشتهمحل و حد نصاب رزمندگان  % 86نمرة آخرین فرد پذیرفتهشده در گزینش آزاد در هر کدرشتهمحل میباشد.

د) نحوة ثبتنام و مدارک الزم برای ثبتنام اینترنتی
ثبتنام صرفاً به شیوة اینترنتی ،از طریق سامانة ثبتنام مندرج در پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.qhu.ac.ir
از تاریخ  7986/72/79تا تاریخ  7981/97/97انجام میشود.
 .1اسکن عکس؛ [با فرمت  JPGو حجم حداکثر  156کیلو بایت]

.2

اسکن حکم کارگزینی هیأت علمی رسمی؛ (ویژة متقاضیان استفاده از سهمیة مربیان رسمی)

.3

اسکن مدرک معتبر دال بر ایثارگری؛ (ویژة متقاضیان استفاده از سهمیة رزمندگان و ایثارگران)

هـ ) زمان ،نحوة توزیع کارت و محل برگزاری آزمون
 .1آزمون ورودی در دو نوبت صبح و عصر روز جمعه  7981/99/22برگزار میگردد.
 .2کارت ورود به آزمون دو روز قبل از برگزاری آزمون از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه قابل دریافت است.
 .3آزمون در شهر قم و در محل ساختمان مرکزی دانشگاه قرآن و حدیث برگزار خواهد شد.
[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]

2

و) زمان اعالم نتایج نهایی آزمون
ثبت نام 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 هیأت مرکزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور
خواهد بود .زمان اعالم نتایج اولیه (آزمون کتبی) ،ایام برگزاری مصاحبة ورودی و نتایج نهایی متعاقباً اعالم خواهد شد.

ز) نکات مهم و قابل توجه
 .1مبلغ واریزشده برای ثبتنام ،بازگردانده نخواهد شد.
 .2اطالعات مرتبط با شهریة تحصیل ،تخفیفات ،تعداد و عناوین دروس در پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی  http://www.qhu.ac.irقابل دسترسی است.
 .3شمارة تماس در صورت نیاز62537170252 :
ح) شیوة برگزاری آزمون ،مواد ،منابع و ضرایب
آزمون به صورت تشریحی و مطابق با مواد ،منابع و ضرایب مندرج در جداول  1و  2به شرح زیر برگزار خواهد شد.
مواد و منابع آزمون دکتری /اختصاصی ویژة طالب ـ سال 7981
جدول شمارة یک :مواد امتحانی عمومی(مشترک) ،منابع و ضرایب

منابــــــــع

مادةامتحانی

ضریب

«مجمعالبیان فی تفسیر القرآن»؛ طبرسی ـ جزء  28ـ با تأکید بر بخش «المعنی»

2

حدیث

«تاریخ حدیث شیعه»؛ جلد 1؛ سیدمحمدکاظم طباطبائی (نشرسمت)

2

عربی

«نهجالبالغه»؛ سید رضی ـ  46خطبة اول (ترجمه ،تجزیه و ترکیب ،لغت)

2

( Encyclopedia of Islamمدخلهای قرآن و حدیث)

1

تفسیر قرآن

انگلیسی

جدول شمارة دو :مواد امتحانی تخصصی ،منابع و ضرایب
عنوان رشتهمحل
علوم قرآن و حدیث
+
مدرسی معارف
گرایش قرآن ومتون

کالم امامیه

مادةامتحانی
تفسیر قرآن
تاریخ
و علوم قرآن
فقه الحدیث

«.1التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب»؛ دو جلدی؛ محمدهادی معرفت (نشرجامعه الرضویه)
«.2تلخیص التمهید» دو جلدی؛ محمدهادی معرفت (نشرجامعه مدرسین)
« .1مصابیحاألنوار»؛ مرحوم شبر ـ جلد 1؛ از حدیث  31تا حدیث ( 06نشردارالحدیث)

«.2الکافی»؛ شیخ کلینی ـ کتاب العقل و الجهل و کتاب فضل العلم

3
2

کالم قدیم

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

کالم جدید

«کالم جدید»؛ حسن یوسفیان (نشرسمت)

3

فقه الحدیث

«الکافی»؛ شیخ کلینی ـ کتاب التوحید و کتاب الحجه

2

«نهایه الحکمه»؛ سیدمحمدحسین طباطبائی (نشرجامعه مدرسین)

2

«نهجالبالغه»؛ سید رضی(چاپ صبحی صالح) ،خطبة 46تا آخر؛ نامة 53

4

فقه الحدیث

نهجالبالغه

«المیزان فی تفسیر القرآن»؛ سیدمحمدحسین طباطبایی ـ جزء  27و 28

4

4

فلسفه

علوم و معارف

منابــــــــع

ضریب

تفسیر نهجالبالغه
تاریخ و سیرة
امیرمؤمنان

(علیهالسالم)

«نهجالبالغه»؛ سیدرضی؛ شرح إبن میثم ـ

خطبههای :قاصعه (235در شرح إبن میثم) ،اشباح( )91و غرّاء

()83

«موسوعة امام علی

(علیهالسالم)

»؛ محمدی ریشهری؛ جلد  1و  3و ( 4چاپ اول ـ نشردارالحدیث)

3
2

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

4
3
2

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

«المحجه البیضاء فی تهذیب اإلحیاء»؛ مالمحسن فیضکاشانی ـ ربع المنجیات (جلد )4

3

باسمه تعالی

محل الصاق

پیشنویس تقاضانامة ثبتنام آزمون اختصاصی ویژة طالب دانشگاه قرآن و حدیث

عکس

مقطع دکتری /نیمسال اول /سال تحصیلی  89ـ 81
 )1مشخصات فردی
نام خانوادگی:
نام:

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

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

شماره شناسنامه:

محل صدور:

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

محل تولد:

تاریخ تولد13.......... /.......... /............ :

نام پدر:

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

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

جنسیت :زن 

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

مرد 

کد ملی:

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

وضعیت تأهل :مجرد  متأهل 

 )2سوابق تحصیلی
الف) نوع مدرک تحصیلی
نوع اول

دارای مدرک سطح  :3

در حال تحصیل سطح 3؛ اتمام تا تاریخ  :1397/60/36

نوع دوم

دارای مدرک سطح  2و مدرک کارشناسیارشد :

درحال تحصیل در سطح  2یا مقطع کارشناسیارشد؛ اتمام تا تاریخ  :1397/60/36

نوع سوم

دارای مدرک سطح  1و مدرک کارشناسیارشد :

درحال تحصیل در سطح  1یا مقطع کارشناسیارشد؛ اتمام تا تاریخ  :1397/60/36

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( :ویژة برادران)
پایان خدمت :

مشمول :

معافیت دائم :

معافیت تحصیلی :

سایر :

توضیح:

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

 )9نشانی 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 ویژة 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:

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