شیوه ،شرایط پذیرش و تسهیالت و امکانات مقطع دکتری
دانشگاه قرآن و حدیث مطابق با قوانين و مقررات مصوب و آیيننامه هاي ابالغ شده از سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري از طریق آزمونهاي
ورودي دورة دکتري(نيمهمتمرکز) و اختصاصی ویژة طالب ،براي دورههاي حضوري مقطع دکتري دانشجو میپذیرد .طول دورة دکتري بين  7تا  9نيمسال
( 3/5تا  4/5سال) است.

شیوۀ پذیرش
الف) پذیرش در مرکز قم به دو طریق (آزمون سراسري و آزمون اختصاصی ویژة طالب) است.
تبصرۀ  :1مطابق با اطالعيههاي سازمان سنجش آموزش کشور ،زمان تقریبی ثبتنام در سایت سازمان سنجش« ،آذرماه» و برگزاري آزمون
سراسري« ،اسفندماه هرسال»؛
تبصرۀ  :2زمان تقریبی ثبتنام آزمون اختصاصی ویژة طالب در سایت دانشگاه قرآن و حدیث« ،اسفندماه» و برگزاري آزمون« ،خردادماه هر سال».
ب) پذیرش در شعبۀ تهران ،صرفاً از طریق آزمون سراسري است.

شرایط پذیرش
 .1دارابودن دانشنامۀ کارشناسیارشد مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري یا مدرک سطح  3مرکز مدیریت حوزة علميه؛
 .2دارابودن شرایط اعالمشده از سوي نهاد مقام معظم رهبري براي داوطلبان ورود به دورة دکتري رشتههاي مدرسی معارف اسالمی؛
.3

موفقيت در مصاحبۀ علمیِ دانشگاه؛

.4

احراز صالحيت عمومی از مراجع ذيصالح(تمام پذیرفتهشدگان اعم سراسري و اختصاصی)؛

.5

تعهد کتبی مبنی بر تحصيل تماموقت در دورة دکتري؛

.6

دانشجویان موظف به گذراندن دروس جبرانی و رعایت کليۀ ضوابط و دستورالعملهاي داخلی دانشگاه هستند.

تسهیالت و امکانات
.1

پذیرفتهشدگان ،طبق ضوابط دانشگاه از وام تحصيلی صندوق رفاه (در صورت تخصيص اعتبار از سوي وزارت علوم) برخوردار خواهند بود.

.2

دانشجویان طبق ضوابط و ظرفيت میتوانند از خوابگاه(خودگردان) برخوردار شوند.

.3

دانشگاه قرآن و حدیث ،غيردولتی است و شهریۀ دوره و هزینههاي جانبی آن ،مطابق با نرخ مصوب هيأت أمناي دانشگاه دریافت میشود.
تبصرۀ :1براي دریافت اطالعات بيشتر از مبالغ شهریۀ مقطع دکتري و تخفيفهاي در نظر گرفتهشده ،به نشانی( qhu.ac.irبخش آیيننامهها) مراجعه شود.
تبصرۀ :2دانشجویان ممتاز و طالب در طول تحصيل از تسهيالت ویژه برخوردار خواهند بود.

جدول رشتههای مقطع دکتری
عنوان رشته

شیوۀ پذیرش

محل اجرا
مرکز قم

شعبۀ تهران

آزمون سراسری

آزمون اختصاصی

علوم قرآن و حدیث



ــ





کالم اماميه



ــ





علوم و معارف نهج البالغه



ــ





مدرسی معارف گرایش اخالق اسالمی



ــ



ــ

مدرسی معارف گرایش قرآن و متون

ــ





ــ

شیوه ،شرایط پذیرش و تسهیالت و امکانات مقطع کارشناسیارشد
دانشگاه قرآن و حدیث مطابق با قوانين و مقررات مصوب و آیيننامه هاي ابالغ شده از سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري از طریق آزمون
ورودي تحصيالت تکميلی و اختصاصی ویژة طالب ،براي دورههاي حضوري و مجازي مقطع کارشناسیارشد دانشجو میپذیرد .طول دوره4 ،
نيمسال(دو سال) است.
شیوۀ پذیرش

الف) پذیرش در مرکز قم به دو طریق (آزمون سراسري و آزمون اختصاصی ویژة طالب) و به صورت متمرکز با شرایط خاص(مصاحبۀ ورودي) است.
تبصرۀ  :1پذیرش در دورههاي کارشناسیارشد به دو شيوة حضوري و مجازي صورت میگيرد.
تبصرۀ  :2مطابق با اطالعيههاي سازمان سنجش آموزش کشور ،زمان تقریبی ثبتنام در سایت سازمان سنجش« ،آبان ماه» و برگزاري آزمون« ،بهمن
ماه هرسال» (کدرشته امتحانیهاي)1131 ،1133 ،1113 ،1112 ،1111 :
تبصرۀ  :3زمان تقریبی ثبتنام آزمون اختصاصی ویژة طالب در سایت دانشگاه قرآن و حدیث« ،اسفندماه» و برگزاري آزمون« ،خردادماه هر سال».
ب) پذیرش در شعبۀ تهران ،صرفاً از طریق آزمون سراسري است.
شرایط پذیرش
.1

دارابودن دانشنامۀ کارشناسی مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري یا مدرک سطح  2مرکز مدیریت حوزة علميه؛

.2

موفقيت در مصاحبۀ علمیِ دانشگاه؛

.3

احراز صالحيت عمومی از مراجع ذيصالح (ویژة پذیرفتهشدگان از طریق آزمون اختصاصی)؛

.4

دانشجویان موظف به گذراندن دروس جبرانی و رعایت کليۀ ضوابط و دستورالعملهاي داخلی دانشگاه هستند.

تسهیالت و امکانات
.1

پذیرفتهشدگان ،طبق ضوابط دانشگاه از وام تحصيلی صندوق رفاه (در صورت تخصيص اعتبار از سوي وزارت علوم) برخوردار خواهند بود.

.2

دانشجویان طبق ضوابط و ظرفيت ،میتوانند از خوابگاه(خودگردان) برخوردار شوند.

.3

دانشگاه قرآن و حدیث ،غيردولتی است و شهریۀ دوره و هزینههاي جانبی آن ،مطابق با نرخ مصوب هيأت أمناي دانشگاه دریافت میشود.
تبصرۀ :1براي دریافت اطالعات بيشتر از مبالغ شهریۀ این مقطع و تخفيفهاي در نظر گرفتهشده ،به نشانی( qhu.ac.irبخش آیيننامهها) مراجعه شود.
تبصرۀ :2دانشجویان ممتاز و طالب در طول تحصيل از تسهيالت ویژه برخوردار خواهند بود.
جدول رشتههای مقطع کارشناسیارشد

عنوان رشته

نوع دوره

شیوۀ پذیرش

محل اجرای دورۀ حضوری

حضوری

مجازی

مرکز قم

شعبۀ تهران

شعبۀ اصفهان

آزمون سراسری

آزمون اختصاصی

علوم قرآن و حدیث









ــ





کالم اماميه



ــ





ــ





علوم و معارف نهج البالغه



ــ





ــ





علوم حدیث گرایش تفسيراثري





ــ

ــ

ــ

ــ



علوم حدیث گرایش کالم و عقاید











ــ



علوم حدیث گرایش نهج البالغه











ــ



علوم حدیث گرایش اخالق



ــ



ــ

ــ

ــ



معارف قرآن کریم



ــ

ــ



ــ



ــ

تفسير روایی



ــ



ــ

ــ

ــ



ارتباطات گرایش حج و زیارت



ــ



ــ

ــ





روانشناسی اسالمی گرایش روانشناسی مثبتگرا



ــ



ــ

ــ





فقه و مبانی حقوق اسالمی



ــ





ــ



ــ

شیوه ،شرایط پذیرش و تسهیالت و امکانات مقطع کارشناسی
دانشگاه قرآن و حدیث مطابق با قوانين و مقررات مصوب و آیيننامه هاي ابالغ شده از سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري از طریق آزمون
سراسري (با آزمون) و بدون آزمون(سوابق تحصيلی) براي دورههاي حضوري و مجازيِ مقطع کارشناسی دانشجو میپذیرد.
شیوۀ پذیرش
الف) پذیرش در دورههاي حضوري مرکز قم و شعبۀ تهران به دو طریق (آزمون سراسري و بدون آزمون) است.
ب) پذیرش در دورههاي مجازي ،صرفاً بدون آزمون (سوابق تحصيلی) است.
تبصرۀ  :1مطابق با اطالعيههاي سازمان سنجش آموزش کشور ،زمان تقریبی ثبتنام در سایت سازمان سنجش براي آزمون سراسري و بدون
آزمون(سوابق تحصيلی)« ،بهمن ماه» و برگزاري آزمون و انتخاب رشته «خرداد ماه سال بعد» (ورودي مهر)؛
تبصرۀ  :2مطابق با اطالعيههاي سازمان سنجش آموزش کشور ،زمان تقریبی ثبتنام در سایت سازمان سنجش کشور براي بدون آزمون(سوابق
تحصيلی) و انتخاب رشته« ،دي و بهمن ماه هرسال» (ورودي بهمن).

شرایط پذیرش
.1

دارابودن مدارک تحصيلی الزم از دورة متوسطه (پيش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم  ،)..که در اطالعيههاي ثبتنامی سازمان سنجش مشخص شده است.

.2

ثبتنام نهایی منوط به تأیيد کميتۀ گزینش دانشگاه است.

.3

دانشجویان موظف به رعایت کليۀ ضوابط و دستورالعملهاي داخلی دانشگاه هستند.

تسهیالت و امکانات
.1

پذیرفتهشدگان در دورههاي حضوري ،طبق ضوابط دانشگاه از وام تحصيلی صندوق رفاه (در صورت تخصيص اعتبار از سوي وزارت علوم) برخوردار خواهند بود.

.2

دانشجویان طبق ضوابط و ظرفيت ،میتوانند از خوابگاه(خودگردان) برخوردار شوند.

.3

دانشگاه قرآن و حدیث ،غيردولتی است و شهریۀ دوره و هزینههاي جانبی آن ،مطابق با تعرفۀ دانشگاههاي غيردولتی و مراکز مجازي

(مندرج در دفترچههاي

راهنماي انتخاب رشتۀ آزمون سراسري) دریافت میشود.
تبصرۀ :1براي دریافت اطالعات بيشتر از مبالغ شهریۀ این مقطع و تخفيفهاي در نظر گرفتهشده ،به نشانی( qhu.ac.irبخش آیيننامهها) مراجعه شود.
تبصرۀ :2داوطلبان داراي معدل باالي  11و دانشجویان ممتاز و طالب در طول تحصيل از تسهيالت ویژه برخوردار خواهند بود.

جدول رشتههای مقطع کارشناسی
عنوان رشته

نوع دوره

شیوۀ پذیرش

محل اجرای دورۀ حضوری

حضوری

مجازی

مرکز قم

شعبۀ تهران

آزمون سراسری

بدون آزمون

علوم قرآن و حدیث



ــ



ــ





علوم و معارف قرآن







ــ





علوم حدیث













فقه و حقوق اسالمی



ــ









کالم اسالمی



ــ

ــ







تربيت معلم قرآن مجيد



ــ

ــ







