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 دانشگاه قرآن و حدیث براساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و با نظارت سازمان 
  البطورودي اختصاصی ویژة سنجش آموزش کشور، از بین برادران و خواهران طلبۀ واجد شرایط از طریق آزمون 

 پذیرد.جو میزیر دانش به شرحارشد در مقطع کارشناسی 1400ـ 1401نیمسال اول سال تحصیلیبراي 
 شرایط

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران؛ .1

 ت.شرکت طالب خارجی در آزمون بالمانع است، ولی پذیرش آنان منوط به طی کلیۀ مراحل قانونِی مربوط اس  تبصره:

 اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران؛ .2

 سطح یک؛ راه مدركمورد تأیید مرکز مدیریت و یا مدرك کارشناسی معتبر از دیگر مراکز آموزش عالی به همدارابودن مدرك سطح دو  .3

نام نهایی به عنوان ثبت مجاز به ؛31/06/1400، در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ (در سطح دو یا دورة کارشناسی)شاغلین به تحصیل  :1تبصره

 اي شرکت در آزمون نخواهند داشت.)(گرچه منعی بردانشجو خواهند بود. 

 .جازي خواهند بودمهاي محلحوزه، صرفاً مجاز به انتخاب کدرشته 3دارندگان مدرك کارشناسی دانشگاهی در صورت داشتن مدرك پایۀ  :2تبصره

 صالح؛نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذي .4

 ؛فۀ عمومیاز نظر مقررات نظام وظی نداشتن منع قانونی براي ادامۀ تحصیل .5

 لزامی است.اانشگاه براي کلیۀ داوطلبان مرد، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا مجوز تحصیل همزمان حوزه و د تبصره:

 ضوابط
 کدرشته محل است. 2هر داوطلب صرفاً مجاز به انتخاب  .1

 براي تمام داوطلبان الزامی است.(مشترك) گویی به سؤاالت عمومی پاسخ :1تبصره

دو  تخصصی هر بایست سؤاالتهاي انتخابی، در صورت انتخاب از دو مجموعۀ امتحانی؛ میمحلداوطلبان بر اساس کدرشته :2تبصره
ت بایست سؤاالیممحل از یک مجموعۀ امتحانی را انتخاب نماید؛ صرفاً اگر داوطلب دو کدرشتهالف) توضیح بیشتر: [. مجموعۀ امتحانی را پاسخ دهند

ؤاالت سدادن به محل از دو مجموعۀ امتحانی را انتخاب نماید؛ ضمن پاسخاگر داوطلب دو کدرشتهب) دهد. عمومی و اختصاصی یک مجموعۀ امتحانی را پاسخ 
 .]بایست سؤاالت اختصاصی هر دو مجموعۀ امتحانی را نیز پاسخ دهدعمومی که مشترك بین هر دو مجموعۀ امتحانی است، می

 نامه، دو سال (چهار نیمسال) است. ارشد با احتساب پایانطول مدت تحصیل در مقطع کارشناسی .2

 ل هستند.هاي داخلی دانشگاه در طول تحصیشدگان نهایی، موظف به رعایت کامل تمامی ضوابط وزارت و دستورالعملپذیرفته .3

 ه باشند.حصیل داشتتشگاه، در دیگر مراکز آموزش عالی اشتغال به زمان با تحصیل در این دانتوانند همشدگان نهایی، نمیپذیرفته .4

 است. هاي علمیهوزهدیریت حمهاي علمیه؛ منوط به ارائۀ تأییدیه از سوي مرکز در این دانشگاه و هریک از حوزه آقایان ادامۀ تحصیل همزمان تبصره:

 ه شوند.آموخت، دانشنامهایانتوانند با گذراندن واحد درسیِ جایگزینِ پنامۀ آموزشی مصوب وزارت میشدگان نهایی، مطابق با آیینپذیرفته .5

 و برگزاري آزمون نامثبتتاریخ 

 شود.انجام می 20/04/1400تا تاریخ   10/3/1400از تاریخ   نام به صورت اینترنتیثبت )1

 گردد.برگزار می  05/06/1400 جمعه روز 11 ساعت رأس ارشدآزمون ورودي دورة کارشناسی )2
 روز قبل از برگزاري آزمون، از طریق سایت دانشگاه قابل دریافت است. ورود به آزمون یک کارت )3

هد برگزار خواان) سیدن متقاضیرمشهد در صورت به حدنصاب  (اصفهان، تهران، شیراز وو در سایر شهرها (به عنوان حوزة اصلی) آزمون همزمان در شهر قم  )4
      شد.

 .و داراي نمرة منفی است (تستی) ايچهارگزینه ؛آزمون سؤاالت



۳ 
 

 

 و شرکت در آزمون نام اینترنتیبراي ثبتتکالیف داوطلب 
 هاي زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد.متقاضی شرکت در آزمون باید اقدام

  م؛ناثبت سامانۀنام آزمون ورودي اختصاصی و ورود اطالعات الزم براساس بندهاي مطالعۀ دقیق این دفترچه و مراجعه به سامانۀ ثبتالف) 
 کیلو بایت] 150و حجم: حداکثر   JPG[با فرمت: ؛ و بارگذاري فایل آن تمام رخ 3 × 4اسکن عکس تهیۀ ب) 
 فاده از سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران)(ویژة متقاضیان است بایت] کیلو 150و حجم: حداکثر   JPG[با فرمت:  ؛و بارگذاري فایل آن اسکن مدرك معتبر دال بر ایثارگريتهیۀ ج) 

یرد. گن صورت میانوساس این قرسانی به رزمندگان و ایثارگران و اصالحیۀ آن، گزینش داوطلبان بر ابا توجه به تصویب قانون جامع خدمات سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران:
% و باالتر و  25جانبازان «، »دان آنانآزادگان و همسر و فرزن«، »مفقود األثر همسران و فرزندان شهداء و«محل به %) ظرفیت هرکدرشته 25) بیست و پنج درصد (1بنابراین: 

همسر و «و  »ر و فرزندان آنانو همس %25جانبازان زیر «محل به ظرفیت هرکدرشته%)  5) پنج درصد (2% ظرفیت).  25(سهمیۀ ایثارگران  اختصاص دارد »همسر و فرزندان آنان
 25(اعم از ظرفیت نمرة ایثارگران  . براساس قوانین مذکور حد نصاب% ظرفیت) 5(سهمیۀ ایثارگران  اختصاص دارد »فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

شده در گزینش آزاد در هر ته% نمرة آخرین فرد پذیرف 80محل و حد نصاب رزمندگان شده در گزینش آزاد در هرکدرشتهرة آخرین فرد پذیرفته% نم 70درصدي)  5درصدي یا 
 باشد. محل میکدرشته

 ).شودنام عودت داده نمی(هزینۀ ثبت؛ یالر 1,000,000نام به مبلغ ثبتهزینۀ  (آنالین) جهت پرداخت اینترنتیو تاریخ انقضاء)  2CVV(رمز دوم، کد ) کارت بانکی عضو شبکۀ شتاب با مشخصات د

 ست.)ا(صحت اطالعات ارسالی به عهدة شخص داوطلب نام یک داوطلب است. نام اینترنتی و دریافت کد رهگیري که نشانگر پایان مراحل ثبتتکمیل ثبت ـ)ه
 شده را تا دریافت کارت ورود به آزمون نزد خود نگهدارند.دریافت نام و گرفتن کد رهگیري، کدو) داوطلبان پس از تکمیل ثبت

ضور به هم حر محل آزمون ی، درت ملنسخۀ چاپی کارت ورود به جلسۀ آزمون را در موعد مقرر از طریق سامانۀ مربوط دریافت کرده و در روز آزمون همراه با کاداوطلبان ز) 
 د. رسانن

 هزینۀ تحصیل
 خواهد بود.] 1399ـ  4001نامۀ مالی دانشجویی سال تحصیلی [استمرار تحصیل رایگان از نیمسال دوم به بعد، منوط به موفقیت تحصیلی طبق آیین چهار نیمسال تحصیل رایگان طیالف) 

 هانواحد اصفورة حضوري دهاي در رشته خواهران طلبهـ   »ب«به غیر از موارد بند  و واحد اصفهان مرکز قمدورة حضوري هاي در رشته برادران طلبهـ 

 چهار نیمسال طی ] 1400ـ  1401براي سال تحصیلی  نسبت به نرخ مصوب هیأت أمناي دانشگاه[ تخفیف در شهریۀ ثابت %80ب) تحصیل با 

 مجازي هايهاي دورهرشته تمامو  در مرکز قم گراشناسی اسالمی گرایش مثبتروانو  فقه و مبانی حقوق اسالمی هاي:در دورة حضوري رشته ـ برادران طلبه
 هاي مجازيهاي دورهو تمام رشته ي دورة حضوري در مرکز قمهادر تمام رشتهخواهران طلبه ـ 

  شهریه و وام تحصیلی
به شرح جدول روبرو است که نسبت به سال  99ـ  1400مجموع واحدها و شهریۀ تحصیلی سال تحصیلی 

یافته است. صندوق رفاه دانشجویی وزارت  درصد افزایش صرفًا در شهریۀ ثابت 10حدود  98ـ  99تحصیلی 
یط مقطع براي هر یک از دانشجویان واجد شرا 99ـ 1400علوم، تحقیقات و فناوري، در سال تحصیلی

 تخصیص براي هر نیمسال تحصیلیوام دانشجویی میلیون تومان)  دو((ریال  000/000/20ارشد، مبلغ کارشناسی
تحصیل، طی اقساط  اتمامالحسنه بوده و بازپرداخت آن توسط دانشجو، پس از داده است. این وام قرض

نهایی مبلغ و شیوة اعطاي وام در سال تحصیلی گیرندة صندوق رفاه انجام خواهد شد. نهایتاً تصمیم ةشدتعیین
 ]ارشدریافت جدول تخفیفات مالی مقطع کارشناسی[د آتی، صندوق رفاه دانشجویی وزارت متبوع خواهد بود.

 هاي حضوريدورهو تشکیل کالس نشانی محل تحصیل 

 کزي دانشگاه.اختمان مربعد از شهرك جهاد، مؤسسۀ دارالحدیث، سبلوار پانزده خرداد، بعد از چهارراه نوبهار، خیابان شهید نظري ثابت، مرکز قم: 

 .36میدان احمدآباد، ابتداي خیابان سروش، کوچه شهید امامی دوست، پالك واحد اصفهان: 
 

 آزموننحوة گزینش و زمان اعالم نتایج 
رده کنشگاه احراز دا موزشیآهاي مقررات گروهها از بین داوطلبانی که حدنصاب نمرة علمی الزم از آزمون کتبی براساس گزینش نهایی در هریک از رشته

م در ب نمرة علمی الزنام قطعی منوط به موفقیت داوطلب در آزمون کتبی، کسب حدنصاصورت خواهد گرفت. بدیهی است ثبت 1400باشند، در تابستان 
ش ربوط به پذیرمهاي تورالعملمطابق با مقررات و دس ،دار)هاي مصاحبه(براي رشتهو امتیازات الزم در مصاحبۀ ورودي  هاي بدون مصاحبۀ ورودي)ته(براي رشآزمون کتبی 

زاري م برگود. ایابارشد و طی مراحل گزینش عمومی در هیأت مرکزي گزینش دانشجوي سازمان سنجش آموزش کشور خواهد دانشجو در مقطع کارشناسی
 خواهد بود. 1400ال س مهر اولها، نیمۀ رشته ۀزمان اعالم نتایج نهایی هم و 1400سال  شهریورنیمۀ دوم دار هاي مصاحبهمصاحبۀ ورودي رشته

 

 توجه قابل و مهم نکات
 ت.اختصاصی اسکنندگان نهایی از هر دو آزمون سراسري و نامشته، مشروط به حدنصاب رسیدن تعداد ثبتر تشکیل دوره براي هر .1

 بل دسترسی است.  قا  ww.qhu.ac.irاطالعات مرتبط با شهریۀ تحصیل، تخفیفات، تعداد و عناوین دروس در پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی .2

 واحد 32 :       نیمسال) 4(ارشدمجموع واحدهاي تحصیلی در دورة کارشناسی
 ریال 10,200,000شهریۀ ثابت حضوري:                                                   
 ریال 1,527,488شهریۀ متغیر هر واحد تخصصی حضوري:                      

 ریال 8,200,000                   شهریۀ ثابت مجازي:
 ریال 1,388,486شهریۀ متغیر هر واحد تخصصی مجازي:                         

 ریال 4,391,528                نامه:                       شهریۀ متغیر هر واحد پایان
 ریال 27,000,000 میانگین شهریۀ ثابت و متغیر یک ترم حضوري:          

 ریال 25,000,000میانگین شهریۀ ثابت و متغیر یک ترم مجازي:              
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 1400سال ویژة طالب ارشد آزمون اختصاصی ي دورة کارشناسیهاها و گرایشرشتهجدول اطالعات 

 نام 
 مجموعه امتحانی

 نام رشته محل کدرشته محل
محل  ظرفیت پذیرش

 تحصیل
 شیوة آموزش

مصاحبۀ 
 خواهران و برادران ورودي

 کالم

 ندارد حضوري/ آموزشی پژوهشی مرکز قم 7 کالم امامیه 400101

 ندارد حضوري/ آموزشی پژوهشی مرکز قم 7 علوم حدیث گرایش کالم و عقاید 400102

 دارد حضوري/ آموزشی پژوهشی اصفهان 7 عقایدعلوم حدیث گرایش کالم و  400103

 ندارد مجازي / آموزش محور 10 علوم حدیث گرایش کالم و عقاید 400104

 البالغهنهج
 ندارد حضوري/ آموزشی پژوهشی مرکز قم 7 البالغهعلوم حدیث گرایش نهج 400301

 ندارد مجازي / آموزش محور 10 البالغهعلوم حدیث گرایش نهج 400302

 قرآن

 ندارد حضوري/ آموزشی پژوهشی مرکز قم 7 علوم قرآن و حدیث 400401

 ندارد حضوري/ آموزشی پژوهشی مرکز قم 7 علوم حدیث گرایش تفسیر اثري 400402

 ندارد حضوري/ آموزشی پژوهشی مرکز قم 7 علوم و معارف قرآن گرایش تفسیراجتماعی 400403

 دارد حضوري/ آموزشی پژوهشی اصفهان 7 اثريعلوم حدیث گرایش تفسیر  400404

 ندارد مجازي / آموزش محور 10 علوم قرآن و حدیث 400405

 ندارد مجازي /  آموزش محور 10 علوم حدیث گرایش تفسیراثري 400406

 ندارد مجازي /  آموزش محور 10 علوم و معارف قرآن گرایش تفسیراجتماعی 400407

 شناسیروان
 داردن حضوري/ آموزشی پژوهشی مرکز قم 5 گراشناسی اسالمی گرایش مثبتروان 400501

 ندارد مجازي / آموزش محور 10 گراشناسی اسالمی گرایش مثبتروان 400502

 فقه و حقوق
 ندارد حضوري/ آموزشی پژوهشی مرکز قم 7 فقه و مبانی حقوق اسالمی 400701

 ندارد مجازي /  آموزش محور 10 فقه و مبانی حقوق اسالمی 400702

 
  

 ارشدـ کارشناسی 1400اختصاصی ویژة طالب سال  آزمونمواد، ضرایب و منابع 

 ها)(مشترك کلیۀ رشتهالف) عمومی 
 ضریب منـابـــع مادةامتحانی

 2  29جزء  ـ؛ سیدمحمدحسین طباطبائی »المیزان فی تفسیر القرآن« تفسیر قرآن

 حدیث و فقه الحدیث
 (نشردارالحدیث) 145از آغاز تا پایان بخش اول، ص  ـ؛ استادان دانشکدة علوم حدیث »آشنایی با حدیث«
 سالمیه)اإل(نشر  اإلیمان و الکفر: باب التفکر تا باب الشکرکتاب   ـ؛ شیخ کلینی »الکافی«

2 

 2 اول؛  سیدمحسن خرازي ـ ج »بدایه المعارف اإللهیه فی شرح عقاید اإلمامیه« کالم

 2 4بخش نحو جلد ـ؛ حمید محمدي »العربیهمبادي « ادبیات عربی

 هر مجموعۀ امتحانی ب) تخصصی

 ضریب منـابـــع مادة امتحانی مجموعۀ امتحانی

 4 (نشرجامعه مدرسین)سیدمحمدحسین طباطبایی  ؛»بدایه الحکمه« فلسفه کالم

 4 تا آخر  201تا آخرین نامه، خطبه غرّاء، حکمت  54نامۀ  ـ؛ شریف رضی »البالغهنهج« مفاهیم نهج البالغه

 4 جلد اول  ـهادي معرفت محمد؛ »تلخیص التمهید« علوم قرآن قرآن

 روان شناسی
شناسی روان

 عمومی

از  ۀ جمعی؛ کارول رید، کارول تاوریس، دبورا زوسیر و لورین ایالیس، ترجم»شناسی عمومیروان«
 ]16و  15، 12، 11، 8دهقانی (نشررشد) [فصول: مترجمان، ویراستار محمد 

4 

 4 جلد اول ـ  ؛ محمدرضا مظفر»اصول الفقه« اصول فقه فقه و حقوق
 

 

 

 1400 - 1401دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث مقطع ارشد فرم تقاضانامه پذیرش 

 جستجوي کد پیگیري کاربران ارشد

http://qhu.ac.ir/index.jsp?siteid=2&fkeyid=&siteid=1&pageid=1098
http://qhu.ac.ir/index.jsp?siteid=2&fkeyid=&siteid=1&pageid=1326

