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 دانشگاه قرآن و حدیث براساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با نظارت سازمان 

 طالب  ویژۀ سنجش آموزش کشور، از بین برادران و خواهران طلبة واجد شرایط از طریق آزمون ورودی اختصاصی

 یرد.پذبه شرح زیر دانشجو می دکتریدر مقطع  1400ـ 1401برای نیمسال اول سال تحصیلی
 

 

 هاشرایط پذیرش دانشجو در تمام رشته( الف
 تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛  .1

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

 دارابودن  یکی از مدارک زیر  .3

 مورد تأیید مرکز مدیریت حوزۀ علمیه؛ 3مدرک سطح  ـ

و معتبر از ( میت و معارف اسالمجموعة الهیا)ارشد مرتبط مورد تأیید مرکز مدیریت حوزۀ علمیه به همراه مدرک کارشناسی 2یا  1مدرک سطح  ـ

 دیگر مراکز آموزش عالی؛

 وانند در این آزمونتمی 31/06/1400، در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخارشد()در سطح سه یا دورۀ کارشناسیشاغلین به تحصیل  تبصره:

 شرکت کنند.

 صالح؛نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذی .4

 نداشتن منع قانونی برای ادامة تحصیل از نظر مقررات نظام وظیفة عمومی )برای برادران(؛ .5

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

 بود. شدگان نهایی، ملزم به ارائة تعهد کتبی مبنی بر تحصیل تمام وقت در مقطع دکتری خواهندپذیرفته تذکر:
 

 

 

 ضوابط( ب
 هر داوطلب صرفاً مجاز به انتخاب یک کد رشته محل است. .1

 است. حداقل شش و حداکثر هشت نیمسالطول مدت تحصیل در مقطع دکتری با احتساب رساله،  .2

 یل هستند.های داخلی دانشگاه در طول تحصنهایی، موظف به رعایت کامل تمامی ضوابط وزارت و دستورالعملشدگان پذیرفته .3

 ه باشند.حصیل داشتزمان با تحصیل در این دانشگاه در دیگر مراکز آموزش عالی اشتغال به تتوانند همشدگان نهایی نمیپذیرفته .4
 

 

 نام و برگزاری آزمونتاریخ ثبتج( 

 شود.انجام می 20/04/1400تا تاریخ    10/03/1400نام به صورت اینترنتی  از تاریخ ثبت (1

 گردد.برگزار می  05/06/1400 جمعهروز  دو نوبت صبح و عصردر  دکتریآزمون ورودی دورۀ  (2

 ورود به آزمون دو روز قبل از برگزاری آزمون، از طریق سایت دانشگاه قابل دریافت است. کارت (3

 []دریافت لوکیشن محل آزمون برگزار خواهد شد.در شهر قم و در محل ساختمان مرکزی دانشگاه قرآن و حدیث آزمون  (4

 دیث[قرآن و حدانشگاه  ، ساختمانفرهنگی دارالحدیث]نشانی محل برگزاری آزمون: قم، بلوار پانزده خرداد، بعد از چهارراه نوبهار، خیابان شهید نظری ثابت، بعد از شهرک جهاد، مؤسسة علمی 

 
 

 .استتشریحی  ؛آزمون سؤاالت
 

 



 

 نام اینترنتی و شرکت در آزمونبرای ثبتتکالیف داوطلب د( 
  نام؛بتث سامانة نام آزمون ورودی اختصاصی و ورود اطالعات الزم براساس بندهایمطالعة دقیق این دفترچه و مراجعه به سامانة ثبتالف( 

 کیلو بایت[ 150و حجم: حداکثر   JPG]با فرمت: ؛ و بارگذاری فایل آن تمام رخ 3 × 4اسکن عکس تهیة ب( 

ژۀ متقاضیان استفاده از سهمیة )وی کیلو بایت[ 150و حجم: حداکثر   JPG]با فرمت: ؛ و بارگذاری فایل آن اسکن مدرک معتبر دال بر ایثارگریتهیة د( 

 رزمندگان و ایثارگران(

نام به مبلغ ثبت جهت پرداخت اینترنتی )آنالین( هزینةو تاریخ انقضاء(  2CVV)رمز دوم، کد  مشخصاتهـ( کارت بانکی عضو شبکة شتاب با 

 شود.(نام عودت داده نمی؛ )هزینة ثبتریال 000/500/2

 طلب است.(عهدۀ شخص داو ارسالی به )صحت اطالعاتنام یک داوطلب است. نام اینترنتی و دریافت کد رهگیری که نشانگر پایان مراحل ثبتو( تکمیل ثبت

 .دود نگهدارنخرت ورود به آزمون نزد تا دریافت کاشده را کد دریافتنام و گرفتن کد رهگیری، داوطلبان پس از تکمیل ثبتز( 

 کارتاه با وز آزمون همرردریافت کرده و در را در موعد مقرر از طریق سامانة مربوط کارت ورود به جلسة آزمون نسخة چاپی داوطلبان ح( 

 د. ی، در محل آزمون حضور به هم رساننمل

 

 هاسهمیههـ( 

های رهشجو در دوبر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دان :)ویژۀ متقاضیان استفاده از سهمیة مربیان رسمی(سهمیۀ مربیان رسمی ( 1

حداقل یک نفر( %( سهمیة مازاد بر ظرفیت ) 10درصد )مجلس شورای اسالمی، ده  29/01/1389تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب مورخ 

قل رط کسب حداشوری به ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنابرای مربیان قطعی و یا رسمی آزمایشی دانشگاه

 یابد. شده در گزینش آزاد اختصاص می%( نمرۀ آخرین فرد پذیرفته 80هشتاد درصد )

 وه رزمندگان رسانی بتبا توجه به تصویب قانون جامع خدما :)ویژۀ متقاضیان استفاده از سهمیة رزمندگان و ایثارگران(زمندگان و ایثارگران سهمیۀ ر( 2

محل %( ظرفیت هرکدرشته 25( بیست و پنج درصد )1گیرد. بنابراین: ایثارگران و اصالحیة آن، گزینش داوطلبان بر اساس این قانون صورت می

اختصاص  «همسر و فرزندان آنان و% و باالتر  25جانبازان »، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسران و فرزندان شهداء و مفقود األثر»ه ب

فرزندان همسر و »و  «دان آنانو همسر و فرزن %25جانبازان زیر »محل به %( ظرفیت هرکدرشته 5( پنج درصد )2% ظرفیت(.  25)سهمیة ایثارگران  دارد

ذکور حد نصاب نمرۀ . براساس قوانین م% ظرفیت( 5)سهمیة ایثارگران  اختصاص دارد «رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

 80 حد نصاب رزمندگان محل وشده در گزینش آزاد در هرکدرشته% نمرۀ آخرین فرد پذیرفته 70درصدی(  5درصدی یا  25)اعم از ظرفیت ایثارگران 

 باشد. محل میشده در گزینش آزاد در هر کدرشته% نمرۀ آخرین فرد پذیرفته
 

 

 نحوۀ گزینش و زمان اعالم نتایج آزمونو( 
شگاه آموزشی دان هایروهگها از بین داوطلبانی که حدنصاب نمرۀ علمی الزم از آزمون کتبی براساس مقررات گزینش نهایی در هریک از رشته

مون کتبی، کسب نام قطعی منوط به موفقیت داوطلب در آزثبتصورت خواهد گرفت. بدیهی است  1400احراز کرده باشند، در تابستان 

طع نشجو در مقذیرش داپهای مربوط به حدنصاب قبولی و امتیازات الزم آموزشی، پژوهشی و مصاحبة ورودی مطابق با مقررات و دستورالعمل

وزش کشور هیأت مرکزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش آمصالح نهاد نمایندگی و مراجع ذیدکتری و طی مراحل گزینش عمومی در 

خواهد  1400ر سال اول مهة ها، نیمزمان اعالم نتایج نهایی همة رشته و 1400سال  شهریور دهة سومایام برگزاری مصاحبة ورودی خواهد بود. 

 بود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 و وام دانشجویی شهریۀ تحصیلیز( 

 تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث مستلزم پرداخت شهریه 

 بر اساس جدول مقابل 99ـ  1400در سال تحصیلی است. میزان شهریه 

  بر اساس ضوابط و 1400ـ  1401برای سال تحصیلی است که  

  و مصوبات شورای دانشگاه علوم، تحقیقات و فناوری مقررات وزارت

 ید.[اه مشاهده نمایپایگاه اینترنتی دانشگ عناوین دروس را در]اطالعات مرتبط با تخفیفات مالی دانشجویی، تعداد و  .یافترصد افزایش خواهد د 10حداکثر  و هیأت أمناء

نمایند و  احد پرداختو نتخاباتوانند شهریة ثابت هر نیمسال را در ابتدای ترم هنگام دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه قرآن و حدیث، می

 شهریة متغیر به صورت اقساطی و در طول ترم دریافت خواهد شد.

قطع دکترای میان ویک از دانشجهر برای  99ـ  1400در سال تحصیلی، یی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریصندوق رفاه دانشجو

ه بوده و الحسنوام قرض تخصیص داده است. این آموزشی نیمسال اعتبار )وام( برای هرمیلیون تومان(  شش) ریال 000/000/60  ، مبلغتخصصی

رندۀ گیهایت تصمیم. در نشدخواهد  انجام صندوقشده توسط تعیین اقساط طی ،تحصیل اتمامپس از دانشجو،  از سویبازپرداخت آن 

 وزارت متبوع خواهد بود.دانشجویی  صندوق رفاهدر سال تحصیلی آتی، اعطای وام  مبلغ و شیوۀ نهایی

 
  

 

 1400سال ویژۀ طالب آزمون اختصاصی  دکتریهای دورۀ ها و گرایشجدول اطالعات رشته

 جنسیت ظرفیت  محل اجرا نام رشته محل کدرشته محل

 علوم قرآن و حدیث 400210
 قم

 زن و مرد 2

 زن و مرد 3 البالغهعلوم و معارف نهج 400212
 

 

 
 

 1400دکتری/ اختصاصی ویژۀ طالب ـ سال ورودی مواد و منابع آزمون جدول 

 ضریب ها()مشترک همه رشته دروس عمومیمنابع آزمونی  مادۀامتحانی

 2 « المعنی»با تأکید بر بخش  ـ 28جزء  ـ؛ طبرسی «البیانمجمع» تفسیر قرآن

 2 (سیدمحمدکاظم طباطبائی )نشر دارالحدیثتک جلدی؛  ،«تاریخ حدیث» حدیث

 2 ه و ترکیب، لغت([ )ترجمه، تجزی31تا پایان نامة  1ها ]نامة بخش نامه ـ؛ سید رضی «البالغهنهج» عربی

 1 های قرآن و حدیث()مدخل Encyclopedia of Islam انگلیسی

 ضریب منابع آزمونی دروس تخصصی  مادۀامتحانی محلعنوان رشته

 علوم قرآن 

 و حدیث

 4  27جزء  ـ ؛ سیدمحمدحسین طباطبایی «فی تفسیر القرآن المیزان» تفسیر قرآن

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

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

 علوم و معارف

 البالغهنهج 

 4  خطبة اول ـ  ؛ سیدرضی؛ شرح إبن میثم«البالغهنهج» البالغهتفسیر نهج

 3 )نشر دارالحدیث( شهریمحمدی ری ؛«السالم()علیهگزیدۀ دانشنامة امیرالمؤمنین» م(السال)علیهامیرمؤمنانتاریخ و سیرۀ 

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

 
 

 1400 - 1401انامه پذیرش دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث مقطع دکتری فرم تقاض

 جستجوی کد پیگیری کاربران دکتری
 

 ریال 45.400.0000 شهریه ثابت:

 واحد( 18)حداکثر ریال  367/690/7 شهریة هر واحد تخصصی:

 واحد( 18حداکثر )ریال  849/243/11 شهریة هر واحد رساله:
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