
مقدمه:
مرکــز آموزش الكترونیكى دانشــگاه قــرآن و حدیث، به عنــوان یكى از 
گیری  کز پیشــتاز دانشــگاهى در زمینۀ آموزش الكترونیكى، امكان فرا مرا
علــوم و معــارف قرآن و حدیث را براى طیف وســیعى از مشــتاقان فراهم 

ساخته است. 
این مرکز، یكى از دستاوردهای دانشگاه قرآن و حدیث است که با مجّوز 
شورای عالى انقالب فرهنگى و مطابق با ضوابط وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری در جوار حرم مطّهر حضرت عبد العظیم حســنى ؟ع؟، فّعالیت 
آموزشــى خــود را با عنوان دانشــكدۀ مجــازی علوم حدیث آغــاز کرد و به 
لطــف خداوند متعال و عنایت اهل بیت؟مهع؟ از تابســتان 1383 و پیش 
کز دانشــگاهى کشــور، دوره های آموزش غیــر حضوری خود را  از دیگر مرا
کرد و طّى سال های گذشته، هزاران تن از  در شبكۀ جهانى اینترنت آغاز 
گیری علوم اسالمى و تحصیالت دانشگاهى، از خدمات این  مشتاقان فرا

مرکز بهره مند کرده است.
در این مرکز، رشــته های مصّوب دانشــگاهِى مورد تأییِد وزارت علوم و 
همچنیــن دوره هــای آزاد در حوزۀ علوم و معارف قرآن و اهل  بیت ؟مهع؟، 

به صورت غیر حضورى و از طریق اینترنت، ارائه شده است.
 

اهداف:
1. نشر و گسترش علوم و معارف قرآن و حدیث بین اقشار مختلف 

جامعه.
2. تربیت مرّبى در زمینۀ علوم و معارف قرآن و عترت.

2.  دوره های آزاد:
گیری علوم و معارف  عالوه بر دوره های رســمی، عالقه منــدان به فرا
قــرآن و اهل بیت؟مهع؟، می توانند در دوره های آزاد این مرکز نیز شــرکت 

کنند. دوره های آزاد عبارت اند از:
عمومی: عقاید اسالمی، تفسیر، سبک زندگی، آشنایی با قرآن و....

کارشناسی ارشد و دکتری ـــ  دورۀ آمادگی برای آزمون 
کارشناسی ارشد و دکتری، حوزه مجازی   تخّصصی: آمادگی کنکور 

قرآن، حدیث، نهج البالغه و...
آیات  ترکیب  و  تجزیه  عربی،  نحو  و  صرف  پژوهشی:  و  آموزشی    

قرآن، تربیت پژوهشگر و...
 دوره های آزاد از طریق پایگاه اینترنتی مرکز، در دســــترس عموم قرار 
فرصت  خدمت،  ضمن  دوره های  قالب  در  دوره ها  این  ارائه  و  دارد 

کز دولتی و غیر دولتی است. مناسبی برای کارکنان سازمان ها و مرا

توسعه بین المللی
آمــوزش معــارف قــرآن و حدیــث بــه مشــتاقان در تمــام دنیــا و بــه 
زبان هــای زنــده، از برنامه هــای پیــِش روی مرکز آمــوزش الکترونیکی 
اســت. دانشگاه قرآن و حدیث، دومین مرکز دانشگاهی در کشور است 
که مجّوز ارائۀ دوره های رسمی خود را به زبان های غیر فارسی، کسب 
کرده اســت. بر این اســاس، تولید دروس به زبان هــای دیگر )از جمله: 
کار مرکز قرار گرفته اســت تا  عربی، انگلیســی، اردو و آلمانی( در دســتور 

گیران علوم اسالمی نیز به همین تناسب افزایش یابد. دامنۀ فرا

امام رضا؟ع؟:

»رحمت خدا برکسی باد که امر ما را زنده 
نماید«. سؤال شد: »چگونه؟«. 

حضرت پاسخ داد: »علوم ما را فرا گیرد و 
به دیگران بیاموزد؛

گر مردم زیبایی های ســخنان ما  که ا چرا
را در یابند، از ما پیروی می   کنند«.

»بحاراالنوار، ج 2، ص30، ح13«

 v u . q h u . a c . i r
دوره های آموزشی:

1.  دوره های رسمی
علوم،  وزارت  تأیید  مورد  رسمی  مدرک  اعطای  با  همراه  دوره ها  این 

تحقیقات و فناوری، در دو مقطع برگزار می شود:
کارشناسی •  دوره  
شامل رشته های:

ــ  مطالعات قرآن 1.  علوم قرآن و حدیثـ 
ــ  مطالعات حدیث 2.  علوم قرآن و حدیثـ 

فقه و حقوق اسالمی   .3
پذیرش دانشــجو در مقطع کارشناســی: بر اســاس سوابق تحصیلی و 

کنکور  و همچنین آزمون سراسری. بدون 
زمان ثبت نام: از طریق ســایت ســازمان سنجش، معمواًل مرداد ماه و 

دی ماه هر سال.
کارشناسی ارشد •  دوره 

شامل رشته های: 
1. علوم قرآن و حدیث 

2. علوم حدیث با گرایش  تفسیر اثری
گرایش کالم  و  عقاید 3. علوم حدیث با 
4. علوم حدیث با گرایش  نهج البالغه

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد: 
کنکــور سراســری. بــرای عمــوم: از طریــق 
ویژۀ طالب:  از طریق آزمون اختصاصی.



گی دروس مرکز: ویـژ
1.تحصیل کاماًل غیر حضوری و از طریق اینترنت.

2.آزمون های پایان هر نیم سال به صورت حضوری )در قم، تهران یا 
ج از کشور(. در نمایندگی های مرکز در سراسر کشور و یا خار

3.به کارگیری امکانات و ابزارهای پیشرفتۀ چندرسانه ای و تعاملی.
4.بازسازی محیط کالس در فضای مجازی )استفاده از صوت، تصویر 

و پویانمایی، امکان ارتباط سریع و زنده با استاد(.
5.دسترسی به متن کامل جزوۀ دروس.

6.ارائۀ پرسش و آزمون های متناوب، ثبت و گزارش و نتایج آن، امکان 
تکرار و بازبینی هر بخش از درس.

کار در  گیر و مشّخص کردن وظایف و مراحل  7. هدایت آموزشی فرا
طول استفاده از دروس.

لوح فشردۀ دروس الکترونیکی:
با توجه به ضعف نسبی زیرساخت های مخابراتی که مشاهدۀ دروس 
گاه با دشواری مواجه می سازد، نسخۀ غیر  به صورت برخط )online( را 
برخــط )offline( نیــز بــرای همــۀ دروس طّراحــی و در قالب لوح فشــرده 
عرضه شــده اســت تا دانشــجویان و کاربران بتوانند بدون نیاز به ارتباط 
اینترنتی، از آموزش ها و امکانات درسی بهره مند شوند و پس از مشاهدۀ 
کوتاه با شــبکۀ اینترنت، حضور و فّعالیت های  درس با برقراری ارتباطی 

خود را ثبت کنند.

امکانات لوح های فشرده: 
تصاویر و اسالیدهای آموزشی، فایل های صوتی دروس با شرایط 
گوشی های تلفن همراه و دستــگاه های  مناسب برای استفاده در 

پخش کنندۀ فایل های صوتی.

فّعالیت های پژوهشی مرکز: 
نظر به اهّمیت امر تحقیق و پژوهش و برای ایجاد بستر مناسب برای 
پرورش ظرفیت های علمی دانشجویان، مرکز آموزش الکترونیکی در کنار 
امکانات آموزشی، زمینه های مختلف پژوهشی را نیز برای عالقه مندان 
کــرده اســت، از جملــه: ایجــاد مشــاوره های علمــی در حوزه های  فراهــم 
مختلــف، برگــزاری کارگاه هــا و نشســت های علمی پژوهشــی در مســائل 
کاربردی روز، راه اندازی کتاب خانه دیجیتال و نشریۀ الکترونیکی و… . 

کز و مؤّسسات  تفاهم نامه با مرا
گســترش فّعالیت های خود در راستای  مرکز آموزش الکترونیکی برای 
ترویــج معارف اهــل بیت؟مهع؟، از آغاز، با برخی ســازمان ها، مؤّسســات و 
کــز نیــز همــکاری داشــته و دارد، ماننــد: دانشــگاه تهــران، وزارت امور  مرا
خارجه، ســازمان تبلیغات اسالمی، بنیاد قرآن و عترت، مؤّسسۀ آموزش 
علوم اســالمی مشــکات، رادیو معارف، دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان و 

اّتحادیه تشّکل های قرآنی. 

 

نشانی پایگاه اینترنتی:
 vu.qhu.ac.ir

رایانامه:
vu@qhu.ac.ir  

قـم، بلـوار پانـزده خـرداد، چهـار راه نوبهـار، خیابـان شـهید 
نظـری ثابـت، بعـد از شـهرک جهـاد، 

دانشــــــگاه قـــــرآن و حدیـث ــــ  مرکـز آمـوزش الکترونیکـی 
صندوق پستی:  371951139

استان تهران، شهر ری، ضلع جنوبی حرم مطهر 
حضرت عبدالعظیم؟ع؟-دانشگاه قــــرآن و حدیث

مرکــــز آموزش الکترونیکی 
صندوق پستی: 18735477

تهران: 021-51290

•   ارائۀ مدرک معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
•   پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بدون

      محدودیت سّنی
•   پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی

•   تحصیل به صورت کاماًل غیر حضوری و از طریق اینترنت
•   ارائۀ معافیت تحصیلی در طول تحصیل

•   امکان تحصیل همزمان با دیگر رشته های دانشگاهی
•    برگزاری آزمون ها در بیش از 30 حوزۀ داخل و خارج از کشور

•   دسترسی به محتوای دروس بدون محدودیت در زمان و مکان
•   ارائۀ دروس به صورت چند رسانه ای و ارائۀ لوح فشرده دروس

فرزانگان 09123533633

تولیـد  دانشـجو،  معّرفـی  زمینـۀ  در  عمدتـًا  همكاری هـا  ایـن   
دوره هـای  برگـزاری  دروس،  الكترونیكـی  ارائـۀ  دروس،  محتـوای 
ضمـن خدمـت بـرای کارکنـان و خانواده هـا و مـواردی از ایـن دسـت 
بوده و طّی آن، شـرایط مناسـبی برای جویندگان علوم دینی فراهم 

شده است.  

افتخارات مــرکز:  
و  آمـــوزش علـــوم  زمینـــۀ  الكترونیكـــی در  آمـــوزش  اّولیـــن مرکـــز   

اســـام جهـــان  در  اســـامی  و  قرآنـــی  معـــارف 
جشـــنوارۀ  چهارمیـــن  در  الكترونیكـــی  آمـــوزش  پایـــگاه  برتریـــن   

ل یجیتا ی د نه ها ســـا ر
کشـــور در ســـال 1393، بـــه  برتریـــن مرکـــز آمـــوزش الكترونیكـــی   

فنـــاوری و  تحقیقـــات  علـــوم،  وزارت  انتخـــاب 
کشـــور دارای مجـــّوز اجـــرای دوره هـــای  دومیـــن مرکـــز آمـــوزش عالـــی   
رســـمی آمـــوزش عالـــی بـــه زبان هـــای غیـــر فارســـی از وزارت علـــوم

طّراحی نخستین سامانۀ ایرانی مدیریت یادگیری الكترونیكی  

کشور و عرب زبانان نیز  ج از  کوتاه مّدت برای فارس زبانان خار دوره های 
از دیگر فّعالیت های بین المللی مرکز است.


