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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؛
چرا که ا گر مردم زیباییهای ســخنان ما
را در یابند ،از ما پیروی میکنند».
«بحاراالنوار ،ج  ،2ص ،30ح»13

مقدمه:
مرکــز آموزش الکترونیکی دانشــگاه قــرآن و حدیث ،به عنــوان یكى از
مراکز پیشــتاز دانشــگاهی در زمینۀ آموزش الكترونیكی ،امكان فراگیری
علــوم و معــارف قرآن و حدیث را براى طیف وســیعی از مشــتاقان فراهم
ساخته است.

این مرکز ،یکی از دستاوردهای دانشگاه قرآن و حدیث است که با ّ
مجوز

دورههای آموزشی:

 .2دورههای آزاد:

 .1دورههای رسمی
این دورهها همراه با اعطای مدرک رسمی مورد تأیید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،در دو مقطع برگزار میشود:
• دور ه کارشناسی

شامل رشتههای:
 .1علوم قرآن و حدیث ـــ مطالعات قرآن
 .2علوم قرآن و حدیث ـــ مطالعات حدیث

آموزشــی خــود را با عنوان دانشــکدۀ مجــازی علوم حدیث آغــاز کرد و به

 .3فقه و حقوق اسالمی

لطــف خداوند متعال و عنایت اهل بیت؟مهع؟ از تابســتان  1383و پیش

پذیرش دانشــجو در مقطع کارشناســی :بر اســاس سوابق تحصیلی و

از دیگر مراکز دانشــگاهی کشــور ،دورههای آموزش غیــر حضوری خود را
در شبکۀ جهانی اینترنت آغاز كرد و ّ
طی سالهای گذشته ،هزاران تن از

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

مشتاقان فراگیری علوم اسالمی و تحصیالت دانشگاهی ،از خدمات این

دی ماه هر سال.

در این مرکز ،رشــتههای ّ
تأیید وزارت علوم و
مصوب
دانشــگاهى مورد ِ
ِ

همچنیــن دورههــای آزاد در حوزۀ علوم و معارف قرآن و اهلبیت ؟مهع؟،
به صورت غیر حضورى و از طریق اینترنت ،ارائه شده است.

 .1نشر و گسترش علوم و معارف قرآن و حدیث بین اقشار مختلف
جامعه.
ّ
 .2تربیت مربى در زمینۀ علوم و معارف قرآن و عترت.

کنند .دورههای آزاد عبارتاند از:
ـــ دورۀ آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
ّ
تخصصی :آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ،حوزه مجازی
قرآن ،حدیث ،نهج البالغه و...
آموزشی و پژوهشی :صرف و نحو عربی ،تجزیه و ترکیب آیات
قرآن ،تربیت پژوهشگر و...
دورههای آزاد از طریق پایگاه اینترنتی مرکز ،در دســــترس عموم قرار
دارد و ارائه این دورهها در قالب دورههای ضمن خدمت ،فرصت
مناسبی برای کارکنان سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی است.

• دوره کارشناسی ارشد

شامل رشتههای:
 .1علوم قرآن و حدیث
ش تفسیر اثری
 .2علوم حدیث با گرای 
م و عقاید
 .3علوم حدیث با گرایش کال 

اهداف:

قــرآن و اهلبیت؟مهع؟ ،میتوانند در دورههای آزاد این مركز نیز شــرکت
عمومی :عقاید اسالمی ،تفسیر ،سبک زندگی ،آشنایی با قرآن و....

شورای عالی انقالب فرهنگی و مطابق با ضوابط وزارت علوم تحقیقات
و فناوری در جوار حرم ّ
مطهر حضرت عبد العظیم حســنی ؟ع؟ّ ،فعالیت

مركز بهرهمند کرده است.

عالوه بر دورههای رســمی ،عالقهمنــدان به فراگیری علوم و معارف

ش نهج البالغه
 .4علوم حدیث با گرای 
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد:
بــرای عمــوم :از طریــق کنکــور سراســری.
ویژۀ طالب :از طریق آزمون اختصاصی.

توسعه بینالمللی
آمــوزش معــارف قــرآن و حدیــث بــه مشــتاقان در تمــام دنیــا و بــه
پیــش روی مرکز آمــوزش الکترونیکی
زبانهــای زنــده ،از برنامههــای
ِ

اســت .دانشگاه قرآن و حدیث ،دومین مرکز دانشگاهی در کشور است
كه ّ
مجوز ارائۀ دورههای رسمی خود را به زبانهای غیر فارسی ،کسب
کرده اســت .بر این اســاس ،تولید دروس به زبانهــای دیگر (از جمله:
عربی ،انگلیســی ،اردو و آلمانی) در دســتور کار مركز قرار گرفته اســت تا
دامنۀ فراگیران علوم اسالمی نیز به همین تناسب افزایش یابد.

ویـژ گی دروس مرکز:

ً
.1تحصیل کامال غیر حضوری و از طریق اینترنت.
.2آزمونهای پایان هر نیمسال به صورت حضوری (در قم ،تهران یا
در نمایندگیهای مرکز در سراسر کشور و یا خارج از کشور).
.3به کارگیری امکانات و ابزارهای پیشرفتۀ چندرسانهای و تعاملی.
.4بازسازی محیط کالس در فضای مجازی (استفاده از صوت ،تصویر
و پویانمایی ،امکان ارتباط سریع و زنده با استاد).
.5دسترسی به متن کامل جزوۀ دروس.
.6ارائۀ پرسش و آزمونهای متناوب ،ثبت و گزارش و نتایج آن ،امکان
تکرار و بازبینی هر بخش از درس.
ّ
 .7هدایت آموزشی فراگیر و مشخص کردن وظایف و مراحل کار در
طول استفاده از دروس.

لوح فشردۀ دروس الکترونیکی:
با توجه به ضعف نسبی زیرساختهای مخابراتی که مشاهدۀ دروس
به صورت برخط ( )onlineرا گاه با دشواری مواجه میسازد ،نسخۀ غیر
برخــط ( )offlineنیــز بــرای همــۀ دروس ّ
طراحــی و در قالب لوح فشــرده
عرضه شــده اســت تا دانشــجویان و کاربران بتوانند بدون نیاز به ارتباط
اینترنتی ،از آموزشها و امکانات درسی بهرهمند شوند و پس از مشاهدۀ
درس با برقراری ارتباطی کوتاه با شــبکۀ اینترنت ،حضور و ّفعالیتهای
خود را ثبت کنند.

تصاویر و اسالیدهای آموزشی ،فایلهای صوتی دروس با شرایط
مناسب برای استفاده در گوشیهای تلفن همراه و دستــگاههای
پخشکنندۀ فایلهای صوتی.

ّفعالیتهای پژوهشی مرکز:

نظر به ّ
اهمیت امر تحقیق و پژوهش و برای ایجاد بستر مناسب برای

پرورش ظرفیتهای علمی دانشجویان ،مرکز آموزش الکترونیکی در کنار
امکانات آموزشی ،زمینههای مختلف پژوهشی را نیز برای عالقهمندان
فراهــم کــرده اســت ،از جملــه :ایجــاد مشــاورههای علمــی در حوزههای
مختلــف ،برگــزاری کارگاههــا و نشســتهای علمی پژوهشــی در مســائل
کاربردی روز ،راهاندازی کتابخانه دیجیتال و نشریۀ الکترونیکی و… .

تفاهمنامه با مرا کز و ّ
مؤسسات

مرکز آموزش الکترونیکی برای گســترش ّفعالیتهای خود در راستای
ترویــج معارف اهــل بیت؟مهع؟ ،از آغاز ،با برخی ســازمانهاّ ،
مؤسســات و
مرا کــز نیــز همــكاری داشــته و دارد ،ماننــد :دانشــگاه تهــران ،وزارت امور
خارجه ،ســازمان تبلیغات اسالمی ،بنیاد قرآن و عترتّ ،
مؤسسۀ آموزش
علوم اســامی مشــکات ،رادیو معارف ،دفتر تبلیغات اســامی اصفهان و
ّ
ّاتحادیه تشکلهای قرآنی.

محتـوای دروس ،ارائـۀ الکترونیکـی دروس ،برگـزاری دورههـای
ضمـن خدمـت بـرای کارکنـان و خانوادههـا و مـواردی از ایـن دسـت
بوده و ّ
طی آن ،شـرایط مناسـبی برای جویندگان علوم دینی فراهم
شده است.

افتخارات مــرکز:

ّاولیـــن مرکـــز آمـــوزش الکترونیکـــی در زمینـــۀ آمـــوزش علـــوم و

معـــارف قرآنـــی و اســـامی در جهـــان اســـام
 برتریـــن پایـــگاه آمـــوزش الکترونیکـــی در چهارمیـــن جشـــنوارۀ
ر ســـا نهها ید یجیتا ل
 برتریـــن مرکـــز آمـــوزش الکترونیکـــی کشـــور در ســـال  ،1393بـــه
انتخـــاب وزارت علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری
 دومیــن مرکــز آمــوزش عالــی کشــور دارای مجـ ّـوز اجــرای دورههــای
رس ــمی آم ــوزش عال ــی ب ــه زبانه ــای غی ــر فارس ــی از وزارت عل ــوم
ّ 
طراحی نخستین سامانۀ ایرانی مدیریت یادگیری الکترونیکی
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 پستی371951139 :
استان تهران ،شهر ری ،ضلع جنوبی حرم مطهر
حضرت عبدالعظیم؟ع؟-دانشگاه قــــرآن و حدیث
مرکــــزآموزشالکترونیکی
صندوق پستی18735477 :
تهران021-51290 :

• ارائۀ مدرک معتبر و مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
فرزانگان 09123533633

دورههای کوتاه ّ
مدت برای فارسزبانان خارج از کشور و عربزبانان نیز
از دیگر ّفعالیتهای بین المللی مركز است.

امکانات لوحهای فشرده:

ً
عمدتـا در زمینـۀ ّ
معرفـی دانشـجو ،تولیـد
ایـن همكاریهـا

• پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بدون
ّ
محدودیت سنی
• پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی
ً
• تحصیل به صورت کامال غیر حضوری و از طریق اینترنت
• ارائۀ معافیت تحصیلی در طول تحصیل
• امکانتحصیلهمزمانبادیگررشتههایدانشگاهی
• برگزاری آزمونها در بیش از  30حوزۀ داخل و خارج از کشور
• دسترسی به محتوای دروس بدون محدودیت در زمان و مکان
• ارائۀ دروس به صورت چند رسانهای و ارائۀ لوح فشرده دروس

