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  باسمه تعالی

  اطالعیۀ پذیرش دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث 

  ارشداز طریق آزمون اختصاصی ویژة طالب مقطع کارشناسی

  هاي حضوري و مجازيدوره  96ـ  97سال تحصیلی 
  

  

  دانشگاه قرآن و حدیث براساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور، 

   ارشدکارشناسیاز بین برادران و خواهران طلبۀ واجد شرایط از طریق آزمون اختصاصی براي تحصیل در مقطع 

  پذیرد.دانشجو می 96ـ 97هاي مندرج در جدول زیر براي نیمسال اول سال تحصیلیرشته
 

  هاها و گرایشعناوین رشته

  کدرشته

  امتحانی 

  کد

  رشته محل
  نام رشته محل

محل   پذیرش جنسیت و ظرفیت

  تحصیل
  شیوة آموزش

مصاحبۀ 

  برادران  خواهران  ورودي

9610  

  ندارد  / آموزشی پژوهشیحضوري  قممرکز   10  0  کالم امامیه  96101

  دارد  / آموزشی پژوهشیحضوري  مشهد  10  0  علوم حدیث گرایش کالم و عقاید  96104

  دارد  آموزشی پژوهشی /حضوري  اصفهان  10  0  علوم حدیث گرایش کالم و عقاید  96105

  ندارد  / آموزشی پژوهشیمجازي   7  علوم حدیث گرایش کالم و عقاید  96106

  دارد  / آموزشی پژوهشیحضوري  قممرکز   10  علوم حدیث گرایش اخالق  96201  9620

9630  

  ندارد  / آموزشی پژوهشیحضوري  قممرکز   8  البالغهعلوم و معارف نهج  96301

  دارد  حضوري/ آموزشی پژوهشی  اصفهان  0  5  البالغهنهجعلوم حدیث گرایش   96302

  ندارد  حضوري/ آموزشی پژوهشی  مشهد  0  5  البالغهعلوم حدیث گرایش نهج  96303

  ندارد  ی پژوهشیآموزش/ مجازي   7  البالغهعلوم حدیث گرایش نهج  96304

9640  

  ندارد  / آموزشی پژوهشیحضوري  قممرکز   10  0  تفسیر روایی  96401

  ندارد  / آموزشی پژوهشیحضوري  قممرکز   10  علوم قرآن و حدیث  96402

  دارد  / آموزشی پژوهشیحضوري  اصفهان  7  0  علوم حدیث گرایش تفسیر اثري  96403

  ندارد  حضوري/ آموزشی پژوهشی  مشهد  0  5  علوم حدیث گرایش تفسیر اثري  96404

  ندارد  ی پژوهشیآموزش / مجازي  7  علوم قرآن و حدیث  96405

  ندارد  ی پژوهشیآموزش/  مجازي   7  علوم حدیث گرایش تفسیراثري  96406

  دارد  / آموزشی پژوهشیحضوري  قممرکز   10  گراشناسی اسالمی گرایش مثبتروان  96501  9650

  ندارد  / آموزشی پژوهشیحضوري  قممرکز   10  فقه و مبانی حقوق اسالمی  96701  9670

  
  

  الف) ضوابط

 کدرشته محل است. 2به انتخاب یک کدرشته امتحانی و حداکثر  هر داوطلب صرفاً مجاز .1

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

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

 اشتغال به تحصیل داشته باشند. زمان با تحصیل در این دانشگاه، در دیگر مراکز آموزش عالیتوانند همشدگان نهایی، نمیپذیرفته .4

 هاي علمیه است.هاي علمیه؛ منوط به ارائۀ تأییدیه از سوي مرکز مدیریت حوزهادامۀ تحصیل همزمان در این دانشگاه و هریک از حوزه بصره:ت

نیاز شناسی در مقطع کارشناسی باشند؛ موظف به گذراندن دروس پیش، در صورتی که فاقد مدرك روان96501محل شدگان نهایی در کدرشتهپذیرفته .5

  شناسی خواهند بود.شده توسط گروه روانمشخص

 آموخته شوند.نامه، دانشپایان زینِتوانند با گذراندن واحد درسیِ جایگنامۀ آموزشی مصوب وزارت میشدگان نهایی، مطابق با آیینپذیرفته .6
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  ) شرایطب

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران؛ .1

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

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

 دارابودن مدرك سطح دو مورد تأیید مرکز مدیریت و یا مدرك کارشناسی معتبر از دیگر مراکز آموزش عالی به همراه مدرك سطح یک؛ .3

نام نهایی به عنوان ؛ مجاز به ثبت31/06/96شاغلین به تحصیل (در سطح دو یا دورة کارشناسی)، در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ  :1تبصره

  ).خواهند بود. (گرچه منعی براي شرکت در آزمون نخواهند داشت دانشجو

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

 صالح؛نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذي .4

 تحصیل از نظر مقررات نظام وظیفۀ عمومی (براي برادران)؛نداشتن منع قانونی براي ادامۀ  .5

  

  

  اینترنتی نامبراي ثبت مدارك الزمنام و ثبتنحوة ج) 
  

 WWW.qhu.ac.irبه نشانی  نام صرفاً به شیوة اینترنتی، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاهثبت

  شود.انجام می 25/11/95تا       95/ 01/11از 
  

 کیلو بایت] 150حجم: حداکثر و   JPGفرمت: با [ ؛تمام رخ 3 × 4عکس اسکن  .1

 ؛به نام دانشگاه قرآن و حدیث) »952206« ه پرداختشناسشماره  با »5025506745«ه حساب به شمار( ریال 500,000مبلغ سید بانکی واریز اسکن ر .2

 ایثارگران) (ویژة متقاضیان استفاده از سهمیۀ رزمندگان و؛ اسکن مدرك معتبر دال بر ایثارگري .3

 به مدارك ناقص یا مدارکی که پس از موعد مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. .4

رسانی به رزمندگان و ایثارگران و اصالحیۀ آن، گزینش داوطلبان با توجه به تصویب قانون جامع خدمت سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران:

محل به رزمندگان و ایثارگران به ) از ظرفیت هر کدرشته% 25قانون، بیست و پنج درصد (گیرد. بر اساس این بر اساس این قانون صورت می

نمرة  % 80شده در گزینش آزاد توسط ایثارگران و کسب حداقلنمرة آخرین فرد پذیرفته % 70(کسب حداقل شرط کسب حد نصاب علمی

نام آزمون ورودي دکتراي مطابق با شرایط مندرج در دفترچۀ شماره یک ثبت( شده در گزینش آزاد توسط رزمندگان) اختصاص دارد.آخرین فرد پذیرفته

  سازمان سنجش)  96تخصصی سال 
  

  ) هزینۀ تحصیلد

  هاي حضوريالف) دوره

 . برخوردار خواهند شدرایگان از تحصیل فقط براي چهار نیمسال  (به استثناي دو رشتۀ زیر) هادر تمام رشته برادران طلبه .1

 فقه و مبانی حقوق اسالمی در مرکز قمالف) رشتۀ 

 عقاید در واحد مشهد ب) رشتۀ علوم حدیث گرایش کالم و

و خواهران طلبه در  (واحد مشهد)و علوم حدیث گرایش کالم وعقاید (مرکز قم) فقه و مبانی حقوق اسالمی دو رشتۀبرادران طلبه در  .2

 97در سال تحصیلی هیأت أمناي دانشگاهتخفیف در شهریۀ ثابت، نسبت به نرخ مصوب  % 80ازفقط براي چهار نیمسال ها، تمام رشته

 شد. برخوردار خواهند 96ـ 

تخفیف در  % 80از  نیمسال فقط براي چهار ،هادر تمام رشته حداقل مدرك سطح یکطلبۀ داراي  و خواهران برادرانهاي مجازي: ب) دوره

  برخوردار خواهند شد. 96ـ  97هاي مجازي در سال تحصیلیبراي دوره أمناي دانشگاههیأت شهریۀ ثابت، نسبت به نرخ مصوب 
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  ) زمان و محل برگزاري و توزیع کارت آزمونهـ

 گردد.برگزار می  15/02/1396  تاریخبه   جمعهروز  صبح 9ساعت  در آزمون ورودي .1

 دانشگاه قابل دریافت است.کارت ورود به آزمون دو روز قبل از برگزاري آزمون، از طریق سایت  .2

 برگزار خواهد شد و در سایر شهرها در صورت وجود متقاضی متعاقباً اعالم خواهد شد.در شهرهاي قم، تهران و مشهد آزمون  .3

  
 

  نهایی آزمون ) زمان اعالم نتایجو

هاي بدون مصاحبۀ (براي رشتهنمرة علمی الزم در آزمون کتبی  نام قطعی منوط به موفقیت داوطلب در آزمون کتبی، کسب حدنصابثبت

هاي مربوط به پذیرش دانشجو در مطابق با مقررات و دستورالعمل ،دار)هاي مصاحبه(براي رشته و امتیازات الزم در مصاحبۀ ورودي ورودي)

، ایام برگزاري مصاحبۀ ورودي و (آزمون کتبی)یه ارشد و طی مراحل گزینش عمومی خواهد بود و زمان اعالم نتایج اولمقطع کارشناسی

  .نتایج نهایی متعاقباً اعالم خواهد شد

  صفحۀ اول اطالعیه مشخص شده است.ها در عناوین رشتهها، در جدول وضعیت مصاحبۀ ورودي رشتهتذکر: 
  

  

  توجه قابل و مهم ) نکاتز

  .شد نخواهد بازگردانده ارسالی مدارك و واریزي مبلغ .1

  .است دسترسی قابل  qhu.ac.ir: نشانی به دانشگاه اینترنتی پایگاه در دوره دروس و عناوین تعداد تحصیلی، شهریۀ با مرتبط اطالعات .2

 اتمام در صورت نیاز پس از دانشگاه درخواست بنابر شد خواهند متعهد کنند،می استفاده رایگان تحصیل از امکانات که شدگانیپذیرفته .3

 .نمایند خدمت در دانشگاه تحصیل، زمان برابر مدت دو دوره،

  

  ) شیوة برگزاري آزمون، مواد، منابع و ضرایب آنح

  .اي و داراي نمرة منفی استآزمون چهارگزینهـ 

  است. 2و  1ها به شرح جداول شمارة رشته مواد و منابع در دو بخش دروس عمومی و تخصصیـ   
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   1396ارشد/ اختصاصی ویژة طالب ـ سال و منابع آزمون کارشناسی ، ضرایبمواد

  )مشترك( عمومیدروس مواد امتحانی، منابع و ضرایب  جدول شمارة یک:

  ضریب  ــعمنابـ  مادةامتحانی

  2  )141جزء اول (تا آیۀ  ـ؛ طبرسی »جوامع الجامع«  تفسیر قرآن

  2  (نشردارالحدیث) 145از آغاز تا پایان بخش اول، ص  ـ؛ استادان دانشکدة علوم حدیث »آشنایی با حدیث«  حدیث

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

  

 

   دروس تخصصیمواد امتحانی، منابع و ضرایب  جدول شمارة دو:

  یبضر  منابــع  مادة امتحانی  کدرشتۀامتحانی

9610  

  (کالم)

  3  ؛ فاضل مقداد»شرح باب حادي عشر«  کالم

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

  2  کتاب العقل و الجهل، کتاب فضل العلم  ـ؛ شیخ کلینی »الکافی«  الحدیثفقه

9620  

  (اخالق)

 اخالق

  اسالمی
  3  صادقی (نشر سمت)گردآوري و تدوین حسن ـ ؛ محمدتقی مصباح یزدي »اسالمیاخالق «

  2  )نشر صدرا( مرتضی مطهري؛ »فلسفۀ اخالق«  فلسفۀ اخالق

  2  کتاب العقل و الجهل، کتاب فضل العلم  ـ؛ شیخ کلینی »الکافی«  الحدیثفقه

9630  

  البالغه)(نهج

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

  2  ؛ احمد غالمعلی (نشرسمت)»البالغهنامه نهجشناخت«  البالغهنهج

  2  کتاب العقل و الجهل، کتاب فضل العلم  ـ؛ شیخ کلینی »الکافی«  الحدیثفقه

9640  

  (قرآن)

  3   29جزء  ـ ؛ سیدمحمدحسین طباطبایی »فی تفسیر القرآن المیزان«  تفسیر قرآن

  علوم قرآن
 جلد اول ـ معرفت؛ هادي »تلخیص التمهید.«1

  (نشردارالحدیث) شهريري؛ محمدي»درآمدي بر تفسیر جامع روایی.«2
2  

  2  کتاب العقل و الجهل، کتاب فضل العلم  ـ؛ شیخ کلینی »الکافی«  فقه الحدیث

9650  

  شناسی)(روان

  3  ]9و  7، 6، 1[فصول:  (نشر سمت)؛ کیانوش هاشمیان )Reading in Psychology(شناسی مطالعه در روان  زبان انگلیسی

شناسی روان

  عمومی

کارول رید، کارول تاوریس، دبورا زوسیر و لورین ایالیس، ترجمۀ جمعی از ؛ »شناسی عمومیروان«

  ]16و  15، 12، 11، 8[فصول: (نشررشد)  مترجمان، ویراستار محمد دهقانی
2  

آمار و روش 

  تحقیق

 علی دالور؛ »و علوم تربیتی شناسیاحتماالت و آمار کاربردي در روان.«1

  علی دالور؛ »شناسی و علوم تربیتیروش تحقیق در روان.«2
2  

9670  

  (فقه و حقوق)

  3  ؛ شهید اول »دمشقیهالمعه الل«  فقه

  2  جلد اول ـ  محمدرضا مظفر؛ »اصول الفقه«  اصول فقه

  تاریخ

  فقه و فقهاء 
  2  ابوالقاسم گرجی (نشر سمت)؛ »تاریخ فقه و فقهاء«
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  باسمه تعالی

  تقاضانامۀ پذیرش دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث

  و مجازي/ دورة حضوري 96ـ  97ارشد/ سال تحصیلیمقطع کارشناسی

  ویژة برادران و خواهران طلبه
  

  مشخصات فردي)1
  

  ...................................................................................................................................................نام خانوادگی: 

  .................................................................................................................................................................................... نام:

                                        

                        

  ..................................................................... کد ملی:  ................................................................... نام پدر:  ............................................................... محل صدور:  ...................................................................شماره شناسنامه: 

  متأهل     وضعیت تأهل:  مجرد   مرد       جنسیت:   زن   ....................................................................محل تولد:   13............/ ........../ ..........تاریخ تولد: 
  

  ) سوابق تحصیلی2

  نوع مدرك تحصیلی الف)

  :   31/06/1396سطح دو؛ اتمام تا تاریخ در حال تحصیل   داراي مدرك سطح دو:    نوع اول

  :   31/06/1396؛ اتمام تا تاریخ یک یا مقطع کارشناسیسطح دردر حال تحصیل   داراي مدرك سطح یک و مدرك کارشناسی:    نوع دوم

  آخرین مدرك و عنوان رشتۀ تحصیلی ب)

  .............   /..........  /.......... تاریخ أخذ مدرك:   ............................................................محل أخذ مدرك:   ........................................................................... حوزوي: 

  .............   /..........  /.......... تاریخ أخذ مدرك:   ............................................محل أخذ مدرك:   ........................................................................ :هعنوان رشت  ................................................ دانشگاهی:

   معدل ج)

  ......................................................................:  دیپلم  .......................................................: سطح یک  ...........................................:  دوسطح   ....................................................... :کارشناسی

  

  .)انتخاب شود صرفاً یک کد رشته امتحانی( )کد رشته امتحانی:3

  

  انتخاب شود.) رشته محلکد  2(حداکثر  کد رشته محل انتخابی:) 4

  ..............................................................................................محل تحصیل:    ............................................................................................:   محلرشته نام            کد رشته محل اول: 

  ..............................................................................................محل تحصیل:    ............................................................................................:   محلرشته نام            کد رشته محل دوم:
  

           : مشهد            : اصفهان           : تهران               قم:     (صرفاً یک شهر انتخاب شود.)      ) محل آزمون انتخابی:5
  

  

  ) متقاضی استفاده از سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران6

  :  رزمندة نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران  :  رزمندة وزارت جهاد کشاورزي  :  رزمندة سپاه پاسداران

  :  و مفقوداالثر شهیدیا همسر فرزند   :  گانآزاد  : انجانباز

  درصد:  25جانباز باالي یا همسر فرزند  آزاده: یا همسر فرزند 
  

  (ویژة برادران)) وضعیت نظام وظیفه: 7

  ......................................................................................توضیح:            سایر:   معافیت تحصیلی:   معافیت دائم:   پایان خدمت:    مشمول:  
  

  ) نشانی دقیق داوطلب8

  ..........................................................................تلفن:      .........................................................................................................................................................................................................................نشانی محل اقامت:  

  ..........................................................................تلفن:      ...............................................................................................................................................................................................................................نشانی محل کار:  

 ..........................................................    کد شهرستان: ............................................................................................شماره تلفنی که بتوان در موقع ضرورت، پیام فوري فرستاد:  تلفن ثابت: 

  ................................................. @........................................................................ پست الکترونیک: ................................................................................. کدپستی:  ....................................................تلفن همراه:  
  

ارشد، صحت تمامی اطالعات متقاضی شرکت در آزمون اختصاصی ویژة طالب در مقطع کارشناسی    .........................................................................اینجانب 

  نم و چنانچه در هر زمان خالف آنها احراز گردد، دانشگاه مجاز خواهد بود طبق مقررات عمل نماید.کشده در این تقاضانامه را تأیید میدرج

  ...................................................................تاریخ و امضاء: 

          رشته امتحانی: کد

  محل الصاق

 عکس


