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 ی دورهالف( کلیات و معرف
مند به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، المپیاد قابل توجه مشتاقان فراگیری علوم و معارف اسالمی و داوطلبان عالقه

الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث  مرکز آموزشآن و حدیث و حافظان کل قرآن کریم، دانشجویی مجموعۀ علوم قر
 کند:میبرگزار 

  «همین دورۀ الکترونیکی آمادگی کنکور کارشناسی ارشدددواز»

ارشد مرکز  یآزمون کارشناس یآمادگ یقبل یهادر دوره کنندهشرکت داوطلبان ریچشمگ یهاتیفقمو کسب به توجه با
با  نیها و همچندوره نیا یمکرر در خصوص برگزار یهادرخواست رویو پ ثیدانشگاه قرآن و حد یکیآموزش الکترون
 ثیحد و قرآن علوم ـ یاسالم معارف و اتیاله ۀمجموع 1396سال  یلیتکم التیتحص یآزمون ورود یتوجه به برگزار

 معارف و دیمج قرآن ریتفس( هاشیگرا)همه  ثیحد علوم البالغه،نهج ،یقرآن علوم ث،یحد و قرآن علوم یهارشته)شامل 
، اردیبهشت ماه سال ، که تاریخ قطعی برگزاری آن از سوی سازمان سنجشکشور آموزش سنجش سازمان یسو از( قرآن

شرکت  انیمتقاض یسازآماده و یعلم یۀبن تیتقو منظور هب ثیدانشگاه قرآن و حد آزاد یهاآموزش ؛شده استاعالم  96
 ینترنتیو ا یحضورریغ کامالً صورت به را خود ارشد یشناسکار آزمون یآمادگ ۀدور نیدهمزدوا ،یآزمون ورود نیدر ا

 . کندیو جامع، برگزار م یامرحلهتعیین سطح، هفتگی،  اعم از شده یبندطبقه یشیآزما یهاهمراه با آزمون

آموزش سازمان سنجش  توسطهر سال   ث،یعلوم قرآن و حد ۀارشد مجموع یکارشناس یکنکور سراسر آزمونتذکر: 
مطابق با ضوابط  توانندیو داوطلبان م گرددیم برگزارشود، کشور در تاریخی که توسط سایت رسمی این سازمان اعالم می

 . ندیدفترچه آزمون در آن شرکت نما
 

 باشد: ب( مشخصات دوره به شرح زیر می

 جزئیات دوره  -1

 عبارت آن یاصل لوازم و شودیم اجرا اینترنت ۀشبك طریق از و یالكترونیك ۀشیو به دوره نیا یآموزش یهابرنامه تمام. 1
 یگذاروقت ،آن مختلف امكانات از استفاده یچگونگشبکۀ اینترنت و آشنایی با  هب داوطلب دسترسی مناسب: از است
و  نیآنال یهاشرکت در آزمون ها،نیها و تمرهر درس، پاسخ به پرسش یآموزش یهابستهكامل  ۀمشاهد یبرا یكاف

 .دروس دوره ۀارائ دیاسات  با یارتباط اینترنت
همراه تلفن های های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، در اقدامی جدید امکان مشاهدۀ دروس را از طریق گوشیآموزش. 2

فراهم نموده است. لذا جهت مشاهدۀ دروس، در هر مکان و موقعیتی، کافی است که از  )با سیستم عامل انروید(و تبلت 
به نشانی های آزاد طریق هر نوع دستگاه هوشمندِ خود، به شبکه اینترنت اتصال پیدا نموده و به سامانه دوره

lms3.qhu.ac.ir  .مراجعه نمایید  
 یآموزش منابعجزوات و  یتمام ،آزاد یهاآموزش ینترنتیا گاهیپا قیاز طر یجلسات درس یکیالکترون ۀ. عالوه بر ارائ3

 . باشدیم یدسترس قابل داوطلبان یبرا یکیالکترون فروشگاه قیطر از دوره یاصل
تعیین  هماهنگ یهاآزمون در توانندیم باشند کرده انتخاب را یآموزش یهابسته از یکی کم دست که یداوطلبان. 4

  شرکت کنند. گانیبه صورت را بسته آن جامع و یامرحله ،یهفتگسطح، 



دورۀ آمادگی ارشد  یسیانگل زبانو  یعرب زبان یهابستهتوانند از های الهیات، نیز می. داوطلبان متقاضی سایر رشته5
 استفاده نمایند. 

محتوای آموزشی دروس به  توانندکننده به محض ثبت نام، میو افراد شرکتاست  هفته 24 ۀ آمادگی ارشد. طول دور6
 دسترسی پیدا کنند.

ریزی دقیق، نسبت به مشاهدۀ دروس خود اهتمام ورزیده و از به تعویق انداختن مشاهدۀ با یک برنامه شودیه میتوص .7
 جلسات به روزهای پایانی دوره جدًا خودداری نمایید. 

)شامل مباحث قرآنی، تاریخ  ریتفس و قرآن علوم ،ثیحد علوم ،یسیانگل زبان ،یعرب زبان ۀبستچهار  در قالباین دوره  .9
  گردد.ارائه می (قرآن، تفسیر، اصطالحات حدیثی و تاریخ حدیث

ای های هماهنگ مرحلهآزمون( و آزمون 12هفتگی )تعیین سطح )ابتدای دوره(،  های آزمایشی شامل: آزمونآزمون. 10
  شود.نترنتی برگزار میغیرحضوری و ایبه صورت ( پایان دورهآزمون( و آزمون جامع ) 4)
  

 )جدول عناوین دروس دوره(

 منابع آموزشی دوره استاد ارائه استاد تولید نام بسته ردیف

1 
 زبان عربی

                     
آقای مجید روحی 

 دهکردی

                 
آقای رضا 

 میرابوالحسنی

جزوه مکتوب این درس + خالصه کتاب مبادی العربیه 
، 2های جلد چهارم + خالصه کتاب جواهر البالغه )باب

 (9و  8، 3

2 
 زبان انگلیسی

                     
آقای دکتر علیرضا 

 هدایی

                 
آقای محمد جواد 

 گلزار

 Glossaryـ  جزوه مکتوب این درس + لغات تخصصی
 جزوه منشور تافل+ 

3 

علوم قرآن و 
 تفسیر

 

آقای دکتر محمد 
 مهدی کرباسچی

 

حسین آقای 
 افسردیر

، 9خالصه کتاب االتقان سیوطی )انواع علوم قرآنی: 
پژوهشی در تاریخ ( + خالصه کتاب 80و  62، 59الی 37

 قرآن دکتر حجتی؛

تفسیر: خالصه کتاب تاریخ تفسیر جاللیان + خالصه 
کتاب مجمع البیان فی علوم القرآن طبرسی )تفسیر 

های بقره، اسراء، انبیا، مومنون، حج، یس، حجرات، سوره
 واقعه، جمعه، مدثر، انسان، طارق، اعلی و توحید(؛

4 
 علوم حدیث

                    
آقای دکتر روح اهلل 

 شهیدی

                 
داود آقای 

 مالحسنی

جزوه مکتوب این درس + خالصه کتاب درایه الحدیث 
چی + خالصه کتاب علم الحدیث مدیر مدیر شانه

 چی؛شانه



های آزمون 5
 آمادگی ارشد

آزمون  4آزمون هفتگی+  12آزمون تعیین سطح +  --- ---
 ای + یک آزمون جامعمرحله

 

 ها و خدمات آموزشی دوره برنامه -2

 دوره؛ ابتدای در سطح تعیین آزمون برگزاری 

 مشاهده دروس؛  جلسات قالب در یآموزش یمحتوا ۀارائ  
 ؛(کنندگانشرکتدر صورت نیاز و درخواست ) دروس ۀارائ دیاسات توسط نیآنال اشکال رفع جلسات یبرگزار  
 داوطلبان؛  یمستمر سطح علم یابیارز منظور به نیآنال صورت به یهفتگ منظم یهاآزمون یبرگزار 

 شده؛  نییتع یهاسرفصل دروس و یاز تمام ،یاهماهنگ مرحله آزمون چهار یبرگزار 
 ؛یرحضوریغبه صورت  یمشابه با آزمون سراسر ،دوره دروس یهااز کل سرفصل جامع آزمون یبرگزار  

 

 آزمون تعیین سطح  -3
داوطلبان به عمل  یدوره از تمام یدر ابتدا ینترنتیآزمون ا قیطر از یعلم سنجش کی ،داوطلبان سطح نییتع منظور به

خود را بعد  شرفتیپ زانیآزمون جامع، م جیآن با نتا ۀجینت ۀسیسطح و مقا نییخواهد آمد. داوطلب با شرکت در آزمون تع
. بازۀ زمانی فعال بودن فعال خواهد شدذیل دورۀ مورد نظر این آزمون همزمان با شروع دوره،  .ابدییاز گذراندن دوره در م

 .، تا پایان دوره استمیزکاردر تعیین سطح آزمون 
 

 کلیک نمایید. را اینجا ،آزمونجزئیات این  جهت اطالع از
 

  دوره نهیهز پرداخت و نام ثبت( ج
 آدرس به ماه بهمن امیکم تا سییخ تار از نام ثبت فرم لیتکم یبرا توانندیم دوره نیا در شرکت داوطلبان

.qhu.ac.ir3http://lms ۀمشاهد جلسات دوره، ۀنیهزالکترونیکی  پرداخت از بعد. ندینما نام ثبت و مراجعه 
 .شودیم فعال انکار داوطلب زیدر م درس، هر لیذ یهاتیفعال و دروس

دقت نظر الزم را داشته  ،در فرم ثبت نام دوره یاطالعات شخص لیبه هنگام تکم شودیم هیتوص زیعز داوطلبان بهتذکر: 
از آن  یناش یهاتیمسئول هیکل و داشت نخواهد یتعهد ینادرست اطالعات شخص درج خصوصمرکز در  نیباشند. ا

 متوجه داوطلب خواهد بود. 

 سامانه به آزمون منابع یهاکتاب و جزوات لیقب از یجانب و یفرع منابع هیته جهت توانندیم لیتما صورت در داوطلبان
 02155952870 با شماره  اینموده و  مراجعه http://shop.qhu.ac.ir آدرس به مرکز یکیالکترون فروشگاه

 کنند.  افتیرا در یالزم، منابع درخواست ۀنیو بعد از پرداخت هز ندیتماس حاصل نما

http://vu.qhu.ac.ir/uploads/taeen.sath952.pdf
http://vu.qhu.ac.ir/uploads/taeen.sath952.pdf
http://lms3.qhu.ac.ir/
http://shop.qhu.ac.ir/


 در دوره هزینه شرکت  -1
 آمده است:  ریدوره در جدول ز نیخدمات ارائه شده در ا یهانهیهز شرح

 توضیحات یخدمات آموزش ( الی)ر هیشهر نام بسته فیرد

1 
بسته کامل دوره 

 آمادگی ارشد

 ریال 360000

1800000 
 ریال

های آموزشی ـ جلسات آنالین ـ بسته
ای و جامع تمامی های هفتگی، مرحلهآزمون

 دروس

 کاربر گرامی: 

با خرید بستۀ کامل دورۀ آمادگی ارشد از 
 برخوردار شوید. یدرصد 50 تخفیف

2 
 یعرب زبان

 ریال 900.000

 ریال 630000

جلسات رفع  ـ یآموزش یهابسته ۀارائ
 یهاآزمون -نیاشکال به صورت آنال

 و جامع  یامرحله ،یهفتگ

 

 

 کاربر گرامی:

های دروس هر یک از بستهبا خرید 
برخوردار  یدرصد 30 تخفیفتوانید از می

 شوید.

      
 یسیانگل زبان 3

 ریال 900.000

 ریال 630000

رفع  جلساتهای آموزشی ـ اراۀۀ بسته
 یهاآزمون -نیاشکال به صورت آنال

 و جامع  یامرحله ،یهفتگ

      
 ریتفس و قرآن علوم  4

 ریال 900.000

 ریال 630000

 رفع جلساتهای آموزشی ـ ارائۀ بسته
 یهاآزمون -نیآنال صورت به اشکال

 جامع و یامرحله ،یهفتگ

  5 
 ثیحد علوم

 ریال 900.000

 ریال 630000

 رفع جلساتهای آموزشی ـ ارائۀ بسته
 یهاآزمون -نیآنال صورت به اشکال

 جامع و یامرحله ،یهفتگ

                  
6 

 در شرکت فقط
 دوره یهاآزمون

  

 الیر 900000

 ریال 450000

 ،یهفتگتعیین سطح،  یهاآزمون در شرکت
 جامع و یامرحله

 کاربر گرامی: 

های دورۀ آمادگی با خرید بستۀ کامل آزمون
ضمن برخورداری  توانیدکارشناسی ارشد، می

بدون دریافت  ،درصدی 50تخفیف از 
های این محتوای آموزشی، صرفًا در آزمون

  دوره شرکت کنید.

 

 های آن به صورت رایگان خواهد بود.های آموزشی، شرکت در آزموندر صورت انتخاب هر یک از بسته :1تذکر

 گیرد.تخفیف به کل دوره تعلق می درصد 50، آمادگی ارشد بسته کاملدر صورت انتخاب  :2تذکر



، نسبت به انتخاب و خرید دورۀ مورد نظر خود، الکترونیکی شهریهقبل از پرداخت شود تقاضا میداوطلبان عزیز از  :3تذکر
 وجود ندارد. امکان بازپرداخت وجه واریزی اطمینان حاصل نمایید.

ماه تا زمان آزمون سراسری کارشناسی ارشد باقی مانده است، سعی کنید با یک زمانبندی  3با توجه به اینکه تقریبًا  :4تذکر
های آزاد مرکز، هیچ گونه های آموزشی این دوره اقدام نمایید. آموزشدقیق و با توجه به نیاز خود، نسبت به خرید بسته
 های آموزشی دوره ندارد.با برنامهعزیزان ما مسئولیتی در خصوص عدم هماهنگی زمانبندی ش

 

 هزینه منابع دوره  -2
دوره را به صورت  نیمنابع ا توانندیارشد، م یآزمون کارشناس یآمادگ ۀکه ذکر شد، داوطلبان شرکت در دور همانطور

مرکز، آزاد  هایآموزشفروشگاه بوده و  اریمنابع در اخت نیا ۀارائ و فروش. ندینما یداریخر یکیمجزا از فروشگاه الکترون
 آمده است:  ریدوره در جدول ز نیا منابع دیخر یهانهیهز شرحباره ندارد.  نیدر ا یتیمسئول

 ( الی)ر متیق نام بسته فیرد

 220000 یعرب زبان 1

 220000 یسیانگل زبان 2

 300000 ریتفس خیتار و االتقان 3

 160000 ثیحد علوم 4

 900000 کامل بسته نهیهز 5

 230000 شتازیپ پست با شهرستان به ارسال نهیهز 6

7 
بسته،  زانیم و مسافت به با توجه را تهران در ارسال نهیهز

 کندیم مشخص کیپ
 ــــــ

  

 د( ارتباط با ما 
ارسال نامه به  قیاز طر ابهام، گونه هر رفع ای و شتریب اطالعات کسبجهت  توانندیدوره م نیدر ا کنندگانشرکت -

(، 51داخلی )تهران ـ  021ـ51290 تلفن ۀتماس با شمار ای  Amadegiarshad@hadith.ir یکیپست الکترون
 ارشد در ارتباط باشند.  یآمادگ ۀدور بانیبا پشت (51)قم ـ داخلی  025ـ371760

mailto:Amadegiarshad@hadith.ir


 با یا و نموده مراجعه http://shop.qhu.ac.ir آدرس به مرکز یکیالکترون فروشگاه با ارتباط جهت -
 .دینمای حاصل تماس 02155952870  شماره

 

 و( یادآوری 
به  نگاهبا  یاز مواد درس کیو مرور اهم نکات هر  انیب صرفًا شودیم ارائه دوره نیا در آنچه که داشت توجه دیبا

 نیها و عناوکل سرفصل یلیتفص سیامکان تدر ،دوره محدود فرصتبا توجه به  طبعًا. است گذشته یهاسال یهاآزمون
و رفع  یو جلسات متنوع آموزش هادهیمرتبط، چک یآموزشمنابع  درسوجود ندارد؛ البته تالش خواهد شد در هر  یدرس

  .ردیبگ قرارداوطلبان  اریاشکال در اخت

 شما شتریب چه هر یآمادگ در یمؤثر نقش کنندگان،شرکت و دیاسات تالش و یهمراه با بتواند دوره نیا است دیام
 دیام و ینیبشیپ. آورد فراهم یاله معارف با را شما شیپ از شیب ییآشنا و لیتحص ۀادام ۀنیزم و داشته یگرام داوطلبان

دوره، ضمن به ثمر نشستن تالش  نیدر ا کنندگانشرکت توسط برتر یهارتبه کسب و درخشش با که است نیا ما
 بر همگان ثابت شود.  یآموزش ۀویش نیا یاثربخش ،یکیآموزش الکترون مرکزخدمتگزاران 

 راهنمای تصویری ثبت نام

 .دیکن کیکل را نجایا ثبت نام یبرا

 

 های آزاد مرکز آموزش الکترونیکیآموزش

 دانشگاه قرآن و حدیث

http://shop.qhu.ac.ir/
ftp://ftp.qhu.ac.ir/azad/rahnama/arshad/slider.html
http://lms3.qhu.ac.ir/

