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 کلیات و معرفی دوره
 

دانشجویی  د، المپیادمند به شرکت در آزمون کارشناسی ارشقابل توجه مشتاقان فراگیری علوم و معارف اسالمی و داوطلبان عالقه
 کند:می و حدیث برگزارالکترونیکی دانشگاه قرآن  مجموعۀ علوم قرآن و حدیث و حافظان کل قرآن کریم، مرکز آموزش

 « همین دورۀ الکترونیکی آمادگی کنکور کارشناسی ارشددچهار»

 یکیش الکترونارشد مرکز آموز یارشناسکآزمون  یآمادگ یقبل یهادر دوره کنندهشرکت داوطلبان ریچشمگ یهاتیموفق کسب به توجه با
 یرودآزمون و یربا توجه به برگزا نیها و همچندوره نیا یمکرر در خصوص برگزار یهادرخواست رویو پ ثیدانشگاه قرآن و حد

 علوم قرآن، علوم ث،یحد و قرآن علوم یهارشته)شامل ی قرآن علوم ـ یاسالم معارف و اتیاله ۀمجموع 1398سال  یلیتکم التیتحص
آنی، معارف د، علوم قرتفسیر قرآن مجی قرائات، و علوم قرآن، علوم و فنون ریتفس ،ها()همه گرایش البالغهنهج ،(هاشیگرا)همه  ثیحد

د، شعالم خواهد ا، که تاریخ قطعی برگزاری آن متعاقباً از سوی سازمان سنجش، کشور آموزش سنجش سازمان یسو از( قرآن

 نیدهمچهار ،یآزمون ورود نیر ادشرکت  انیمتقاض یسازآماده و یعلم یۀبن تیتقو منظور هب ثیدانشگاه قرآن و حد آزاد یهاآموزش

 شده یبندقهطب یشیآزما یهاونهمراه با آزم ینترنتیو ا یحضورریغ کامالً صورت به را خود ارشد یکارشناس آزمون یآمادگ ۀدور

 . کندی، برگزار می و جامعامرحلهتعیین سطح،  اعم از

زش آمون سنجش سازما سطتوهر سال   ،الهیات و معارف اسالمی ـ علوم قرآنی ۀارشد مجموع یکارشناس یکنکور سراسر آزمونتذکر: 

اهنمای ثبت را دفترچه بمطابق  توانندیو داوطلبان م گرددیم برگزارشود، کشور در تاریخی که توسط سایت رسمی این سازمان اعالم می
 . ندیدر آن شرکت نما نام کنکور
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 جزئیات و مشخصات دوره 

ب آشنایی داوطل: زا است عبارت آن یاصل لوازم و شودیم اجرا اینترنت بر بستر و یالکترونیک ۀشیو به دوره نیا یآموزش یهابرنامه تمام. 1
شرکت  ،خرید آن( )در صورت هر درس یآموزش یهابستهکامل  ۀمشاهد یبرا یکاف یگذاروقتبا رایانه، دسترسی به اینترنت پرسرعت، 

 دروس دوره. ۀارائ داساتی  با یو ارتباط اینترنت نیآنال یهادر آزمون
فراهم نموده یز ناندروید(  های تلفن همراه و تبلت )با سیستم عامل. مرکز آموزش الکترونیکی، امکان مشاهدۀ دروس را از طریق گوشی2

اتصال  نترنته شبکه ایود، باست. لذا جهت مشاهدۀ دروس، در هر مکان و موقعیتی، کافی است که از طریق هر نوع دستگاه هوشمندِ خ
 مراجعه نمایید.   lms.qhu.ac.irپیدا نموده و به سامانه مشاهدۀ دروس به نشانی 

 قیطر از ورهد یاصل یموزشآ منابعت و جزوا یتمام آزاد، یهاآموزش ینترنتیا گاهیپا قیاز طر یجلسات درس یکیالکترون ۀ. عالوه بر ارائ3
 . باشدیم یدسترس قابل داوطلبان یبرا یکیالکترون فروشگاه

 ده نمایند. آمادگی ارشد استفا دورۀ یسیانگل زبانو  یعرب زبان یهابستهتوانند از های الهیات، نیز می. داوطلبان متقاضی سایر رشته4

 زبان ،یعرب زبان رسد 4در قالب  ، منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسالمی ـ علوم قرآنیاین دوره در .5

تولید  تاریخ حدیث( و)شامل مباحث قرآنی، تاریخ قرآن، تفسیر، اصطالحات حدیثی  ریتفس و قرآن علوم ،ثیحد علوم ،یسیانگل

 درج شده است.( 1)مشخصات دروس و منابع، در جدول شمارۀ . شده است
مادگی آزمون آخود، دورۀ  های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، به منظور ارائۀ بهینۀ خدمات آموزشی و تأمین رضایت مخاطبانآموزش .6

، ساتید دروساآنالین با حضور  برگزاری جلسات کارگاهیخدمت آموزشی تدارک دیده است که عبارتند از:  3کارشناسی ارشد را، در قالب 
 .های مشاهدۀ آنالین دروسارائۀ بسته، های آزمایشی آنالینآزمون ارائۀ بستۀ اختصاصی

مات توانند متناسب با نیاز خود، یک یا چند مورد از خدخدمت آموزشی وجود ندارد و عالقمندان می 3گونه الزامی برای خرید هر . هیچ7
های آموزشی مشاهدۀ بسته از این دوره، در صورت امکانگیری کامل شود به منظور بهرهآموزشی فوق را خریداری نمایند. اما توصیه می

 تری کسب نمایید.آنالین دروس را اخذ نمایید تا همگام با برنامۀ مطالعاتی پیشنهاد شده، نتیجۀ مطلوب
 ـ عناوین دروس و منابع دوره( 1)جدول شمارۀ 

 منابع آموزشی دوره استاد ارائه استاد تولید درسنام 

مجید روحی آقای  زبان عربی
 دهکردی

آقای رضا 
 میرابوالحسنی

+  جزوه مکتوب این درس + خالصه کتاب مبادی العربیه جلد چهارم
 (9و  8، 3، 2های خالصه کتاب جواهر البالغه )باب

 زبان انگلیسی
جواد آقای محمد آقای دکتر علیرضا هدایی

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

 تافل

علوم قرآن و 

 تفسیر

 
آقای دکتر محمد مهدی 

 کرباسچی

 
دکتر آقای 

 حمیدباقری

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

ی یان فالب تفسیر: خالصه کتاب تاریخ تفسیر جاللیان + خالصه کتاب مجمع
یس،  ن، حج،های بقره، اسراء، انبیا، مومنوالقرآن طبرسی )تفسیر سوره علوم

 حجرات، واقعه، جمعه، مدثر، انسان، طارق، اعلی و توحید(؛

 علوم حدیث

 
آقای دکتر روح اهلل 

 شهیدی

 
 سرکار خانم فروزنده

چی + جزوه مکتوب این درس + خالصه کتاب درایه الحدیث مدیر شانه
 چی؛الحدیث مدیر شانهخالصه کتاب علم 
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 ها و خدمات آموزشی دوره برنامه
 

 برگزاری جلسات کارگاهی آنالین با حضور اساتید دروس .1

واهد شد. خوعد مقرر برگزار مجلسۀ آنالین با حضور استاد هر درس در نظر گرفته شده که در  2در این خدمت آموزشی، برای هر درس، 

های ارزشمند اساتید در خصوص های خود، از تجربیات و راهنماییتوانند با حضور در این جلسات و طرح پرسشکنندگان محترم میشرکت

تشریحی  ها، پاسخنشست مند شوند. همچنین اساتید محترم، در اینمطالعه و پاسخگویی به سؤاالت کنکور بهره محتوای منابع و شیوۀ

میزکار  یز از طریقنهای گذشته را، ارائه خواهند داد. زمان دقیق برگزاری جلسات، در برنامۀ مطالعاتی و برخی سؤاالت آزمون

 شود. رسانی میکنندگان اطالعشرکت

 

 های آزمایشیبستۀ اختصاصی آزمونارائۀ  .2

طح پیشرفت سهای آزمایشی را خریداری نموده و از این طریق نسبت به سنجش توانند بستۀ آزموندر این خدمت آموزشی، متقاضیان می

ای و یک مرحلهزمون آ 4های آزمایشی این دوره، شامل یک آزمون تعیین سطح، بستۀ اختصاصی آزمونو مطالعات خود اقدام نمایند. 

 واهد شد.ها به شیوۀ غیرحضوری و آنالین برگزار خباشد. تمام آزمونآزمون جامع پایان دوره که به صورت تستی طراحی شده، می

 

 های مشاهدۀ آنالین دروس ارائۀ بسته .3

، دروس را های آموزشید بستهتوانندر صورتی که متقاضیان نیازمند دریافت بیان و تدریس اساتید باشند، میدر این خدمت آموزشی، 
استفاده  دۀ دروس باهای مشاهدۀ آنالین دروس نسبت به فایل صوتی دارد؛ آن است که در بخش مشاهمزیتی که بسته. نمایندخریداری 

ان قابل رؤیت شود و متن دروس برای کاربرکنند نمایش داده میها و امکانات بصری، آیات، روایات، و جمالتی که اساتید بیان میاز جلوه
 خواهد بود. 

 

  نام ثبتشرایط 

در این نابع آموزشی های آموزشی آزاد و مکلیۀ دورهامکان خرید ای الکترونیکی دینی )رایادین(، اندازی پایگاه عرضۀ محتوبا توجه به راه
ت نامی که اهنمای ثبوجه به رتبا  کارشناسی ارشددورۀ آمادگی آزمون هر یک از خدمات آموزشی . لذا جهت خرید سامانه فراهم شده است

العه مطامانۀ رایادین را کار با س ت نام ومراحل ثببا دقت لینک راهنمای زیر را کلیک نموده و  در ادامه ارائه شده است، اقدام نمایید. لطفاً 
 نمایید. 

 

 راهنمای ثبت نام در سامانۀ رایادین و خرید دوره

 باشد.می 97بهمن  13شنبه تاریخ مهلت ثبت نام و خرید هر یک از خدمات آموزشی دورۀ آمادگی کارشناسی ارشد تا 
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http://vu.qhu.ac.ir/uploads/rahnama.sabt.kharid.rayadin.pdf


 

 دوره خدمات آموزشی هزینه 

 آمده است:  (2شمارۀ )دوره در جدول  نیخدمات ارائه شده در ا یهانهیهز شرح

 ـ هزینۀ خدمات آموزشی دوره( 2)جدول شماره 

 توضیحات
با تخفیف  شهریه

 (تومان) درصد 30
 (تومانشهریه )

خدمات رح ش
 آموزشی

عنوان خدمات 
 آموزشی

 100،000 80،000 با حضور استاد ارائۀ هر درس 
 در هر درس جلسه 2

 جلسه( 8)مجموعًا 
 کارگاه آنالین

های آزمون تعیین سطح رایگان، آزمون
 هزارتومان، 30ایمرحله

 هزارتومان 30آزمون جامع 
48،000 60،000 

آزمون تعیین  1
زمون آ 4سطح، 

آزمون  1ای، مرحله
 جامع

های آزمون
 آزمایشی

 120،000 96،000 تومان 1875 جلسههر 
 60درس شامل  4

 جلسه
 بسته آموزشی

 دروس

در صورت خرید تمام خدمات آموزشی، از 
 درصد برخوردار خواهید شد. 50تخفیف 

140،000 
 درصد(50)باتخفیف

280،000 
شامل تمام خدمات 

 آموزشی

مجموع دورۀ 
آمادگی کنکور 

 کارشناسی ارشد

 

خدمات آموزشی فوق، از  ، در صورت انتخاب دو مورد ازدرصد 30تخفیف از ، فوق آموزشی خدماتدر صورت انتخاب هر یک از  :1نکته

د که سامانۀ رایادین برخوردار خواهید ش درصد 50تخفیف ، و در صورت انتخاب تمام خدمات آموزشی این دوره، از درصد 40تخفیف 
  متناسب با شهریۀ خدمات آموزشی منتخب، تخفیف را محاسبه نموده و شهریۀ نهایی را نمایش خواهد داد.

ونیکی شهریه، رداخت الکترشود قبل از پاز داوطلبان عزیز تقاضا میوجود ندارد،  امکان بازپرداخت وجه واریزیبا توجه به اینکه  :2نکته

 مورد نظر خود، اطمینان حاصل نمایید.  خدمات آموزشیسبت به انتخاب و خرید ن
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 ت ویژهاخدم

 :برنامۀ مطالعاتی .1

رکت در جلسات ده دروس، شجهت مشاه یزمانبند شنهادیشامل پگی دکتری، یک برنامۀ مطالعاتی برداری بهتر از دورۀ آمادبه منظور بهره
ر نیمۀ اول بازۀ دبر اساس آن، گردد و رائه میادر میزکارِ کاربران تنظیم شده است که  کنندگانبرای شرکت ،یشیآزما یهاو آزمون نیآنال

ن رفع اشکاالت کاربرا های آنالین ونزمانیِ دوره، بیشتر به ارائۀ محتوای آموزشی دروس پرداخته و در نیمۀ دوم، بیشتر بر برگزاری آزمو
ه تعویق انداختن بشید و از گام با، همراه و همارشدکنید با برنامۀ مطالعاتی پیشنهاد شده برای دورۀ آمادگی  متمرکز خواهیم شد. سعی

ور کامل مطالعه رسی را بطدنابع مپیگیری خدمات آموزشی به روزهای پایانی دوره جداً خودداری نمایید تا بتوانید در طول دوره، تمام 
 های آزمایشی، سنجشِ الزم را از خود به عمل آورید.وننموده و با مشارکت به موقع در آزم

 لینک دریافت برنامه مطالعاتی

 
 : سمینار آنالین معارفۀ دورۀ آمادگی ارشد .2

العۀ منابع و سایر یز شیوۀ مطنهای سراسری مرحلۀ اول و دوم، و به منظور آشنایی با منابع آزمون کارشناسی ارشد و شیوۀ برگزاری آزمون

 برگزار 97هر م 24شنبه سهمجرّب در تاریخ  یکی از اساتیدنکات مربوط به کنکور کارشناسی ارشد، یک جلسۀ توجیهی با حضور 
 رشد شرکتارشناسی امادگی کآ، حتی افرادی که در دورۀ عموم افرادبوده و شرکت در آن برای  رایگانخواهد شد. این جلسه به صورت 

 اند، آزاد است. نکرده

 ارشد لینک ورود به جلسه توجیهی کنکور کارشناسی
 

 فایل صوتی دروس:  .3

ظور جلب ذشت، به منگهای آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، عالوه بر سه خدمات آموزشی فوق که جزئیات آن در عناوین پیشین آموزش
شاخۀ ادین، ذیل امانۀ رایدر س رضایت متقاضیانی که امکان مشاهدۀ دروس را ندارند، فایل صوتی محتوای آموزشی دروس را نیز تولید و

 ابلیت دانلودن است که قهای صوتی نسبت به بستۀ مشاهدۀ آنالین دروس دارد، آارائه نموده است. مزیتی که فایل "فایل صوتی دروس"
در  "ودهای مندانل"بخش  های صوتی در پست الکترونیکی و نیزدارند و بالفاصله پس از خرید، لینک دانلود فایل و استفادۀ چندباره

ر کارشناسی ارشد ادگی کنکورۀ آمحساب کاربری رایادین، در دسترس خواهد بود. عالقمندانی که مایل به استفاده از فایل صوتی دروس دو
 د. را از لینک زیر خریداری نماین عنوان درسی های صوتی هرفایلتوانند هستند، می

 صوتی دروس دورۀ آمادگی کارشناسی ارشد  صفحۀ خرید فایل

 
 دروس الکترونیکی: .4

ارشد را به  های آموزشی هر یک از دروس دورۀ آمادگی کارشناسیهای آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، همچنین امکان خرید بستهآموزش
عنوان  4های آموزشی هر ر ملزم به خرید بستهکاربران محترم در این خدمت ویژه، دیگ درس فراهم نموده است.صورت مجزا و تک

ناسی ارشد را های آموزشی یک یا چند درس از دروس چهارگانۀ آمادگی کارشتوانند متناسب با نیاز خود، بستهدرسی نیستند؛ بلکه می
یک از خدمات آموزشی هیچ ده ازایند که در این صورت امکان استفاخریداری نموده و از طریق میزکار خود در سامانۀ مودل، مشاهده نم

 جانبی دوره، از قبیل برنامۀ مطالعاتی، جلسات آنالین اساتید و ... را نخواهند داشت. 
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 یادآوری 

 یهاسال یهاونبه آزم نگاهبا  یاز مواد درس کیو مرور اهم نکات هر  انیب صرفاً شودیم ارائه دوره نیا در آنچه که داشت توجه دیبا
ش خواهد البته تال وجود ندارد؛ یدرس نیها و عناوکل سرفصل یلیتفص سیامکان تدر ،دوره محدود فرصتبا توجه به  طبعاً. است گذشته

 . ردیگب قراربان داوطل اریو رفع اشکال در اخت یو جلسات متنوع آموزش هادهیمرتبط، چک یآموزشمنابع  درسشد در هر 

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

 ۀویش نیا یشاثربخ ،یکیلکترونآموزش ا مرکزدوره، ضمن به ثمر نشستن تالش خدمتگزاران  نیدر ا کنندگانشرکت توسط برتر یهارتبه
 بر همگان ثابت شود.  یآموزش

 

 ارتباط با ما 

ارشد  ورۀ آمادگیهای زیر با پشتیبان دز روشا ابهام، گونه هر رفع ای و شتریب اطالعات کسبجهت  توانندیدوره م نیدر ا کنندگانشرکت
  باشند:در ارتباط 

    Amadegiarshad@hadith.ir: یکیارسال نامه به پست الکترون -
 )تهران(  51داخلی  021ـ51290:  تلفن ۀتماس با شمار -

 )قم( 51داخلی  025ـ371760                              
 http://sapp.ir/azadvuqhuهای آزاد: آموزش سروشکانال  -
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