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کلیات و معرفی دوره
قابل توجه مشتاقان فراگیری علوم و معارف اسالمی و داوطلبان عالقهمند به شرکت در آزمون دکتری تخصصی مجموعۀ علوم قرآن و
حدیث ،مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث برگزار میکند:
«ششمین دورۀ الکترونیکی آمادگی آزمون مرحله دوم (مصاحبه) دکترای تخصصی»
پیرو درخواستهای مکرر داوطلبان شرکتکننده در آزمون دکترای تخصصی و همچنین با توجه به برگزاری آزمون ورودی دکترای
تخصصی سال  1398مجموعۀ الهیات و معارف اسالمی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ،آموزشهای آزاد مرکز آموزش
الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث به منظور تقویت بنیۀ علمی و آمادهسازی متقاضیان شرکت در آزمون تخصصی ،پنجمین دورۀ آمادگی
دکتری خود را به صورت کامالً غیرحضوری و اینترنتی همراه با آزمونهای آزمایشی طبقهبندی شده ،برگزار میکند.
تذکر مهم :مطابق با اعالم سازمان سنجش ،آزمون دکتری در دو مرحله انجام میپذیرد .مرحلۀ اول با عنوان کلیات علوم اسالمی و مرحله
دوم که شامل آزمون یا مصاحبه تخصصی (توسط دانشگاهها) خواهد بود .محتوای دورۀ آمادگی آزمون دکتری این مرکز ناظر به مرحله
دوم بوده ،اگر چه که به دلیل طرح عمدۀ نکات و سرفصلهای مهم منابع آموزشی ،میتواند کمک شایانی به داوطلبان در گذراندن مرحله
اول نیز نماید.
مشخصات و جزئیات دوره
 .1تمام برنامههای آموزشی این دوره به شیوۀ الکترونیکی و بر بستر اینترنت اجرا میشود و لوازم اصلی آن عبارت است از :آشنایی داوطلب
با رایانه ،دسترسی به اینترنت پر سرعت ،وقتگذاری کافی برای مشاهدۀ کامل بستههای آموزشی هر درس (در صورت خرید آن) ،شرکت
در آزمونهای آنالین مرحلهای و ارتباط اینترنتی با اساتید ارائۀ دروس دوره.
 .2مرکز آموزش الکترونیکی ،امکان مشاهدۀ دروس را از طریق گوشیهای تلفن همراه و تبلت (با سیستم عامل اندروید) نیز فراهم نموده
است .لذا جهت مشاهدۀ دروس ،در هر مکان و موقعیتی ،کافی است که از طریق هر نوع دستگاه هوشمندِ خود ،به شبکه اینترنت اتصال
پیدا نموده و به سامانۀ دورههای آزاد به نشانی  lms.qhu.ac.irمراجعه نمایید.
 .3در این دوره ،منابع آزمون دکتری تخصصی رشته الهیات و معارف اسالمی ،در قالب  8عنوان درسی تاریخ قرآن ،تاریخ تفسیر،
زبان عربی ،تفسیر ( )1و ( ،)2علوم حدیث ،علوم قرآن ،زبان انگلیسی تولید شده است( .مشخصات دروس و منابع ،در
جدول شمارۀ  1درج شده است).
 .4آموزش های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی ،به منظور ارائۀ بهینۀ خدمات آموزشی و تأمین رضایت مخاطبان خود ،دورۀ آمادگی آزمون
دکتری تخصصی را ،در قالب  3خدمت آموزشی تدارک دیده است که عبارتند از :برگزاری جلسات کارگاهی آنالین با حضور اساتید دروس،
ارائۀ بستۀ اختصاصی آزمونهای آزمایشی آنالین ،ارائۀ بستههای مشاهدۀ آنالین دروس.
 .5هیچگونه الزامی برای خرید هر  3خدمت آموزشی وجود ندارد و عالقمندان میتوانند متناسب با نیاز خود ،یک یا چند مورد از خدمات
آموزشی فوق را خریداری نمایند .اما توصیه میشود به منظور بهرهگیری کامل از این دوره ،در صورت امکان ،بستههای آموزشی مشاهدۀ
آنالین دروس را اخذ نمایید تا همگام با برنامۀ مطالعاتی پیشنهاد شده ،نتیجۀ مطلوبتری کسب نمایید.

صفحهِ1

(جدول شمارۀ  1ـ عناوین دروس و منابع دوره)
نام درس

استاد تولید
دکتر اصغرپور

تاریخ قرآن

عضو هیأت علمی دانشگاه
شاهد
دکتر اصغرپور

تاریخ تفسیر عضو هیأت علمی دانشگاه
شاهد

زبان عربی

استاد ارائه

منابع آموزشی دوره

 .1تاریخ قرآن آقای دکتر سید محمدباقر حجتی
دکتر حسن اصغرپور  .2تاریخ قرآن آقای دکتر محمود رامیار
 .3تاریخ قرآن مرحوم آیت اهلل محمد هادی معرفت
 .1التفسیر و المفسرون آیت اهلل محمد هادی معرفت که در یک 2
جلدی موجود است.
دکتر حسن اصغرپور
 .2تاریخ تفسیر آقای دکتر جاللیان
 .3تفسیر و مفسران ذهبی نیز میتواند از منابع تکمیلی باشد.

حجت االسالم و المسلمین

استاد رضا

حسینی نیا

میرابوالحسنی

 .1کتاب نهج البالغه سید رضی
 .2کتاب امالی سید مرتضی
 .3کتاب مقدمه ابن خلدون

دکتر صفری
تفسیر ()1

عضو هیأت علمی دانشگاه
قرآن و حدیث
دکتر عبداهلل میراحمدی

تفسیر ()2

عضو هیأت علمی دانشگاه

دکتر اسماعیل اثباتی  .1مجمع البیان فی تفسیر القرآن مرحوم طبرسی
 .2تفسیر المیزان مرحوم عالمه طباطبایی
ـ جزء  26و  27در تفسیر ()1
دکتر اسماعیل اثباتی ـ جزء  28و  29در تفسیر ()2

شیراز

دکتر باقری
علوم قرآن

عضو هیأت علمی دانشگاه

دکتر حمید باقری

تهران

دکتر علی حسننیا
زبان انگلیسی عضو هیأت علمی دانشگاه
شاهد

دکتر شهیدی
علوم حدیث

عضو هیأت علمی پردیس
فارابی دانشگاه تهران

دکتر علی حسننیا

 .1کتاب علوم قرآن آیت اهلل محمد هادی معرفت (بطور کامل؛ چاپ
مؤسسه فرهنگی تمهید قم که به قلم شخصِ مرحوم معرفت است).
 .2کتاب علوم القرآن شهید سید محمدباقر حکیم (بطور کامل)
 .3البیان فی تفسیر القرآن مرحوم آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی (فقط
مبحث اعجاز)
 .4االتقان فی علوم القرآن جالل الدین سیوطی (فقط مباحث امثال و
اقسام)
گزیدههایی از مهمترین مداخل دایرۀ المعارف اسالم و قرآن
(مدخلهای دایرۀ المعارف اسالم :اسالم ،شیعه ،امامه ،حدیث ،حدیث
قدسی و )...
(مدخلهای دایرۀ المعارف قرآن :قرآن ،تفسیر ،قبله و )...

 .1تلخیص المقباس مرحوم علی اکبر غفاری
 .2مقدمه معجم الرجال مرحوم آیت اهلل خویی (با اولویت قسمت رجال)
دکتر اسماعیل اثباتی  .3کتاب علوم حدیث و مصطلح صبحی صالح
(مباحث منابع فوق ،در دو بخش علم درایه و علم رجال دستهبندی و
چینش شده و ارائه میگردد).

صفحهِ2

برنامهها و خدمات آموزشی دوره
 .1برگزاری جلسات کارگاهی آنالین با حضور اساتید دروس

در این خدمت آموزشی ،برای هر درس 2 ،جلسۀ آنالین با حضور استاد هر درس در نظر گرفته شده که در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
شرکتکنندگان محترم میتوانند با حضور در این جلسات و طرح پرسشهای خود ،از تجربیات و راهنماییهای ارزشمند اساتید در خصوص
محتوای منابع و شیوۀ مطالعه و پاسخگویی به سؤاالت کنکور بهرهمند شوند .همچنین اساتید محترم ،در این نشستها ،پاسخ تشریحی
برخی سؤاالت آزمون های گذشته را ،ارائه خواهند داد .زمان دقیق برگزاری جلسات ،در برنامۀ مطالعاتی و نیز از طریق میزکار
شرکتکنندگان اطالعرسانی میشود.
 .2ارائۀ بستۀ اختصاصی آزمونهای آزمایشی

در این خدمت آموزشی ،متقاضیان میتوانند بستۀ آزمونهای آزمایشی را خریداری نموده و از این طریق نسبت به سنجش سطح پیشرفت
و مطالعات خود اقدام نمایند .بستۀ اختصاصی آزمونهای آزمایشی این دوره ،شامل  4آزمون مرحلهای که به صورت تستی طراحی شده،
میباشد .تمام آزمونها به شیوۀ غیرحضوری و آنالین برگزار خواهد شد.
 .3ارائۀ بستههای مشاهدۀ آنالین دروس

در این خدمت آموزشی ،در صورتی که متقاضیان نیازمند دریافت بیان و تدریس اساتید باشند ،میتوانند بستههای آموزشی دروس را،
خریداری نمایند .مزیتی که بستههای مشاهدۀ آنالین دروس نسبت به فایل صوتی دارد؛ آن است که در بخش مشاهدۀ دروس با استفاده
از جلوهها و امکانات بصری ،آیات ،روایات ،و جمالتی که اساتید بیان میکنند نمایش داده میشود و متن دروس برای کاربران قابل رؤیت
خواهد بود.

شرایط ثبت نام
با توجه به راهاندازی پایگاه عرضۀ محتوای الکترونیکی دینی (رایادین) ،امکان خرید کلیۀ دورههای آموزشی آزاد و برخی منابع آموزشی در
این سامانه فراهم شده است .لذا جهت خرید هر یک از خدمات آموزشی دورۀ آمادگی آزمون دکتری تخصصی با توجه به راهنمای ثبت
نامی که در ادامه ارائه شده است ،اقدام نمایید .لطفاً لینک راهنمای زیر را کلیک نموده و با دقت مراحل ثبت نام و کار با سامانۀ رایادین را
مطالعه نمایید.

راهنمای ثبت نام در سامانۀ رایادین و خرید دوره
مهلت ثبت نام و خرید هر یک از خدمات آموزشی دورۀ آمادگی دکتری تا تاریخ شنبه  30آذر  98میباشد.

صفحهِ3

هزینۀ خدمات آموزشی دوره
شرح هزینههای خدمات ارائه شده در این دوره در جدول شمارۀ ( )2آمده است:

(جدول شماره  2ـ هزینۀ خدمات آموزشی دوره)
عنوان خدمات آموزشی

شرح خدمات
آموزشی

شهریه (تومان)

شهریه با تخفیف 20
درصد (تومان)

توضیحات

کارگاه آنالین

 2جلسه در هر درس
ً
(مجموعا  16جلسه)

180،000

144،000

با حضور استاد ارائۀ هر درس

آزمونهای آزمایشی

 4آزمون مرحلهای

80،000

64،000

هر آزمون  16هزار تومان

بسته آموزشی دروس

 8درس شامل 167
جلسه

315،000

252،000

هر جلسه  1875تومان

مجموع دورۀ آمادگی
کنکور دکتری
تخصصی

شامل تمام خدمات
آموزشی

575،000

287،500
(باتخفیف50درصد)

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

نکته  :1در صورت انتخاب هر یک از خدمات آموزشی فوق ،از تخفیف  20درصد ،در صورت انتخاب دو مورد از خدمات آموزشی فوق ،از
تخفیف  30درصد ،و در صورت انتخاب تمام خدمات آموزشی این دوره ،از تخفیف  50درصد برخوردار خواهید شد که سامانۀ رایادین
متناسب با شهریۀ خدمات آموزشی منتخب ،تخفیف را محاسبه نموده و شهریۀ نهایی را نمایش خواهد داد.
نکته  :2با توجه به اینکه امکان بازپرداخت وجه واریزی وجود ندارد ،از داوطلبان عزیز تقاضا میشود قبل از پرداخت الکترونیکی شهریه،
نسبت به انتخاب و خرید خدمات آموزشی مورد نظر خود ،اطمینان حاصل نمایید.

صفحهِ۴

خدمات ویژه
 .1برنامۀ مطالعاتی

به منظور بهرهبرداری بهتر از دورۀ آمادگی دکتری ،یک برنامۀ مطالعاتی شامل پیشنهاد زمانبندی جهت مشاهده دروس ،شرکت در جلسات
آنالین و آزمونهای آزمایشی ،برای شرکتکنندگان تنظیم شده است که در میزکارِ کاربران ارائه میگردد و بر اساس آن ،در نیمۀ اول بازۀ
زمانیِ دوره ،بیشتر به ارائۀ محتوای آموزشی دروس پرداخته و در نیمۀ دوم ،بیشتر بر برگزاری آزمونهای آنالین و رفع اشکاالت کاربران
متمرکز خواهیم شد .سعی کنید با برنامۀ مطالعاتی پیشنهاد شده برای دورۀ آمادگی دکتری ،همراه و همگام باشید و از به تعویق انداختن
پیگیری خدمات آموزشی به روزهای پایانی دوره جداً خودداری نمایید تا بتوانید در طول دوره ،تمام منابع درسی را بطور کامل مطالعه
نموده و با مشارکت به موقع در آزمونهای آزمایشی ،سنجشِ الزم را از خود به عمل آورید.
لینک دریافت برنامه مطالعاتی
 .2سمینار آنالین معارفۀ دورۀ آمادگی دکتری:

به منظور آشنایی با منابع آزمون دکتری تخصصی و شیوۀ برگزاری آزمونهای سراسری مرحلۀ اول و دوم ،و نیز شیوۀ مطالعۀ منابع و سایر
نکات مربوط به کنکور دکتری ،یک جلسۀ توجیهی و انگیزشی با حضور یکی از اساتید مجرّب در تاریخ دوشنبه  01مهر  98ساعت 17

الی  19برگزار خواهد شد .این جلسه به صورت رایگان بوده و شرکت در آن برای عموم افراد ،حتی افرادی که در دورۀ آمادگی دکتری
تخصصی شرکت نکردهاند ،آزاد است.
لینک ورود به جلسه معارفۀ دورۀ دکتری تخصصی
 .3فایل صوتی دروس:

آموزش های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی ،عالوه بر سه خدمات آموزشی فوق که جزئیات آن در عناوین پیشین گذشت ،به منظور جلب
رضایت متقاضیانی که امکان مشاهدۀ دروس را ندارند ،فایل صوتی محتوای آموزشی دروس را نیز بصورت مجزا در سامانۀ رایادین ،ذیل
شاخۀ "فایل صوتی دروس" ارائه نموده است .مزیتی که فایلهای صوتی نسبت به بستۀ مشاهدۀ آنالین دروس دارد ،آن است که قابلیت
دانلود و استفاده چندباره دارند و بالفاصله پس از خرید ،لینک دانلود فایلهای صوتی در پست الکترونیکی و نیز بخش "دانلودهای من"
در حساب کاربری رایادین ،در دسترس خواهد بود .عالقمندانی که مایل به استفاده از فایل صوتی دروس دورۀ آمادگی کنکور دکتری
تخصصی هستند ،میتوانند فایلهای صوتی هر عنوان درسی را از لینک زیر خریداری نمایند.
صفحه خرید فایل صوتی دروس دورۀ آمادگی دکتری تخصصی
 .4دروس الکترونیکی:

آموزشهای آزاد مرکز آموزش الکترونیکی ،همچنین امکان خرید بستههای آموزشی هر یک از دروس دورۀ آمادگی دکتری را به صورت
مجزا و تک درس فراهم نموده است .کاربران محترم در این خدمت ویژه ،دیگر ملزم به خرید بستههای آموزشی هر  8عنوان درسی
نیستند؛ بلکه میتوانند متناسب با نیاز خود ،بستههای آموزشی یک یا چند درس از دروس هشتگانۀ آمادگی دکتری را خریداری نموده و
از طریق میزکار خود در سامانۀ مودل ،مشاهده نمایند که در این صورت امکان استفاده از هیچیک از خدمات آموزشی جانبی دوره ،از قبیل
برنامۀ مطالعاتی ،جلسات آنالین اساتید و  ...را نخواهند داشت.
لینک خرید بستۀ آموزشی تکدرس
صفحهِ۵

یادآوری
باید توجه داشت که آنچه در این دوره ارائه میشود صرفاً بیان و مرور اهم نکات هر یک از مواد درسی و تجربیات اساتیدی است که این
دورهها را به صورت حضوری تدریس کردهاند .طبعاً با توجه به فرصت محدود دورۀ آمادگی دکتری ،امکان تدریس تفصیلی کل سرفصلها
و عناوین درسی وجود ندارد.
امید است این دوره بتواند با همراهی و تالش اساتید و شرکتکنندگان ،نقش مؤثری در آمادگی هر چه بیشتر شما داوطلبان گرامی داشته
و زمینۀ ادامۀ تحصیل و آشنایی بیش از پیش شما را با معارف الهی فراهم آورد .پیشبینی و امید ما این است که با درخشش و کسب
رتبههای برتر توسط شرکتکنندگان در این دوره ،ضمن به ثمر نشستن تالش خدمتگزاران مرکز آموزش الکترونیکی ،اثربخشی این شیوۀ
آموزشی بر همگان ثابت شود.

ارتباط با ما
 شرکتکنندگان در این دوره میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و یا رفع هر گونه ابهام ،از روشهای زیر با پشتیبان دورۀ آمادگیارشد در ارتباط باشند:
 ارسال نامه به پست الکترونیکیAmadegidoctori@hadith.ir : تماس با شمارۀ تلفن51290 :ـ 021داخلی ( 51تهران)371760ـ 025داخلی ( 51قم)

آموزشهای آزاد مرکز آموزش الکترونیکی
دانشگاه قرآن و حدیث

صفحهِ۶

