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 دوره یمعرف و اتیکل( الف
مند به شرکت در آزمون دکتری تخصصی مجموعۀ فراگیری علوم و معارف اسالمی و داوطلبان عالقهقابل توجه مشتاقان 
 کند:الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث برگزار می مرکز آموزش ،علوم قرآن و حدیث

 آمادگی آزمون مرحله دوم )مصاحبه( دکترای تخصصی  الکترونیکیدورۀ  ومینس

کننده در آزمون دکترای تخصصی و همچنین با توجه به برگزاری آزمون ورودی های مکرر داوطلبان شرکتپیرو درخواست
آموزش های ، ز سوی سازمان سنجش آموزش کشورالهیات و معارف اسالمی ا مجموعۀ 1396دکترای تخصصی سال 

متقاضیان شرکت در آزمون  سازییت بنیۀ علمی و آمادهآزاد مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث به منظور تقو
های آزمایشی حضوری و اینترنتی همراه با آزمونومین دورۀ آمادگی دکتری خود را به صورت کامالً غیرتخصصی، س

 کند. بندی شده، برگزار میطبقه

علوم  اتیاول با عنوان کل ۀمرحل. ردیپذیدر دو مرحله انجام م یآزمون دکتر سنجش، سازمان اعالم با مطابقتذکر مهم: 
آزمون  یآمادگ ۀدور یمحتوا. بود خواهد( ها)توسط دانشگاه یمصاحبه تخصص ایو مرحله دوم که شامل آزمون  یاسالم
 ،یمهم منابع آموزش یهااز نکات و سرفصل یطرح برخ لیچه که به دل اگر ،مرکز ناظر به مرحله دوم بوده نیا یدکتر

 .دینما زیندر گذراندن مرحله اول  انبه داوطلب یانیکمک شا تواندیم

 

 و جزئیات دوره ( مشخصات ب
 یآن عبارت است از: آشنای یو لوازم اصل شودیاینترنت اجرا م بر بسترو  یالكترونیك ۀدوره به شیو نیا یهابخش تمام. 1

، هر درس یآموزش یهابستهكامل  ۀمشاهد یبرا یكاف یگذارپر سرعت, وقت نترنتیبه ا یدسترس انه،یداوطلب با را
 ی.امرحله نیآنال یهاآزمونشرکت در 

های تلفن همراه های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، در اقدامی جدید امکان مشاهدۀ دروس را از طریق گوشی. آموزش2
مشاهدۀ دروس، در هر مکان و موقعیتی، کافی است که از  فراهم نموده است. لذا جهت( انروید سیستم عامل )باو تبلت 

های آزاد به نشانی طریق هر نوع دستگاه هوشمندِ خود، به شبکه اینترنت اتصال پیدا نموده و به سامانۀ دوره
lms3.qhu.ac.ir  .مراجعه نمایید 

تا صرفًا  ارائه شده ودر میزکار افراد و ذیل عنوان هر درس، ، ، به محض ثبت نامدروس یآموزش یمحتوا دوره نیا در. 3
 پایان دوره فعال خواهد بود. 

 . شودیبرگزار م ینترنتیو ا یرحضوریغ صورت به دوره نیا یامرحله یهاآزمون ی. تمام4

شود. یعنی افراد آغاز می 1395ماه  آبان 10هفته است که ارائۀ جلسات درسی از  17 دکتریآزمون طول دورۀ آمادگی . 5
توانند به محتوای آموزشی دروس دسترسی داشته باشند. لذا هر چه زودتر اقدام به ثبت نام نمایید، به محض ثبت نام، می

 زمان بیشتری برای مشاهدۀ دروس خواهید داشت. 



 به از قیدق یزیربرنامه اب و دهیورز اهتمام خود دروس مشاهده به نسبت شودیم تقاضا محترم، کنندگانشرکت از. 6
 . دیینما یدوره جدًا خوددار یانیپا یروزها به جلسات ۀمشاهد انداختن قیتعو

 ،ثیحد علوم ،(2) و( 1) ریتفس ،یعرب زبان ،ریتفس خیتار ،قرآن خیتار نیبا عناو یدرس مادۀ هشتدوره متشکل از  نی. ا7
از مواد  کیطول دوره، در هر  در یامرحله آزموندو  ران،یفراگ مناسب یابیارز منظور به وبوده  یسیانگل زبان ،قرآن علوم
 . گرددیم برگزارفوق  یدرس

 دوره یآموزش منابع ارائه  استاد  دیتول استاد بسته  نام  فیرد

     
 خیتار   1

 قرآن
 تیأه عضو اصغرپور دکتر

 شاهد دانشگاه یعلم
 اصغرپور دکتر

   حجتیسید محمدباقر دکتر آقای  تاریخ قرآن. 1
 رامیاردکتر محمود آقای  تاریخ قرآن. 2
 مرحوم آیت اهلل محمد هادی تاریخ قرآن. 3

 معرفت

     
 خیتار     2

 ریتفس
 تیأه عضو اصغرپور دکتر

 شاهد دانشگاه یعلم
 اصغرپور دکتر

آیت اهلل محمد هادی  نومفسرالتفسیر و ال.  1
 جلدی موجود است. 2معرفت که در یک 

 جاللیاندکتر آقای  تاریخ تفسیر. 2
تواند از منابع ذهبی نیز می تفسیر و مفسران. 3

 .تکمیلی باشد

     
 یعرب   3

 نیالمسلم و االسالم حجت
 این ینیحس

 آقای میر ابوالحسنی
   کتاب نهج البالغه سید رضی. 1
 امالی سید مرتضیکتاب .  2
  مقدمه ابن خلدونکتاب . 3

      
4 

 1 ریتفس
 تیأه عضو یصفر دکتر

 ثیحد و قرآن دانشگاه یعلم
آقای مسعود 

  زادهحسن
مرحوم  مجمع البیان فی تفسیر القرآن. 1

 طبرسی 
 مرحوم عالمه طباطبایی  تفسیر المیزان. 2
 ( 1در تفسیر ) 27و  26 ءجزـ 

 2 ریتفس 5 (2در تفسیر ) 29و  28ـ جزء 
عضو  یراحمدیعبداهلل م دکتر

 رازیدانشگاه ش یت علمیأه
 عبداهلل دکتر

 یراحمدیم

6 
 علوم
 قرآن

 تیأه عضو یباقر دکتر
 تهران دانشگاه یعلم

 یباقر دکتر

آیت اهلل محمد هادی  کتاب علوم قرآن. 1
معرفت )بطور کامل؛ چاپ مؤسسه فرهنگی 
تمهید قم که به قلم شخِص مرحوم معرفت 

 است.( 
شهید سید محمدباقر  کتاب علوم القرآن. 2

 حکیم )بطور کامل(
مرحوم آیت اهلل سید  البیان فی تفسیر القرآن. 3

 ابوالقاسم خویی )فقط مبحث اعجاز(



جالل الدین سیوطی  االتقان فی علوم القرآن. 4
 )فقط مباحث امثال و اقسام(

7 
 زبان

 یسیانگل
 تیأه عضو اینحسن دکتر

 شاهد دانشگاه یعلم
 اینحسن دکتر

المعارف  ةدایرمهمترین مداخل هایی از گزیده
 اسالم و قرآن

های دایرة المعارف اسالم: اسالم، شیعه، )مدخل
 امامه، حدیث، حدیث قدسی و ...( 

های دایرة المعارف قرآن: قرآن، تفسیر، )مدخل
 قبله و ...(

8 
 علوم

 ثیحد

 تیأه عضو یدیشه دکتر
 دانشگاه یفاراب سیپرد یعلم

 تهران
 یدیشه دکتر

 مرحوم علی اکبر غفاری  تلخیص المقباس . 1
مرحوم آیت اهلل خویی  رجالالمقدمه معجم . 2
 (با اولویت قسمت رجال)
 صبحی صالح  حلعلوم حدیث و مصطکتاب . 3

)مباحث منابع فوق، در دو بخش علم درایه و 
بندی و چینش شده و ارائه علم رجال دسته

 گردد.(می

 

 دوره  یها و خدمات آموزشبرنامه (ج
 ارائه؛  دیاسات تدریسبا  یآموزش یهابسته ۀ* ارائ

 ؛(کنندگاندر صورت نیاز و درخواست شرکت) دوره دیاسات حضور با نیآنال جلسه سه یبرگزار* 

 شده. نییتع یهاو سرفصل دروس یتمام از ،یامرحله هماهنگ آزمون دو یبرگزار* 

 ثبت نام دوره شرایط ( د

 : دوره . بازۀ زمانی1

  :؛ 95آذر  15آبان الی  10مهلت ثبت نام 
  :95اسفند  10آبان الی  10طول دوره . 

 های آزاد به نشانی سامانۀ دوره بهفرم ثبت نام  لیتکم یبرا توانندیدوره م نیشرکت در ا داوطلبان
.qhu.ac.ir3http://lms جلسات دوره، ۀنیهز یکیالکترون پرداختبه محض ثبت نام و . ندینما نام ثبت و مراجعه 

 .خواهد بودشده و تا پایان دوره باقی  فعال انکار داوطلب زیدر م درس، هر لیذ یهاتیفعال و دروس مشاهده

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

 متوجه داوطلب خواهد بود. 

http://lms3.qhu.ac.ir/


  :شرکت در دوره ۀهزین. 2
 آمده است:  ریجدول ز در یدکتر یآزمون ورود یآمادگ دورهخدمات ارائه شده در  یهانهیهز شرح

 توضیحات تعداد جلسات درسی (الی)ر هیشهر نام بسته فیرد

1 
بستۀ کامل آمادگی 

 دکتری

 الیر 4900000

 الیر 3430000
-  

 کاربر گرامی: 

توانید از با خرید بستۀ کامل دورۀ آمادگی دکتری، می
 برخوردار شوید. یدرصد 30تخفیف 

      
 تاریخ قرآن      2

 الیر 550000

 ریال 495000
16 

 

 

                                                                                         

 

 کاربر گرامی:

 10توانید از تخفیف های دروس میبا خرید هر یک از بسته
 برخوردار شوید. یدرصد

  

      
 تاریخ تفسیر   3

 الیر 550000

 ریال 495000
16 

 

4 
 عربی

 ریال 800000

 ریال 720000
21 

 

5 
 (1تفسیر )

 ریال 550000

 ریال 495000
24 

 

6 
 (2تفسیر )

 ریال 550000

 ریال 495000
24 

 

7 
 علوم قرآن

 ریال 550000

 ریال 495000
18 

 

8 
 زبان انگلیسی

 ریال 550000

 ریال 495000
24 



 

9 
 علوم حدیث

 ریال 800000

 ریال 720000
24 

 

 .بود خواهد گانیرا صورت به آن یامرحله یهاآزمونشرکت در  ،یآموزش یهااز بسته کیصورت انتخاب هر  در :1تذکر

 .ردیگیم تعلق دوره کل به فیتخف درصد 30 ،کامل آمادگی دکتری ۀبستصورت انتخاب  در :2تذکر

انتخاب و خرید دورۀ مورد نظر خود،  شود قبل از پرداخت الکترونیکی شهریه، نسبت بهاز داوطلبان عزیز تقاضا می :3تذکر
 .وجود ندارد اطمینان حاصل نمایید. امکان بازپرداخت وجه واریزی

 ( ارتباط با ما و
ارسال نامه به پست  قیرفع هر گونه ابهام، از طر ایو  شتریکسب اطالعات ب جهت توانندیدوره م نیدر ا کنندگانشرکت
شنبه  ی)روزها 51داخلی  021ـ  05129تلفن  ۀتماس با شمار ای Amadegidoctori@hadith.ir یکیالکترون

 در ارتباط باشند.  یدکتر یآمادگ ۀدور بانی( با پشت12 یصبح ال 9پنجشنبه ساعت  یال

  یادآوری( هـ
 یدیاسات اتیو تجرب یاز مواد درس کیو مرور اهم نکات هر  انیب صرفًا شودیم ارائه دوره نیا در آنچه که داشت توجه دیبا

 امکان ،یدکتر یآمادگ ۀدور محدود فرصتبا توجه به  طبعًا. اندکرده سیتدر یحضور صورت به را هادوره نیاست که ا
 .ندارد وجود یدرس نیعناو و هاسرفصل کل یلیتفص سیتدر

 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
 .شود ثابت همگان بر یآموزش ۀویش نیا یاثربخش ،یکیالکترون آموزش مرکزخدمتگزاران 

 .دیکن کیرا کل نجایاثبت نام  یبرا
 ثبت نامتصویری  یراهنما

 یکیالکترون آموزش مرکزآزاد  هایآموزش

 دانشگاه قرآن و حدیث

mailto:Amadegidoctori@hadith.ir
http://lms3.qhu.ac.ir/
ftp://ftp.qhu.ac.ir/azad/rahnama/doctori/slider.html

