
 باسمه تعالی

 فراخوان ]اطالعیه[ دانشگاه قرآن و حدیث

 7931( سال ph.Dمتمرکز دکتری )مراحل ارزیابی تخصصی آزمون نیمه

 
 شامل اجرای فرآیند دو( ph.D) نامۀ پذیرش دانشجو در دورۀ دکتری، به استناد آیین7931متمرکز دورۀ دکترای تخصصی سال پذیرش دانشجو در آزمون نیمه

مرحلۀ اول آزمون مربوط به سنجش علمی است که توسط سازمان سنجش  .است 82/71/7934مورخ  9199/444نامۀ ابالغی شمارۀ ای مطابق با آیینمرحله

ذیرندۀ ای پهکننده در آزمون اولیه است که به دانشگاهداوطلبان شرکت گیرد و مرحلۀ دوم آن، بررسی و ارزیابی تخصصی سوابق علمیآموزش کشور انجام می

، موارد مرتبط با محلکدرشته 4برای بر این اساس، دانشگاه قرآن و حدیث به عنوان پذیرندۀ دانشجو در مقطع دکترای تخصصی  دانشجو واگذار شده است.

 رساند.برگزاری مرحلۀ دوم آزمون را به اطالع متقاضیان تحصیل در این مرکز آموزش عالی می
 

 . حد نصاب نمرۀ علمی دانشگاه7
توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است، )سنجش علمی( که برای آنان کارنامۀ مرحلۀ اول  31متمرکز دکتری داوطلبان حاضر در جلسۀ آزمون نیمه

مندرج در بند ]با ارسال پستی مدارک مورد نیاز  11/39/31لغایت  71/39/31تاریخ توانند از می ،شدۀ این دانشگاههای اعالمدر صورت داشتن حدنصاب

تخصصی در  توانند برای ارزیابینسبت به ارسال درخواست پذیرش در مرحلۀ ارزیابی تخصصی این دانشگاه اقدام نمایند. بدیهی است داوطلبانی میسوم اطالعیه[ 

ودی متمرکز آزمون ورنه که در کارنامۀ نیمهگوآنان همان( ۀ)نمرۀ ترازشدهای این دانشگاه، درخواست پذیرش داشته باشند که نمرۀ کل محلهر یک از کدرشته

د. باش]مندرج در جدول شمارۀ یک[ شده توسط دانشگاه اعالم شده است، مساوی یا باالتر از حدنصاب تعیین [8721و  8799، 8783های: ]در رشته امتحانی 31دکترای تخصصی 

شده برای حد نصاب اعالم %21رسمی حائز شرایط،  دارای سهمیۀ رزمنده و مربیداوطلبان و برای  %11ضمناً حد نصاب الزم برای داوطلبان سهمیۀ ایثارگر 

 داوطلبان آزاد خواهد بود.

 های مورد پذیرش در این دانشگاه و حد نصاب الزم برای ورود به مرحلۀ ارزیابی تخصصیمحلکدرشته (:1جدول شمارۀ )               

کدرشته 

 امتحانی

کدرشته 

 محل
 حد نصاب دانشگاه ظرفیت دوره گرایش رشته

 )سهمیۀ آزاد(
 محل تحصیل

1112 
 1333 4 غیرانتفاعی  علوم قرآن و حدیث 7711

 1333 9 غیرانتفاعی ـ البالغهعلوم و معارف نهج 7753 مرکز قم

 7333 4 غیرانتفاعی ـ کالم امامیه 7171 1122

 شعبۀ تهران 7333 4 غیرانتفاعی قرآن و متون مدرسی معارف اسالمی 1133 1112
  

 

 ]صرفاً مصاحبۀ علمی شفاهی[برنامۀ زمانی ارزیابی تخصصی . 1
 های مورد پذیرش در این دانشگاه و تاریخ مراجعۀ دارندگان شرایط ورود به مرحلۀ ارزیابی تخصصیمحلرشته (:1جدول شمارۀ )

 تاریخ مصاحبۀ علمی گرایش رشته محل
تحصیل و  لمح

 برگزاری مصاحبه
 محورهای مورد پرسش در ارزیابی تخصصی

 31/ تیر  31شنبه /   علوم قرآن و حدیث

 مرکز قم

 البیان و المیزانجزء آخر قرآن کریم: در حد مجمع 4. تفسیر7

 . علوم قرآنی: در حد التمهید8

 . حدیث: در حد کتاب دانش عمومی حدیث9

 31/ تیر  31شنبه /  ـ البالغهعلوم و معارف نهج
 البالغه. نهج7

 السالم()علیه. تاریخ زندگانی امیرالمؤمنین8

 .حدیث: در حد کتاب دانش عمومی حدیث9

 31/ تیر  37شنبه / سه ـ کالم امامیه

 . فلسفه: در حد نهایه الحکمه7

 .کالم قدیم: در حد کشف المراد8

 .کالم جدید: در حد کالم جدید حسن یوسفیان9

 فهم روایات: در حد اصول کافی. 4

 شعبۀ تهران 31/ تیر  31شنبه / چهار قرآن و متون مدرسی معارف اسالمی
 البیان و المیزانجزء آخر قرآن کریم: در حد مجمع 4. تفسیر7

 . علوم قرآنی: در حد التمهید8

 . حدیث: در حد کتاب دانش عمومی حدیث9

 در سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت. ، طی اطالعیۀ بعدیفهرست اسامی و ساعات حضور آنان در ایام مصاحبه نامی متقاضیان،مدارک ثبتپس از دریافت  تذکر:        

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 . مدارک مورد نیاز9
 [دریافت فرم]؛ همراه با الصاق عکس جدید شدۀ فرم درخواست پذیرشـ تکمیل

 [دریافت فرم]( همراه با الصاق عکس جدید؛ CVشدۀ فرم مشخصات تفصیلی )تکمیلـ 

 ـ تصاویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

 ؛31متمرکز دکتری سال ـ تصویر کارنامۀ اولیۀ آزمون نیمه

 ؛31متمرکز دکتری سال ـ تصویر کارنامۀ انتخاب رشتۀ آزمون نیمه

 ؛با ذکر معدل (9)یا سطح  ارشدکارشناسی)تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزشی عالی( ـ تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی 

 ؛با ذکر معدل (8 )یا سطح کارشناسی)تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزشی عالی( ـ تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی 

 ه مقاالت متقاضی در آنها به چاپ رسیده است یا دارای گواهی چاپ است؛نامه و شناسنامۀ مجالت علمی پژوهشی کـ تصویر صفحۀ اول و چکیدۀ پایان

 ؛نامۀ مذکور[]مطابق با جدول همترازی نمرات آزمون زبان انگلیسی مندرج در آیینـ تصویر گواهی زبان خارجی معتبر 

 ؛رزمندگان و ایثارگران[]ویژۀ متقاضیان استفاده از سهمیۀ ـ تصویر مدارک معتبر دال بر رزمندگی و ایثارگری 

]ویژۀ متقاضیان استفاده از سهمیۀ مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به تأیید باالترین مقام  ـ تصویر حکم کارگزینی معتبر اعضای هیأت علمی

 ؛مسئول رسیده باشد.[

به نام دانشگاه قرآن و حدیث نزد بانک ملت شعبۀ  «371731»با شناسۀ پرداخت  «7317731117»ب به شمارۀ حساریال  333.333ـ اصل رسید بانکی به مبلغ 

 های مورد درخواست در این دانشگاه[محل]بابت شرکت در ارزیابی تخصصی )مصاحبه( هر یک از کدرشتهجهاد قم؛ 
 

 . نحوۀ درخواست پذیرش و ارسال مدارک1

به نشانی: قم، بلوار  پست پیشتاز باصرفاً  11/39/31حداکثر تا پایان وقت اداری این اطالعیه را بند سوم مندرج در  تمام مدارکمتقاضیان باید 

گزینش  مدیریت سنجش وپانزده خرداد، چهار راه نوبهار، خیابان شهید نظری ثابت، بعد از شهرک جهاد، مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، 

و  «31درخواست پذیرش تحصیل در مقطع دکتری »ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت  91734ـ  7793، صندوق پستی: دانشگاه

 بر روی پاکت الزامی است.« های مورد تقاضامحلنام رشته یا رشته»
 

 . شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان7
 ؛31متمرکز دکتری سال آزمون نیمه 8و  7های شمارۀ دفترچهـ احراز تمامی شرایط اعالمی در 

 مرکز مدیریت حوزۀ علمیه؛ 9ارشد مرتبط و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مدرک سطح دارابودن دانشنامۀ کارشناسیـ 

 [31شمارۀ یک و دو آزمون سال  دفترچۀ]مندرج در های مدرسی معارف اسالمی؛ شده برای متقاضیان رشتهـ دارابودن شرایط اعالم

 شده از سوی گروه مربوط؛ـ گذراندن دروس جبرانی ارائه

 های داخلی دانشگاه؛رعایت کامل  ضوابط و دستورالعمل ـ

 مطابق با نرخ مصوب هیأت أمنای دانشگاه؛)اعم از رفاهی، فرهنگی و ...( های خدمات جانبی آن ـ پرداخت شهریۀ تحصیل و هزینه

 نامۀ مالی دانشجویی دانشگاه از تسهیالت ویژه برخوردار خواهند بود.، طبق آیین)سنوات مجاز(( دانشجویان ممتاز در طول تحصیل 7رۀ تبص

 گردد.شده بین دانشجویان واجد شرایط توزیع میداده( در صورت تخصیص اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان اعتبار تخصیص8تبصرۀ 

 باشد.های خوابگاه، ایاب و ذهاب، بیمه، تغذیه، کتاب و ... نمیشهریه شامل هزینه( مبلغ 9تبصرۀ 

 

 31ـ  35دانشگاه غیردولتی قرآن و حدیث در سال تحصیلی )پذیرش آزاد( جدول شهریۀ ثابت و متغیر مقطع دکتری 
 درصد افزایش 

 29نسبت به سال 

 شهریۀ ثابت

 در هر نیمسال

شهریۀ متغیر هر واحد 

 تخصصیدروس 

 شهریۀ متغیر 

 هر واحد رساله
 شهریۀ تقریبی کل دوره

 واحد رساله[ 11واحد درس تخصصی +  11نیمسال +  1]

 111.311.331 73.135.111 1.911.773 93.135.397 درصد افزایش 71

 برای دریافت جدول تخفیفات مقطع دکتری کلیک کنید.
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