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ّ ّ
بسم ّالل ارّحمن ارّحیم
دانشگاه قرآن و حدیث براساس مجوز رسمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با نظارت سازمان
سنجش آموزش کشور ،از بین برادران و خواهران طلبة واجد شرایط از طریق آزمون ورودی اختصاصی ویژۀ طالب
برای نیمسال اول سال تحصیلی1400ـ  1399در مقطع کارشناسیارشد به شرح زیر دانشجو میپذیرد.
شرایط
تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛

.1

تبصره :شرکت طالب خارجی در آزمون بالمانع است ،ولی پذیرش آنان منوط به طی کلیة مراحل قانونیِ مربوط است.
.2

اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛

.3

دارابودن مدرک سطح دو مورد تأیید مرکز مدیریت و یا مدرک کارشناسی معتبر از دیگر مراکز آموزش عالی به همراه مدرک سطح یک؛
تبصره :1شاغلین به تحصیل (در سطح دو یا دورۀ کارشناسی) ،در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ 1399/06/31؛ مجاز به ثبتنام نهایی به عنوان
دانشجو خواهند بود( .گرچه منعی برای شرکت در آزمون نخواهند داشت).

تبصره :2دارندگان مدرک کارشناسی دانشگاهی در صورت داشتن مدرک پایة  3حوزه ،صرفاً مجاز به انتخاب کدرشتهمحلهای مجازی خواهند بود.
 .4نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذیصالح؛
 .5نداشتن منع قانونی برای ادامة تحصیل از نظر مقررات نظام وظیفة عمومی؛
تبصره :برای کلیة داوطلبان مرد ،داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا مجوز تحصیل همزمان حوزه و دانشگاه الزامی است.
ضوابط
 .1هر داوطلب صرفاً مجاز به انتخاب  2کدرشته محل است.
تبصره :1پاسخگویی به سؤاالت عمومی (مشترک) برای تمام داوطلبان الزامی است.
تبصره :2داوطلبان بر اساس کدرشتهمحلهای انتخابی ،در صورت انتخاب از دو مجموعة امتحانی؛ میبایست سؤاالت تخصصی هر دو مجموعة
امتحانی را پاسخ دهند[ .توضیح بیشتر:

الف) اگر داوطلب دو کدرشته محل از یک مجموعۀ امتحانی را انتخاب نماید؛ صرفاً میبایست سؤاال ت عمومی و

اختصاصی یک مجموعۀ امتحانی را پاسخ دهد .ب) اگر داوطلب دو کدرشتهمحل از دو مجموعۀ امتحانی را انتخاب نماید؛ ضمن پاسخدادن به سؤاال ت عمومی که
مشترک بین هر دو مجموعۀ امتحانی است ،میبایست سؤاال ت اختصاصی هر دو مجموعۀ امتحانی را نیز پاسخ دهد].

 .2طول مدت تحصیل در مقطع کارشناسیارشد با احتساب پایاننامه ،دو سال (چهار نیمسال) است.
 .3پذیرفتهشدگان نهایی ،موظف به رعایت کامل تمامی ضوابط وزارت و دستورالعملهای داخلی دانشگاه در طول تحصیل هستند.
 .4پذیرفتهشدگان نهایی ،نمیتوانند همزمان با تحصیل در این دانشگاه ،در دیگر مراکز آموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشند.
تبصره :ادامة تحصیل همزمان آقایان در این دانشگاه و هریک از حوزههای علمیه؛ منوط به ارائة تأییدیه از سوی مرکز مدیریت حوزههای علمیه است.

 .5پذیرفتهشدگان نهایی ،مطابق با آییننامة آموزشی مصوب وزارت میتوانند با گذراندن واحد درسیِ جایگزینِ پایاننامه ،دانشآموخته شوند.
تاریخ ثبتنام و برگزاری آزمون

 )1ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1399/03/30اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

 )2آزﻣﻮن ورودي دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  1399ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد.
 )3ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ آزﻣﻮن دو روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.

 )4آزﻣﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻮزة اﺻﻠﯽ) و در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ (اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﯿﺮاز و ﻣﺸﻬﺪ در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب رﺳﯿﺪن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن) ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ
شد.

[دریافت لوکیشن محل آزمون :قم ـ تهران ـ اصفهان ـ شیراز ـ مشهد]

سؤاالت آزمون؛ چهارگزینهای (تستی) و دارای نمرۀ منفی است.
2

تکالیف داوطلب برای ثبتنام اینترنتی و شرکت در آزمون

متقاضی شرکت در آزمون باید اقدامهای زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد.

الف) مطالعة دقیق این دفترچه و مراجعه به سامانة ثبتنام آزمون ورودی اختصاصی و ورود اطالعات الزم براساس بندهای سامانة ثبتنام؛[لینک سامانه]
ب) تهیة اسکن عکس  3 × 4تمام رخ و بارگذاری فایل آن؛ [با فرمت JPG :و حجم :حداکثر  150کیلو بایت]
ج) تهیة اسکن مدرک معتبر دال بر ایثارگری و بارگذاری فایل آن؛ [با فرمت JPG :و حجم :حداکثر  150کیلو بایت] (ویژۀ متقاضیان استفاده از سهمیة رزمندگان و ایثارگران)

سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران :با توجه به تصویب قانون جامع خدماترسانی به رزمندگان و ایثارگران و اصالحیة آن ،گزینش داوطلبان بر اساس این قانون صورت
میگیرد .بنابراین )1 :بیست و پنج درصد ( )% 25ظرفیت هرکدرشتهمحل به «همسران و فرزندان شهداء و مفقود األثر»« ،آزادگان و همسر و فرزندان آنان»« ،جانبازان
 % 25و باالتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد (سهمیة ایثارگران  % 25ظرفیت) )2 .پنج درصد ( )% 5ظرفیت هرکدرشتهمحل به «جانبازان زیر  %25و همسر و فرزندان
آنان» و « همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد (سهمیة ایثارگران  % 5ظرفیت) .براساس قوانین مذکور حد نصاب نمرۀ
ایثارگران (اعم از ظرفیت  25درصدی یا  5درصدی)  % 70نمرۀ آخرین فرد پذیرفتهشده در گزینش آزاد در هرکدرشتهمحل و حد نصاب رزمندگان  % 80نمرۀ آخرین فرد
پذیرفتهشده در گزینش آزاد در هر کدرشتهمحل میباشد.
د) کارت بانکی عضو شبکة شتاب با مشخصات (رمز دوم ،کد  CVV2و تاریخ انقضاء) جهت پرداخت اینترنتی (آنالین) هزینة ثبتنام به مبلغ  600.000ریال؛ (هزینة ثبتنام عودت داده نمیشود).

هـ) تکمیل ثبتنام اینترنتی و دریافت کد رهگیری که نشانگر پایان مراحل ثبتنام یک داوطلب است.

(صحت اطالعات ارسالی به عهدۀ شخص داوطلب است).

و) داوطلبان پس از تکمیل ثبتنام و گرفتن کد رهگیری ،کد دریافتشده را تا دریافت کارت ورود به آزمون نزد خود نگهدارند.
ز) داوطلبان نسخة چاپی کارت ورود به جلسة آزمون را در موعد مقرر از طریق سامانة مربوط دریافت کرده و در روز آزمون همراه با کارت ملی ،در محل آزمون حضور به هم
رسانند.

هزینۀ تحصیل
الف) تحصیل رایگان طی چهار نیمسال [استمرار تحصیل رایگان از نیمسال دوم به بعد ،منوط به موفقیت تحصیلی طبق آییننامة مالی دانشجویی سال تحصیلی  1400ـ  1399خواهد بود].

ـ برادران طلبه در رشتههای دورۀ حضوری مرکز قم و واحد اصفهان به غیر از موارد بند «ب» ـ خواهران طلبه در رشتههای دورۀ حضوری واحد اصفهان
ب) تحصیل با  %80تخفیف در شهریۀ ثابت [نسبت به نرخ مصوب هیأت أمنای دانشگاه برای سال تحصیلی  1400ـ  ] 1399طی چهار نیمسال
ـ برادران طلبه در دورۀ حضوری رشتههای :فقه و مبانی حقوق اسالمی و روانشناسی اسالمی گرایش مثبتگرا در مرکز قم و تمام رشتههای دورههای مجازی

ـ خواهران طلبه در تمام رشتههای دورۀ حضوری در مرکز قم و تمام رشتههای دورههای مجازی
مجموع واحدها و شهریة تحصیلی سال تحصیلی  99ـ  98به شرح جدول روبرو است که در سال تحصیلی آتی

مجموع واحدهای تحصیلی در دورۀ کارشناسیارشد( 4نیمسال):

حداکثر  9درصد صرفاً در شهریة ثابت افزایش خواهد یافت .صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ،تحقیقات

شهریة ثابت حضوری:

و فناوری ،در سال تحصیلی  98 99برای هر یک از دانشجویان واجد شرایط مقطع کارشناسیارشد،

شهریة متغیر هر واحد تخصصی حضوری:
شهریة ثابت مجازی:

مبلغ  60/000/000ریال (شش میلیون تومان) وام دانشجویی طی 4نیمسال تخصیص داده است .این وام قرضالحسنه

شهریة متغیر هر واحد تخصصی مجازی:

 32واحد
 9.183.052ریال

 1.527.488ریال
 7.776.338ریال
 1.388.486ریال

بوده و بازپرداخت آن توسط دانشجو ،حدود دو سال پس از شروع تحصیل ،طی اقساط تعیینشده توسط بانک

شهریة متغیر هر واحد پایاننامه:

عامل صندوق رفاه انجام خواهد شد .نهایتاً تصمیمگیرندۀ نهایی مبلغ و شیوۀ اعطای وام در سال تحصیلی آتی،

میانگین شهریة ثابت و متغیر یک ترم حضوری:

 27.000.000ریال

میانگین شهریة ثابت و متغیر یک ترم مجازی:

 25.000.000ریال

صندوق رفاه دانشجویی وزارت متبوع

خواهد بود[ .دریافت جدول تخفیفات مالی مقطع کارشناسیارشد]

 4.391.528ریال

نشانی محل تحصیل و تشکیل کالس دورههای حضوری
مرکز قم :بلوار پانزده خرداد ،بعد از چهارراه نوبهار ،خیابان شهید نظری ثابت ،بعد از شهرک جهاد ،مؤسسة دارالحدیث ،ساختمان مرکزی دانشگاه.
واحد اصفهان :میدان احمدآباد ،ابتدای خیابان سروش ،کوچه شهید امامی دوست ،پالک .36
نحوۀ گزینش و زمان اعالم نتایج آزمون
گزینش نهایی در هریک از رشتهها از بین داوطلبانی که حدنصاب نمرۀ علمی الزم از آزمون کتبی براساس مقررات گروههای آموزشی دانشگاه احراز کرده باشند ،در تابستان
 1399صورت خواهد گرفت .بدیهی است ثبت نام قطعی منوط به موفقیت داوطلب در آزمون کتبی ،کسب حدنصاب نمرۀ علمی الزم در آزمون کتبی

(برای رشتههای بدون مصاحبة

ورودی) و امتیازات الزم در مصاحبة ورودی (برای رشتههای مصاحبهدار) ،مطابق با مقررات و دستورالعملهای مربوط به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسیارشد و طی مراحل گزینش
عمومی در هیأت مرکزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود .ایام برگزاری مصاحبة ورودی رشتههای مصاحبهدار مرداد و شهریور سال  1399و زمان
اعالم نتایج نهایی همة رشتهها ،نیمة دوم شهریور سال  1399خواهد بود.

نکات مهم و قابل توجه
.1

تشکیل دوره برای هر رشته ،مشروط به حدنصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان نهایی از هر دو آزمون سراسری و اختصاصی است.

.2

اطالعات مرتبط با شهریة تحصیل ،تخفیفات ،تعداد و عناوین دروس در پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی  ww.qhu.ac.irقابل دسترسی است.

.3

پذیرفتهشدگانی که از امکانات تحصیل رایگان استفاده میکنند ،متعهد خواهند شد بنابر درخواست دانشگاه در صورت نیاز پس از اتمام دوره ،دو برابر مدت زمان تحصیل،
در دانشگاه خدمت نمایند.

3

جدول اطالعات رشتهها و گرایشهای دورۀ کارشناسیارشد آزمون اختصاصی ویژۀ طالب سال 1399
نام
مجموعه امتحانی

کالم

اخالق
نهجالبالغه

قرآن

روانشناسی
فقه و حقوق
اقتصاد

کدرشته محل

نام رشته محل

ظرفیت پذیرش

محل

خواهران و برادران

تحصیل

شیوۀ آموزش

مصاحبۀ
ورودی

99101

کالم امامیه

10

مرکز قم

حضوری /آموزشی پژوهشی

ندارد

99102

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

10

مرکز قم

حضوری /آموزشی پژوهشی

ندارد

99103

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

10

اصفهان

حضوری /آموزشی پژوهشی

دارد

99104

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

10

مجازی  /آموزش محور

ندارد

99201

علوم حدیث گرایش اخالق

10

مرکز قم

حضوری /آموزشی پژوهشی

ندارد

99301

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

10

مرکز قم

حضوری /آموزشی پژوهشی

ندارد

99302

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

10

مجازی  /آموزش محور

ندارد

99401

علوم قرآن و حدیث

10

مرکز قم

حضوری /آموزشی پژوهشی

ندارد

99402

تفسیر روایی

20

مرکز قم

حضوری /آموزشی پژوهشی

ندارد

99403

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

10

مرکز قم

حضوری /آموزشی پژوهشی

ندارد

99404

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیراجتماعی

10

مرکز قم

حضوری /آموزشی پژوهشی

ندارد

99405

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

10

اصفهان

حضوری /آموزشی پژوهشی

دارد

99406

علوم قرآن و حدیث

10

مجازی  /آموزش محور

ندارد

99407

علوم حدیث گرایش تفسیراثری

10

مجازی  /آموزش محور

ندارد

99408

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیراجتماعی

10

مجازی  /آموزش محور

ندارد

99501

روانشناسی اسالمی گرایش مثبتگرا

5

99502

روانشناسی اسالمی گرایش مثبتگرا

10

99701

فقه و مبانی حقوق اسالمی

10

99702

فقه و مبانی حقوق اسالمی

10

99801

علوم حدیث گرایش اقتصاد اسالمی

10

مرکز قم

حضوری /آموزشی پژوهشی

مجازی  /آموزش محور
مرکز قم

حضوری /آموزشی پژوهشی

مجازی  /آموزش محور
مرکز قم

حضوری /آموزشی پژوهشی

دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد

مواد ،ضرایب و منابع آزمون اختصاصی ویژۀ طالب سال  1399ـ کارشناسیارشد
الف) عمومی (مشترک کلیۀ رشتهها)
منـابـــع

مادۀامتحانی

«المیزان فی تفسیر القرآن»؛ سیدمحمدحسین طباطبائی ـ جزء 29

تفسیر قرآن
حدیث و فقه الحدیث
کالم
ادبیا ت عربی

«آشنایی با حدیث»؛ استادان دانشکدۀ علوم حدیث ـ از آغاز تا پایان بخش اول ،ص ( 145نشردارالحدیث)

«الکافی»؛ شیخ کلینی ـ

کتاب اإلیمان و الکفر :باب التفکر تا باب الشکر (نشر اإلسالمیه)

ضریب

2
2

«بدایه المعارف اإللهیه فی شرح عقاید اإلمامیه»؛ سیدمحسن خرازی ـ ج اول

2

«مبادی العربیه»؛ حمید محمدی ـ بخش نحو جلد4

2

ب) تخصصی هر مجموعۀ امتحانی
مجموعۀ امتحانی

مادۀ امتحانی

کالم

فلسفه

اخالق

اخالق اسالمی

نهج البالغه

مفاهیم

قرآن
روان شناسی

منـابـــع

ضریب

«بدایه الحکمه»؛ سیدمحمدحسین طباطبایی (نشرجامعه مدرسین)

4

«اخالق اسالمی»؛ محمدتقی مصباح یزدی ـ گردآوری و تدوین حسن صادقی (نشر سمت)

4

«نهجالبالغه»؛ شریف رضی ـ نامة  54تا آخرین نامه ،خطبه غرّاء ،حکمت  201تا آخر

4

علوم قرآن

«تلخیص التمهید»؛ محمدهادی معرفت ـ جلد اول

4

روانشناسی

«روانشناسی عمومی»؛ کارول رید ،کارول تاوریس ،دبورا زوسیر و لورین ایالیس ،ترجمة جمعی از

عمومی

مترجمان ،ویراستار محمد دهقانی (نشررشد) [فصول 15 ،12 ،11 ،8 :و ]16

4

فقه و حقوق

اصول فقه

«اصول الفقه»؛ محمدرضا مظفر ـ جلد اول

4

اقتصاد

علم اقتصاد

«مبانی و اصول علم اقتصاد»؛ یداهلل دادگر و تیمور رحمانی (نشر بوستان کتاب قم)

4
4

باسمه تعالی
محل الصاق

پیشنویس تقاضانامۀ ثبتنام آزمون اختصاصی ویژۀ طالب دانشگاه قرآن و حدیث
مقطع کارشناسیارشد /نیمسال اول /سال تحصیلی  1400ـ 1399

عکس

دورههای حضوری و مجازی
)1مشخصا ت فردی
نام خانوادگی:
نام:

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

شماره شناسنامه:

...................................................................

تاریخ تولد13.......... /.......... /............ :
چپ دست هستم :آری 

محل صدور:
محل تولد:

...............................................................

....................................................................

نام پدر:

...................................................................

جنسیت :زن 

مرد 

کد ملی:

.....................................................................

وضعیت تأهل :مجرد  متأهل 

خیر 

 )2سوابق تحصیلی
الف) نوع مدرک تحصیلی

در حال تحصیل سطح دو؛ اتمام تا تاریخ  : 1399/06/31

نوع اول

دارای مدرک سطح دو :

نوع دوم

دارای مدرک سطح یک و مدرک کارشناسی:

)1دارای مدرک کارشناسی و در حال تحصیل درسطح یک؛ اتمام تا تاریخ  : 1399/06/31
)2دارای مدرک سطح یک و در حال تحصیل در مقطع کارشناسی؛ اتمام تا تاریخ  : 1399/06/31

ب) آخرین مدرک و عنوان رشتة تحصیلی
حوزوی........................................................................... :

دانشگاهی:

................................................

عنوان رشته:

محل أخذ مدرک............................................................ :
........................................................................

تاریخ أخذ مدرک:

محل أخذ مدرک............................................ :

............. /.......... / ..........

تاریخ أخذ مدرک:

............. /.......... / ..........

ج) معدل
کارشناسی....................................................... :

سطح دو :

سطح یک....................................................... :

...........................................

دیپلم :

......................................................................

 )3کد رشته محل انتخابی( :حداکثر  2کد رشته محل انتخاب شود).

کد رشته محل اول:

نام رشتهمحل:

...........................................................................................................

محل تحصیل:

..................................................................................

کد رشته محل دوم:

نام رشتهمحل:

...........................................................................................................

محل تحصیل:

....................................................................................

قم :

 )5محل آزمون انتخابی( :صرفاً یک شهر انتخاب شود).

اصفهان :

مشهد :

تهران :

 )6متقاضی استفاده از سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران
جانباز باالی  :% 25

جانباز زیر  :% 25

آزادگان :

فرزند یا همسر جانباز باالی  25درصد :

فرزند یا همسر جانباز زیر  25درصد :

فرزند یا همسر شهید و مفقوداالثر :

فرزند یا همسر آزادگان :

 )7وضعیت نظام وظیفه( :ویژۀ برادران)
پایان خدمت :

مشمول :

معافیت دائم :

معافیت تحصیلی :

سایر :

توضیح:

......................................................................................

 )8نشانی دقیق داوطلب
نشانی محل اقامت:
نشانی محل کار:

.........................................................................................................................................................................................................................

تلفن:

..........................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

تلفن:

..........................................................................

شماره تلفنی که بتوان در موقع ضرورت ،پیام فوری فرستاد :تلفن ثابت ............................................................................................. :کد شهرستان:
تلفن همراه .................................................... :کدپستی ................................................................................. :پست الکترونیک:

اینجانب

.........................................................................

.........................................................

................................................. @ ........................................................................

متقاضی شرکت در آزمون اختصاصی ویژۀ طالب در مقطع کارشناسیارشد ،صحّت تمامی اطالعات

درجشده در این تقاضانامه را تأیید میکنم و چنانچه در هر زمان خالف آنها احراز گردد ،دانشگاه مجاز خواهد بود طبق مقررات عمل نماید.
تاریخ و امضاء:

...................................................................

5

