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 در سالمت حدیثقرآنی و فراخوان پذیرش دانشجو در رشته علوم 

 

عنایات حضرت ولی عصر )عج(  و در راه ییبجدرد ااجدا     ذات ربوبی و استعانت از حمد و سپاس به درگاه الهی و با 

، 0411-0410نظام مقدس جمهوری اسالمی، دانبکده سالمت و دین دانبگاه علوم یزشکی قم، در سجا  حصصجیلی   

یذیرد. داوطلدان عزیجز   دانبجو می« در سالمت حدیثقرآنی و علوم »جهت حصصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته 

حوانند ضمن مطالعه شرایط مندرج در این اطالعیه، نسدت به ثدت نام در سامانه مرکز سنجش آموزش یزشکی بجه   می

 اقدام نمایند.   www.sanjeshp.irنبانی 

ین رشته علوم حدیث، اخجال  و آدا  یزشجکی گردیجده و      رشته علوم قرآنی و حدیث در سالمت، جایگز0حوضیح 

 ضمن حذ  مداحث مرحدط با اخال  یزشکی، حمرکز بیبتری بر مداحث قرآنی و حدیثی دارد.

  جدو  دروس رشته علوم قرآنی و حدیث در سالمت به شرح زیر اسجت. در وجورت حمایجل بجه مبجااده      2حوضیح 

سایت دانبکده سالمت و دین دانبجگاه علجوم یزشجکی قجم بجه نبجانی        حوانید به و  جزئیات برنامه درسی رشته، می

hr.muq.ac.ir .مراجعه نمایید 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعات درسي تعداد واحد درسي

 نوع درس
 جمع عملي نظري جمع عملي نظري

 جبراني 43 0 43 2 0 2 1قرائت و درک متون عربی  1

 جبراني 43 0 43 2 0 2 2قرائت و درک متون عربی  2

 جبراني 22 11 9 1 0.0 0.0 رسانی پزشکی های اطالع سیستم 4

 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 مفردات قرآن در حوزه سالمت 3

 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 قواعد تفسیر قرآن کریم 0

 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 های تدبر و تفسیر قرآن کریم مبانی و روش 2

 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 تدبر و تفسیر قرآن کریم 1

 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 شناخت منابع حدیثی  کتاب 8

 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 قواعد فهم احادیث سالمت 9

 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 اعتبارسنجی احادیث سالمت 10

 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 معارف قرآن و حدیث در سالمت جسم 11

 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 معارف قرآن و حدیث در سالمت معنوی 12

 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 معارف قرآن و حدیث در سالمت اجتماعی 14

http://www.sanjeshp.ir/


 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 فقه و احکام پزشکی  13

 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 ای رشته شناسی مطالعات میان روش 10

 اختصاصي اجباري 43 0 43 0 2 2 زبان انگلیسی تخصصی 12

 اختصاصي اجباري - - - 3 0 3 نامه پایان 11

 اختیاري اختصاصي 43 0 43 0 2 2 اخالق سالمت   18

 اختیاري اختصاصي 43  43 0 2 2 فلسفه پزشکی 19

  بر اساس مصوبه ایأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمجان و آمجوزش یزشجکی، آن دسجته از اعضجای      3حوضیح 

اای علوم یزشکی که موفق به احمام دوره کارشناسی ارشجد علجوم قرآنجی و حجدیث در      مصترم ایأت علمی دانبگاه

ایه حرفیع حبویقی برخوردار خوااند شوند، با ارائه مدرک حصصیلی به دانبگاه مصل خدمت خود، از یک ی سالمت می

 شد.  

 

 شرایط ثبت نامبخش اول: 

 باشند: افراد واجد شرایط برای ثدت نام در این رشته به شرح زیر می

 اای علوم یزشکی الف  اعضای ایأت علمی دانبگاه

 اای علوم یزشکی غیر ایأت علمی    یزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و متخصصان رشته

اای علوم یزشکی با مدرک حصصیلی کارشناسی ارشد و  کارکنان ییمانی، رسمی آزمایبی و رسمی قطعی دانبگاهج  

 باالحر

 کارشناسی ییوسته رشته علوم حدیث، اخال  و آدا  یزشکید  دارندگان مدرک دوره مجازی 

 

 نحوه ثبت نام: دومبخش 

بارگجذاری مجدارک درخواسجتی حجا دریافجت کجد       حکمیل ثدت نام در سامانه مرکز سنجش آمجوزش یزشجکی و    .0

   راگیری

 ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز مصاحده و  جلسهحضور در  .2

شماره حلفن و نبانی زمان و مکان مصاحده و مدارک مورد نیاز و سایر جزئیات فرایند مصاحده از طریق حوضیح  

دانبجکده سجالمت و    سجایت  و شده و از طریق  الکترونیکی درج شده در فرم ثدت نام به داوطلدان مصترم اعالم

 شود. رسانی می اطالع نیز دین



 در سالمت حدیثقرآنی و  وم: شرایط تحصیل در رشته علومبخش س

و بر اساس حقجویم دانبجگاای ابالغجی     0411از مهر  در سالمت حدیث قرآنی و شروع به حصصیل در رشته علوم .0

 وزارت متدوع خوااد بود.

شجامل مبجااده مصتوااجای    بجه وجورت کجامالل الکترونیکجی      در سجالمت  حدیثقرآنی و حصصیل در رشته علوم  .2

خوااجد بجود.   زمجان و جلسجات مججازی رفجع اشجکا        اای ام الکترونیک بارگذاری شده در سامانه و نیز کالس

شجود،   داده مجی  ، دانبجویان متعهد خوااند شد در جلساحی که حسب ضرورت حوسجط دانبجکده حرحیجب   عالوه به

 حضور یابند.

واحد درسی به وورت میجانگین در اجر نیمسجا  حصصجیلی، گذرانجدن دروس ارائجه شجده،         02 با حوجه به ارائه .3

مستلزم ور  زمان الزم برای مبااده مصتوااای آموزشی الکترونیجک، انججام مطالعجات حکمیلجی و نیجز انججام       

اجای مجورد نیجاز بجرای      موقجع آن و سجایر فعالیجت    سجا  بجه  حکالیف حعیین شده حوسط اساحید مصترم مربوطه و ار

گذراندن دوره خوااد بود. بنابراین، چنانچه اختصاص زمان کافی و مناسب برای این امر در برنامه افتگجی شجما   

 مقدور است، اقدام به ثدت نام بفرمایید.

 ر مقاطع باالحر مرحدط ندارد.آموختگان این رشته د دانبکده سالمت و دین، حعهدی در قدا  ادامه حصصیل دانش .4

نامه آمجوزش از راه   آیین نامه کارشناسی ارشد و نیز آیین دانبجویان این رشته حابع مقررات و ضوابط مندرج در .5

 باشند. میو سایر مصوبات و مقررات مرحدط اای علوم یزشکی کبور  دانبگاهدور 

 باشد. در حا  حاضر، مبمو  یرداخت شهریه نمی در سالمت حدیث قرآنی و حصصیل در رشته علوم .6

 

 مدارک الزم و نحوه ارسال آنها جهت ثبت نام و شرکت در فراخوانبخش سوم: 

 خوااد بود. 0411 خرداد 9الی  8زمان ثدت نام این فراخوان از 

 شود. انجام می http://sanjeshp.irثدت نام از طریق سایت 

 :مدارک مورد نیاز

ییکسجل بجا    411311یک قطعه عکس یرسنلی جدید بدون خدشه و ارگونه عالمجت یجا مهجر در ابعجاد      -

 jpgفرمت 

 اسکن اول شناسنامه )کلیه وفصات  -

 )یبت و رو  اسکن اول کارت ملی -

 اسکن آخرین مدرک حصصیلی -

 عضو ایأت علمی حکم کارگزینیآخرین اسکن  -

http://sanjeshp.ir/


 کترونیکی ثدت نامحکمیل فرم ال -

 کیلوبایت باشد. 311الی  011حوضیح اینکه حجم ار یک از مدارک ارسالی فو  باید بین 

در ضمن، ثدت نام کنندگان الزم است آخرین نسخه رزومه علمی خود را شامل سوابق حصصیلی به انضجمام فهرسجت   

در سامانه ثدت نجام   PDFاای آموزشی، یژوابی، مدیریتی و اجرایی، فرانگی و اجتماعی و ...، به وورت فایل  فعالیت

بوطه ندوده و بررسی مستندات در مرحله مصاحده انججام  بارگذاری نمایند. در این مرحله، نیازی به ارائه مستندات مر

 خوااد گرفت.

 

 فرایند گزینش دانشجو از بین داوطلبانبخش چهارم: 

 شامل مراحل زیر خوااد بود:   در سالمت حدیثقرآنی و فرایند گزینش و یذیرش دانبجو برای رشته علوم  .0

 و احراز شرایط عمومی داوطلدانبررسی  -0

 داوطلدان واجد شرایطبررسی سوابق علمی  -2

 مصاحده   برگزاری -3

، با اد  آشنایی داوطلدان با شرایط رشته و دانبجکده و نیجز بررسجی وضجعیت داوطلجب از نظجر       مصاحدهجلسه  .2

باشجد و   شود و مدتنی بر دانش حخصصجی فجرد نمجی    اای الزم برای حصصیل در رشته برگزار می انگیزه و حوانمندی

 باشد. نمیلذا، نیاز به مطالعه منابع خاوی 

یجا  و که با حوجه به وضعیت موججود بجه وجورت حضجوری     خوااد بود زمان برگزاری مصاحده، نیمه او  شهریور  .3

جزئیات آن، به نصو مقتضی و در زمان مناسب، بجه آگجاای داوطلدجان واججد شجرایط       و دشخوااد مجازی انجام 

 خوااد رسید.

یذیر وورت گرفته و یجذیرش قطعجی    عنوان دانش به مدت یک نیمسا ، به وورت مبروط و به یذیرش دانبجو .4

موقجع   در وورت احراز شرایط آموزشی مورد نظر از قدیل ور  زمان کافی بجرای مبجااده مصتوااجا، انججام بجه     

 اای یایان نیمسا ، وورت خوااد گرفت. حکالیف و موفقیت در آزمون

 51، حعجداد  0411-0410صجیلی  یذیران رشته علوم قرآن و حدیث در سالمت در سا  حص سقف یذیرش دانش .5

 بندی بر اساس امتیازات حاوله از بررسی سوابق علمی و جلسه مصاحده خوااد بود. باشد که اولویت نفر می

 دانبکده سالمت و دین – 44ندش کوچه  –خرداد  05بلوار  –نبانی دانبکده: قم 

   125-37770047: شماره حماس جهت کسب اطالعات بیبتر

 http://hr.muq.ac.irنبانی اینترنتی: 

   hr@muq.ac.irرایانامه: 

http://hr.muq.ac.ir/
mailto:hr@muq.ac.ir


 در سالمت حدیثقرآنی و نمونه فرم ثبت نام اینترنتی آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم 

  نام

  نام خانوادگی

  نام یدر

 اسکن اول شناسنامهارسا  امزمان  شماره شناسنامه

 ارسا  امزمان اسکن کارت ملی کد ملی

  جنسیت

  حأال

  حاریخ حولد

 استان             شهرستان            شهر مصل حولد

  دانبگاه مصل خدمت

  نبانی مصل اقامت

  کد یستی

  حلفن ثابت

  حلفن امراه

  رایانامه

  *دانبکده مصل خدمت

  *گروه مصل خدمت

  آخرین مدرک حصصیلی

  رشته حصصیلی

  *مرحده علمی

  *یایه

 .ضروری نیستمصترم غیر عضو ایأت علمی  حکمیل این موارد حوسط داوطلدان*. 

  



 

 در سالمت حدیث قرآنی و تعهدنامه داوطلبان ورود به رشته علوم

...................... ..........آموختجه مقطجع ........   ................................. دانجش .............. دارای کد ملجی  ........................اینجانب ...

 / کارمنجد رسجمی   حعهجدی   ییمانی  عضو ایأت علمی رسمی و ........... ..................در رشته ...........................

ضمن شرکت در فراخوان یذیرش ، .........../ سایر موارد مجاز ........دانبگاه علوم یزشکی ...... طرحی  ییمانی 

در سجا    دانبجکده سجالمت و دیجن دانبجگاه علجوم یزشجکی قجم        در سالمت حدیثقرآنی و دانبجو در رشته علوم 

 دارم: وسیله اعالم می ، بدین0411-0410حصصیلی 

ا آگاای از مفاد و یذیرش آن، در ایجن فراخجوان   کلیه شرایط مندرج در اطالعیه ثدت نام را مطالعه نموده و ب -

 نمایم. شرکت می

 اای رشجته  را مطالعه نموده و با آگاای از مضامین و سرفصلو مقررات آموزشی مرحدط برنامه مصو  رشته  -

 ام. به حصصیل در این رشته اعالم کردهمندی خود را  ، عالقهو نیز قوانین و مقررات حاکم بر دانبگاه

و وجر   اای مورد نیاز  آمادگی حأمین ابزاراا و زیرساختاز شرایط حصصیل مجازی و الزامات آن آگاام و  -

کافی برای گذراندن دروس و انجام حکالیف دارم. امچنین، در جلسجات مججازی رفجع اشجکا  و نیجز      زمان 

 .خواام داشتحضور گردد،  جلسات حضوری که حسب مورد حوسط دانبکده حعیین و اعالم می

در وورت یذیرش در دانبکده سالمت و دین، خود را ملزم و متعهد به کلیجه مقجررات و ضجوابط آموزشجی      -

 اای دانبکده خواام بود. دانسته و مانند سایر دانبجویان، حابع برنامه

 

 نام و نام خانوادگی

 امضا

 حاریخ


