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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  1400سال  در سالمت  حديثقرآني و  دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته علومفراخوان پذيرش 
  دانشكده سالمت و دين دانشگاه علوم پزشكي قم 

  

  29/2/1400                 1اطالعيه شماره 
  

ام عنايات حضرت ولــي عصــر (عــج) و در راه پيشــبرد اهــداف نظــذات ربوبي و استعانت از حمد و سپاس به درگاه الهي و با 
، جهــت تحصــيل 1400-1401مقدس جمهوري اسالمي، دانشكده سالمت و دين دانشگاه علوم پزشكي قم، در سال تحصيلي 

پذيرد. داوطلبان ضمن مطالعه شــرايط منــدرج دانشجو مي» در سالمت حديثقرآني و علوم «در مقطع كارشناسي ارشد رشته 
  ند. اقدام نماي sanjeshp.irنسبت به ثبت نام در سامانه مركز سنجش آموزش پزشكي به نشاني  بايستمي ر اين اطالعيه،د

) رشته علوم قرآني و حديث در سالمت، جايگزين رشته علوم حديث، اخالق و آداب پزشكي گرديده و ضمن حذف 1توضيح 
  مرتبط با اخالق پزشكي، تمركز بيشتري بر مباحث قرآني و حديثي دارد.مباحث 
مشــاهده جزئيــات برنامــه درســي  جهــت) جدول دروس رشته علوم قرآني و حديث در سالمت به شرح زير است. 2توضيح 

   شود.مراجعه  hr.muq.ac.irلوم پزشكي قم به نشاني عسايت دانشكده سالمت و دين دانشگاه رشته،  به وب
  

  جمع  عملي  نظري  جمع  عملي  نظري  نوع درس  تعداد ساعات درسي  تعداد واحد درسي  نام درسرديف
  جبراني  34  0  34  2  0  2  1قرائت و درك متون عربي   1
  جبراني  34  0  34  2  0  2 2قرائت و درك متون عربي   2
  جبراني  26  17  9  1  0,5  0,5  رساني پزشكيهاي اطالعسيستم  3
اختصاصي اجباري  34  0  34  0  2  2  حوزه سالمت مفردات قرآن در  4
اختصاصي اجباري  34  0  34  0  2  2  قواعد تفسير قرآن كريم  5
اختصاصي اجباري  34  0  34  0  2  2  هاي تدبر و تفسير قرآن كريممباني و روش  6
اختصاصي اجباري  34  0  34  0  2  2  تدبر و تفسير قرآن كريم  7
اختصاصي اجباري  34  0  34  0  2  2  شناخت منابع حديثي كتاب  8
اختصاصي اجباري  34  0  34  0  2  2  قواعد فهم احاديث سالمت  9
اختصاصي اجباري  34  0  34  0  2  2  اعتبارسنجي احاديث سالمت  10
اختصاصي اجباري  34  0  34  0  2  2  معارف قرآن و حديث در سالمت جسم  11
اجبارياختصاصي   34  0  34  0  2  2  معارف قرآن و حديث در سالمت معنوي  12
اختصاصي اجباري  34  0  34  0  2  2  معارف قرآن و حديث در سالمت اجتماعي 13
اختصاصي اجباري  34  0  34  0  2  2  فقه و احكام پزشكي   14
اختصاصي اجباري  34  0  34  0  2  2  ايرشتهيانمشناسي مطالعات روش 15
اختصاصي اجباري  34  0  34  0  2  2  زبان انگليسي تخصصي  16
اختصاصي اجباري  -  -  -  4  0  4  نامهپايان 17
اختيارياختصاصي  34  0  34  0  2  2  اخالق سالمت  18
اختيارياختصاصي  34    34  0  2  2  فلسفه پزشكي  19
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هاي علمي نفر خواهد بود كه بر اساس ارزيابي فعاليت 50، به تعداد 1400-1401) سقف پذيرش در سال تحصيلي3توضيح 
  جلسه مصاحبه، اولويت بندي انجام خواهد شد.داوطلبان و نتايج 

 ) بر اساس مصوبه هيأت مميزه مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آن دسته از اعضاي محترم هيأت4توضيح 
شوند، بــا ارائــه هاي علوم پزشكي كه موفق به اتمام دوره كارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث در سالمت ميعلمي دانشگاه

  ك تحصيلي به دانشگاه محل خدمت خود، از يك پايه ترفيع تشويقي برخوردار خواهند شد. مدر
  

  بخش اول: شرايط ثبت نام
  باشند:افراد واجد شرايط براي ثبت نام در اين رشته به شرح زير مي

  هاي علوم پزشكيالف) اعضاي هيأت علمي دانشگاه
  لميهاي علوم پزشكي غير هيأت عرشتهب) پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و متخصصان 

  هاي علوم پزشكي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالترج) كاركنان پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي دانشگاه
  كارشناسي پيوسته رشته علوم حديث، اخالق و آداب پزشكيد) دارندگان مدرك دوره مجازي 

  

  نحوه ثبت نام: دومبخش 

 در سامانه مركز سنجش آموزش پزشــكي و بارگــذاري مــدارك درخواســتي تــا دريافــت كــد رهگيــريتكميل ثبت نام  .1
هشت هزار و (ريال  8500ريال (نهصد هزار ريال معادل نود هزار تومان) و مبلغ  900000هزينه ثبت نام مبلغ . باشدمي

سايت مركــز ســنجش آمــوزش پزشــكي پانصد ريال) جهت ارسال پيام كوتاه آزمون است. داوطلب بايستي با مراجعه به 
هاي مركزسنجش آموزش پزشكي) نسبت به پرداخت هزينه شــركت در آزمــون (پيوند الكترونيكي هزينه ثبت نام آزمون

 باشد.اقدام نمايد. وجه پرداختي به هيچ عنوان قابل استرداد نمي

 ارائه مدارك و مستندات مورد نياز مصاحبه و  جلسهحضور در  .2

شــماره تلفــن و نشــاني مكان مصاحبه و مدارك مورد نيــاز و ســاير جزئيــات فراينــد مصــاحبه از طريــق زمان و توضيح) 
 نيــز ديــن دانشكده ســالمت و سايتوبالكترونيكي درج شده در فرم ثبت نام به داوطلبان محترم اعالم شده و از طريق 

   شود.رساني مياطالع
 

  در سالمت حديثقرآني و  وم: شرايط تحصيل در رشته علومبخش س
و بر اســاس تقــويم دانشــگاهي ابالغــي وزارت  1400از مهر  در سالمت حديث قرآني و شروع به تحصيل در رشته علوم .1

 متبوع خواهد بود.

شــامل مشــاهده محتواهــاي الكترونيــك به صورت كــامالً الكترونيكــي  در سالمت حديثقرآني و تحصيل در رشته علوم  .2
 ، دانشجويان متعهــدعالوهبهخواهد بود. زمان و جلسات مجازي رفع اشكال هاي همبارگذاري شده در سامانه و نيز كالس

  شود، حضور يابند.خواهند شد در جلساتي كه حسب ضرورت توسط دانشكده ترتيب داده مي
رف نگين در هر نيمسال تحصيلي، گذراندن دروس ارائه شده، مســتلزم صــواحد درسي به صورت ميا 12 با توجه به ارائه .3

وســط تزمان الزم براي مشاهده محتواهاي آموزشي الكترونيك، انجام مطالعات تكميلي و نيز انجام تكــاليف تعيــين شــده 
بود. بنابراين، چنانچه ذراندن دوره خواهد گهاي مورد نياز براي موقع آن و ساير فعاليتاساتيد محترم مربوطه و ارسال به

  اختصاص زمان كافي و مناسب براي اين امر در برنامه هفتگي شما مقدور است، اقدام به ثبت نام بفرماييد.
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 آموختگان اين رشته در مقاطع باالتر مرتبط ندارد.دانشكده سالمت و دين، تعهدي در قبال ادامه تحصيل دانش .4

نامــه آمــوزش از راه دور آيين يــزنامــه كارشناســي ارشــد و نآيين مندرج دردانشجويان اين رشته تابع مقررات و ضوابط  .5
 باشند.ميو ساير مصوبات و مقررات مرتبط هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه

 باشد.در حال حاضر، مشمول پرداخت شهريه نمي در سالمت حديث قرآني و تحصيل در رشته علوم .6
 

  جهت ثبت نام و شركت در فراخوانمدارك الزم و نحوه ارسال آنها بخش سوم: 
  شود.انجام مي http://sanjeshp.irاز طريق سايت  و خواهد بود 1400 خرداد 9الي  8زمان ثبت نام اين فراخوان از 

   :مدارك مورد نياز
  كيلوبايت باشد. 300الي  100حجم هر يك از مدارك ارسالي بجز عكس پرسنلي، بايد بين 

و  jpgپيكسل بــا فرمــت  400300يك قطعه عكس پرسنلي جديد بدون خدشه و هرگونه عالمت يا مهر در ابعاد  -
 كيلوبايت  100الي  30حجم بين 

 اسكن اصل شناسنامه (كليه صفحات) -

 (پشت و رو) اسكن اصل كارت ملي -

 اسكن آخرين مدرك تحصيلي -

 علميعضو هيأت حكم كارگزيني آخرين اسكن  -

 تكميل فرم الكترونيكي ثبت نام -

هــاي آموزشــي، پژوهشــي، مــديريتي و آخرين نسخه رزومه علمي شامل سوابق تحصيلي به انضــمام فهرســت فعاليت -
بــوده و ن. در اين مرحله، نيازي بــه ارائــه مســتندات مربوطــه .  PDFاجرايي، فرهنگي و اجتماعي و ...، به صورت فايل 

  صاحبه انجام خواهد گرفت.بررسي مستندات در مرحله م
  

  فرايند گزينش دانشجو از بين داوطلبانبخش چهارم: 
  شامل مراحل زير خواهد بود:  در سالمت حديثقرآني و فرايند گزينش و پذيرش دانشجو براي رشته علوم  .1

 و احراز شرايط عمومي داوطلبانبررسي  -1

 بررسي سوابق علمي داوطلبان واجد شرايط -2

 مصاحبه  برگزاري -3

 و، با هدف آشنايي داوطلبان با شرايط رشته و دانشــكده و نيــز بررســي وضــعيت داوطلــب از نظــر انگيــزه مصاحبهجلسه  .2
باشد و لذا، نيــاز بــه مطالعــه شود و مبتني بر دانش تخصصي فرد نميهاي الزم براي تحصيل در رشته برگزار ميتوانمندي

 باشد.منابع خاصي نمي

جام يا مجازي انو كه با توجه به وضعيت موجود به صورت حضوري خواهد بود  اول شهريورمصاحبه، نيمه زمان برگزاري  .3
  جزئيات آن، به نحو مقتضي و در زمان مناسب، به آگاهي داوطلبان واجد شرايط خواهد رسيد. و دشخواهد 

پذير صورت گرفته و پذيرش قطعي در صورت به مدت يك نيمسال، به صورت مشروط و به عنوان دانش پذيرش دانشجو .4
موقع تكــاليف و موفقيــت در احراز شرايط آموزشي مورد نظر از قبيل صرف زمان كافي براي مشاهده محتواها، انجــام بــه

  هاي پايان نيمسال، صورت خواهد گرفت.آزمون
  دانشكده سالمت و دين – 44نبش كوچه  –خرداد  15 بلوار –نشاني دانشكده: قم 

   hr@muq.ac.irرايانامه:   -      http://hr.muq.ac.irنشاني اينترنتي:  - 025-77711473: شماره تماس
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  1400سال  در سالمت حديثقرآني و نمونه فرم ثبت نام اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد رشته علوم 

    نام
    نام خانوادگي

    نام پدر
  ارسال همزمان اسكن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

  ارسال همزمان اسكن كارت ملي  كد ملي
    جنسيت
    تأهل

    تاريخ تولد
  شهرستان            شهراستان               محل تولد

    دانشگاه محل خدمت
    نشاني محل اقامت

    كد پستي
    تلفن ثابت
    تلفن همراه

    رايانامه
    *دانشكده محل خدمت

    *گروه محل خدمت
    آخرين مدرك تحصيلي

    رشته تحصيلي
    *مرتبه علمي

    *پايه
  
  

  .ضروري نيستمحترم غير عضو هيأت علمي  تكميل اين موارد توسط داوطلبان*. 
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  1400سال  در سالمت حديث قرآني و تعهدنامه داوطلبان ورود به رشته علوم

. در رشــته .......................................آموختــه مقطــع .............. داراي كد ملي ................................. دانش........................اينجانب ...
طرحــي  پيمــاني  ارمند رسمي ك /تعهدي  پيماني  عضو هيأت علمي رسمي و ........... .............................................

 ...... ساير موارد مجاز ........دانشگاه علوم پزشكي /........... ،ر رشــته علــوم د ضمن شركت در فراخوان پــذيرش دانشــجو
وســيله ، بدين1400-1401در ســال تحصــيلي  دانشكده سالمت و دين دانشگاه علوم پزشكي قم در سالمت حديثقرآني و 
  دارم:اعالم مي

ن شــركت كليه شرايط مندرج در اطالعيه ثبت نام را مطالعه نموده و با آگاهي از مفاد و پذيرش آن، در ايــن فراخــوا -
 نمايم.مي

و نيــز  هاي رشــتهرا مطالعه نموده و با آگــاهي از مضــامين و سرفصــلو مقررات آموزشي مرتبط برنامه مصوب رشته  -
 ام.به تحصيل در اين رشته اعالم كردهمندي خود را ، عالقهقوانين و مقررات حاكم بر دانشگاه

و صــرف زمــان هاي مــورد نيــاز ختآمادگي تأمين ابزارها و زيرســااز شرايط تحصيل مجازي و الزامات آن آگاهم و  -
ه كافي براي گذراندن دروس و انجام تكاليف دارم. همچنين، در جلسات مجازي رفع اشكال و نيز جلسات حضوري ك

 خواهم داشت.حضور گردد، حسب مورد توسط دانشكده تعيين و اعالم مي

 ررات و ضــوابط آموزشــي دانســته ودر صورت پذيرش در دانشكده سالمت و دين، خود را ملزم و متعهد به كليه مقــ -
 هاي دانشكده خواهم بود.مانند ساير دانشجويان، تابع برنامه

  

  نام و نام خانوادگي

  امضا

  تاريخ


