باسمه تعالی
اطالعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبتنام پذیرفتهشدگان مشروط مقطع کارشناسی سال 8931
[مرحلۀ تکمیل ظرفیت]

مراحل ثبت نام
 )8ثبتنام اینترنتی (الزامی) :پذیرفتهشدگان به شرح جدول پیوست [لینک فهرست اسامی] ،در این مرحله ضمن ورود اطالعات و مشخصات
شناسنامهای ،مشخصات تحصیلی و پرسشنامههای مربوط ،الزم است مدارک اسکنشدۀ بندهای 8تا  9را بارگذاری کنند.

[لینک ثبتنام در

انتهای همین اطالعیه]

 )2مراجعۀ حضوری (الزامی) به دانشگاه برای ثبتنام نهایی و تحویل اصل مدارک زیر و تشکیل پروندۀ دانشجویی.
کدرشته
محلها

رشته

محل تحصیل

بهمن8931 /

28322

علوم حدیث

مجازی

اینترنتی 27 :و / 21

87878

فقه و حقوق اسالمی

دورۀ

 /بهمن8931 /

28322

روانشناسی

مرکز قم

اینترنتی

حضوری

حضوری 23 :و90

حضوری

تاریخ ثبت نام

ساعات ثبت

نشانی

شمارۀ تماس

شهرک جهاد ،مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث،

61172220101

نام حضوری

قم :بلوار پانزده خرداد ،چهارراه نوبهار ،بعد از

 8تا 21

ساختمان دانشگاه قرآن و حدیث

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت http://vu.qhu.ac.ir :مراجعه شود.

مدارک الزم

 .1اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری فتوکپی از تمام صفحات آن؛
 .2سه قطعه عکس تمام رخ  7*4تهیه شده در سال جاری؛
تبصره :برادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبتنام در این دانشگاه برای آنان معافیت تحصیلی صادر میگردد ،باید  1قطعه عکس  7*4مازاد ارائه نمایند.

 .3مدارک معتبر دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه؛
 .4حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت؛
 .2برای پرداخت شهریۀ ثابت نیمسال اول ،میبایست مبالغ تعیینشدۀ ذیل را در کارت بانکی عضو شتاب با رمز دوم ،همراه داشته باشید.
شهریۀ ثابت دوره حضوری :مبلغ  2.227.397ریال  ////////////////شهریۀ ثابت دوره مجازی :مبلغ  2.097.172ریال

برای تسهیل در ثبتنام پذیرفتهشدگان ،پرداخت علیالحساب حداقل مبلغ
 9.200.000ریال کفایت میکند.
تذکر :امکان تقسیط کل شهریه (ثابت و متغیر) در هر نیمسال تحصیلی تا قبل از شروع امتحانات همان نیمسال فراهم است.

 لینک ورود به سامانۀ ثبتنام اینترنتی 

