باسمه تعالی

فراخوان تکمیل ظرفیت دانشجوی رسمی در مقطع کارشناسی
بدون آزمون (سوابق تحصیلی)  /نیمسال دوم سال تحصیلی  99ـ 99
تمامی عالقهمندان اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال  89ثبتنام نموده یا ننمودهاند( ،بدون محدودیت در گروه آزمایشی) در مرحلۀ
تکمیل ظرفیت سال  89میتوانند در صورت دارابودن شرایط ،طبق بازۀ زمانی مشخصشده در یکی از رشتههای دانشگاه قرآن و حدیث
ثبتنام و به عنوان دانشجوی رسمیِ مقطع کارشناسی در رشتۀ مورد عالقۀ خود ادامه تحصیل دهند.
جدول رشتهها ،کدرشتهمحلها و ظرفیت پذیرش دانشگاه در مرحلۀ تکمیل ظرفیت سال 8999
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مهلت ثبتنام در سامانۀ دانشگاه قرآن و حدیث

/81آذر 99/لغایت /52دی99 /

امتیازات و تسهیالت تحصیل در دانشگاه قرآن و حدیث
.1

قرارداشتن دانشگاه قرآن وحدیث در ردیف سطح یک دانشگاههای غیرانتفاعی به لحاظ جایگاه علمی و آموزشی مطابق با سطحبندی انجامشده توسط وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری؛

.2

امکان برخورداری از خوابگاه خودگردان برای دانشجویان دورههای حضوری؛ (خواهران)

 .9امکان پرداخت اقساطی شهریۀ تحصیلی هر نیمسال تا قبل از آزمون پایانی همان نیمسال؛

.4

امکان بهرهمندی از تخفیفات ویژه برای دانشآموزان ممتاز مقطع متوسطه ،دانشجویان ممتاز دانشگاه ،فعاالن فرهنگی ،حافظان قرآن کریم ،ایثارگران ،خانوادههای
کمدرآمد و بیسرپرست ،فرزندان و خانوادههای استادان حوزههای علمیه و دانشگاهها؛

.5

فارغالتحصیالن مقطع کارشناسی در رشته روانشناسی میتوانند در مراکز دولتی از جمله بهزیستی ،شهرداری ،نیروی انتظامی ،سازمان زندانها ،کانون اصالح و تربیت ،بیمارستانها،
مراکز مشاوره ،در مهد کودک به عنوان مربی مهد و در آموزش و پرورش به عنوان معلم و یا مشاور مدرسه مشغول به کار شوند .ضمن اینکه با دریافت مجوز از بهزیستی میتوانند
برای تاسیس مهد کودک و خانه سالمندان اقدام نمایند.

.6

امکان شرکت در آزمونهای کانون وکال پس از دریافت دانشنامۀ مقطع لیسانس رشتۀ فقه وحقوق اسالمی؛

.7

برخورداری از کتابخانۀ تخصصی و مجموعۀ ورزشی (استخر ،سالن بدنسازی و  )...و دیگر امکانات رفاهی.

ثبتنام صرفاً از طریق ورود به سامانۀ ثبتنام مندرج در سایت دانشگاه انجام میگردد.
 .8کلیۀ متقاضیان میبایست حداکثر تا تاریخ  99/88/91دارای

(لینک سامانه ثبتنام ،انتهای صفحۀ بعد همین اطالعیه)

مدرک دیپلم نظام قدیم (چهارساله) یا پیش دانشگاهی و یا کاردانی (فوق دیپلم

دانشگاهی) باشند.
.2

هر داوطلب صرفاً میتواند متقاضی یک گروه آزمایشی و یک کدرشتهمحل باشد و در صورت ثبتنام در دو دانشگاه یا دو کدرشتهمحل ،پذیرش نامبرده در هردو
رشته یا هر دو دانشگاه لغو خواهد شد.

 .3واریز مبلغ  000.222ریال به شماره حساب 2020200202220 :و یا شماره کارت 0200440400002000 :به نام آقای سید روح اله علوی نژاد ،
برای خرید کارت اعتباری سازمان سنجش.
تذکر خیلی مهم :به دلیل محدودیت ظرفیت در برخی رشتهها ،ثبت اطالعات متقاضیان در سایت سازمان سنجش توسط دانشگاه ،با رعایت اولویت
علمی (معدل کتبی دیپلم) و تاریخ ثبتنام کامل و بدون نقص اطالعات و مدارک داوطلبان در سایت دانشگاه صورت میگیرد.
(به درخواستهای دارای نقص اطالعات و مدرک و یا فاقد کیفیت مدارک ارسالشده ترتیب اثر داده نمیشود).
.1

اسکن کارت اعتباری خریداریشده دارای شماره سریال معتبر از سایت سازمان سنجش

.2

اسکن عکس جدید ( 3*4حجم فایل ارسالی میبایست کمتر از  kb 022و با فرمت  jpgباشد).

.3

اسکن کارت ملی (حجم فایل ارسالی میبایست کمتر از  kb 022و با فرمت  jpgباشد).

(حجم فایل ارسالی میبایست کمتر از  kb 022و با فرمت  jpgباشد).

شمارۀ تماس(067153520 :گویا) 05176573650 -05065372792 -

دانشگاه قرآن و حدیث
معاونت آموزشی و پژوهشی
 /15آذر8999 /

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با تمدید پذیرش (تکمیل ظرفیت) برای مرحله پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی
در رشتههای تحصیلی دورههای غیرانتفاعی و مجازی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال 8999
پیرو اطالعیههای مورخ  40/20/20و  ،40/20/00بدینوسیله به اطالع عالقمندان به تحصیل در رشتههای تحصیلی پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی در دورههای روزانه ،نوبت
دوم (شبانه) ،پیام نور ،غیرانتفاعی ،مجازی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال ( 1389اعم از داوطلبانی که در پذیرش رشتههای صرفاً با سوابق

تحصیلی آزمون سراسری سال  0040ثبتنام نموده و یا ننمودهاند) میرساند داوطلبان به منظور اطالع از رشتههای تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله میتوانند
جداول حاوی اطالعات رشتهمحلها مندرج در ذیل اطالعیۀ مستقر در سایت سازمان سنجش را مشاهده نموده و ضمن مشخصنمودن رشته و مؤسسه آموزش عالی مورد عالقه
خود ،با همراهداشتن مدارک ذیل و با توجه به موارد اعالمشده دربازۀ زمانی مشخصشده به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.

.1

کلیه متقاضیان میبایست دارای گواهینامه دوره پیشدانشگاهی (نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی) ،یا دیپلم نظام آموزشی جدید  ، 6-3-3یا مدرک دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم (دوره

چهارساله) و یا کاردانی (فوق دیپلم دانشگاهی) بوده و یا حداکثر تا تاریخ  40/20/02نسبت به اخذ مدرك مربوط اقدام نمایند .بدیهی است فارغالتحصیالن در مدارك فوق تا تاریخ

 40/00/02در صورت امکان شروع به تحصیل از سوی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی مربوط ،برای نیمسال دوم سال تحصیلی  89-88میتوانند در این مرحله متقاضی ثبتنام شوند.

تبصره :دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی که فاقد مدرک پیشدانشگاهی و یا مدرک کاردانی میباشند حق ثبتنام در این مرحله را ندارند.

 .2کلیه داوطلبان می بایست در زمان اعالم شده مدارک خود را برای بررسی به دانشگاه و موسسه محل تقاضا ارسال و یا تحویل نمایند .پس از بررسی مدارک درصورت داشتن شرایط
از داوطلب فرم تعهد (برای جلوگیری از ثبت مشخصات داوطلب در چند رشتهمحل و یا چند موسسه) اخذ خواهد شد.
.9کلیه داوطلبان میبایست با هماهنگی دانشگاهها و موسسات محل مراجعه بابت هزینه ثبتنام نسبت به پرداخت مبلغ ( 562.111دویست و هفتاد و پنج هزار) ریال
از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان اقدام نمایند.
نكته :کلیه متقاضیان الزم است از پیشنویس تقاضانامه ثبت نام در این مرحله پرینت تهیه نموده و پس از تکمیل به موسسه آموزش عالی مورد تقاضا ارائه نمایند.
 .4داوطلبان میبایست در زمان ثبت اطالعات در سامانه مربوط از طریق دانشگاه /موسسه آموزش عالی در خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند .بدیهی
است پس از ثبت ،کدرشته محل ثبتشده برای داوطلبان قابل تغییر و یا تعویض نیست.
 .5کلیه متقاضیان «مرد» میبایست در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو ،از نظر نظام وظیفه منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.
 .6پس از انجام ثبتنام ،افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط (در دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی که به آن مراجعه داشتهاند) تلقی میشوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تایید نهایی این سازمان
به صورت مشروط خواهد بود.
 .7در صورت پذیرش نهایی داوطلبان در این مرحله ،قبولی قبلی آنان «لغو» و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد و چنانچه داوطلبان متقاضی ،در دورههای روزانه

مندرج در این اطالعیه پذیرفته شوند ،حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق انتخاب رشتههای دوره روزانه را در آزمون سراسری سال بعد ( )1388نخواهند داشت.
 .9پاسخگویی به اعتراضات داوطلبان درخصوص عدم پذیرش آنها بر عهده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خواهد بود لذا الزم است داوطلبان از مراجعه و یا مکاتبه در این خصوص با این سازمان
خودداری نمایند.

 .8داوطلبان ضرورت دارد به شرایط و ضوابط مؤسسه آموزش عالی مورد تقاضا ،مندرج در پایگاه اینترنتی موسسه مربوط و یا بخش پیوستهای دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب

رشته مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال  1389مندرج در پایگاه اینترنتی این سازمان ،توجه نمایند.

مدارك مورد نیاز
 .1اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.
.2اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم نظام آموزشی جدید  6-3-3با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
.3اصل و یا گواهی مدرک پیشدانشگاهی برای داوطلبان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.
 .4گواهی اخذ مدرک کاردانی برای آن دسته از دارندگان مدرک دیپلم نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی که فاقد مدرک پیشدانشگاهی میباشند.
.5اصل شناسنامه و  2برگ کپی ازتمام صفحات آن.
 .7شش قطعه عکس  3×4تهیه شده در سال جاری.

.6اصل کارت ملی و  2برگ کپی از پشت و روی آن.
.9مدرک نظام وظیفه برای برادران مشمول.

کلیه پذیرفتهشدگان میبایست بعد از ثبت نام مشروط در دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل مراجعه به همراه تصویر دیپلم نظام قدیم یا نظام جدید آموزشی و یا گواهی پیشدانشگاهی
خود ،به «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائیدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبتنام به
دانشگاه ارائه دهند .کلیه پذیرفتهشدگان حتماً نام رشته و مرکز /واحد آموزشی محل تحصیل خود را در فرم «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» اعالم نمایند .ضمناً داوطلبان گرامی میتوانند
سؤاالت خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه اطالعرسانی سازمان به نشانی  www.sanjesh.orgو یا با شماره تلفن گویای( 42163 :کد  )121در میان بگذارند و از مراجعه
حضوری به این سازمان خودداری فرمایند.

*لینک ورود به سامانۀ ثبتنام*

