باسمه تعالي
اطالعیۀ پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسیارشد [با سهمیۀ استعداد درخشان]
در دانشگاه قرآن و حدیث (نیمسال اول سال تحصیلی  0011ـ )99

به استناد بخشنامۀ شمارۀ  33/113103مورخ  89/33/10مدیرکل محترم وزارتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ به اطالع دانشجویان و دانش
آموختگان ممتاز دورۀ کارشناسی دانشگاه غیردولتی قرآن و حدیث و دیگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالیِ دارای شرایط آییننامۀ پذیرش بدون

آزمون(با

سهمیۀ استعدادهای درخشان) در دورۀ تحصیلی کارشناسیارشد میرساند ،دانشگاه قرآن و حدیث در مقطع کارشناسیارشد در دورههای حضوری رشتههای مندرج
در جدول زیر بدون آزمون و صرفاً با بررسی سوابق تحصیلی و وضعیت علمی داوطلبان ،دانشجو میپذیرد.

[آییننامه و اصالحیهها از طریق سایت سازمان سنجش:

 sanjesh.orgقابل دریافت است]

دارندگان شرایط حداقلی زیر میتوانند حداکثر تا تاریخ  99/10/01مدارک خود را به دانشگاه قرآن و حدیث ارسال نمایند.

)1

مطابق با ضوابط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدارک کارشناسی ناپیوسته نمیتوانند از تسهیالت این آییننامه بهرهمند شوند.

)2

مطابق با ضوابط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدارک حوزوی نمیتوانند از تسهیالت این آییننامه بهرهمند شوند.

)3

متقاضی باید حداکثر تا تاریخ  99/60/31و طی  8نیمسال تحصیلی (چهار سال) دانشآموخته گردد.

)4

پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانشآموختگی و صرفاً یک بار امکانپذیر است[ .حداکثر یک سال از دانشآموختگی سپری شده باشد].

)5

پذیرش دارندگان رتبههای اول تا پانزدهم المپیاد علمی دانشجویی برای ورود به رشتههای مرتبط با ارائۀ معرفینامه از دبیرخانۀ المپیاد امکانپذیر است.
بنابر این داوطلبانِ دارای مشخصات زیر میتوانند ارائۀ درخواست داشته باشند

 .3دانشجویان دورۀ کارشناسی پیوستۀ ورودی مهر ( 1394این دانشگاه و یا دیگر دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) که طی هشت نیمسال (تا شهریور  )1398با گذراندن
کل واحدهای درسی دانشآموخته شده ،به لحاظ میانگین کل ،جزو ده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود [با احتساب مجموع ظرفیتهای روزانه و شبانه /

حضوری و غیرحضوری] باشند.
 .2دانشجویان دورۀ کارشناسی پیوستۀ ورودی بهمن( 1394این دانشگاه و یا دیگر دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) که طی هشت نیمسال (تا بهمن  )1398با گذراندن
کل واحدهای درسی دانشآموخته شده ،به لحاظ میانگین کل ،جزو ده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود [با احتساب مجموع ظرفیتهای روزانه و شبانه /

حضوری و غیرحضوری] باشند.
 .1دانشجویان دورۀ کارشناسی پیوستۀ ورودی بهمن ( 1394این دانشگاه و یا دیگر دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) که پس از هفت نیمسال (تا شهریور  )1398با
گذراندن کل واحدهای درسی دانشآموخته شده ،به لحاظ میانگین کل ،جزو ده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود[ ،با احتساب مجموع ظرفیتهای روزانه

و شبانه  /حضوری و غیرحضوری] باشند.

 .0دانشجویان دورۀ کارشناسی پیوستۀ ورودی مهر( 1395این دانشگاه و یا دیگر دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) که پس از هشت نیمسال (تا شهریور  )1399با
گذراندن کل واحدهای درسی ،به لحاظ میانگین کل ،جزو ده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود [با احتساب مجموع ظرفیتهای روزانه و شبانه  /حضوری و
غیرحضوری] باشند[ .در سال  1466نیز فرصت درخواست دارند].

 .5دانشجویان دورۀ کارشناسی پیوستۀ ورودی مهر ( 1395این دانشگاه و یا دیگر دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) که پس از هفت نیمسال (تا بهمن  )1398با گذراندن
سه چهارم واحدهای درسی (حداقل  335واحد) ،به لحاظ میانگین کل ،جزو پانزده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود [با احتساب مجموع ظرفیتهای روزانه

و شبانه  /حضوری و غیرحضوری] باشند.
 .0دانشجویان دورۀ کارشناسی پیوستۀ ورودی مهر ( 1395این دانشگاه و یا دیگر دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) که پس از شش نیمسال (تا شهریور  )1398با گذراندن
سه چهارم واحدهای درسی (حداقل  335واحد) ،به لحاظ میانگین کل ،جزو پانزده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود [با احتساب مجموع ظرفیتهای روزانه

و شبانه  /حضوری و غیرحضوری] باشند.
 .7دانشجویان دورۀ کارشناسی پیوستۀ ورودی بهمن ( 1395این دانشگاه و یا دیگر دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) که پس از هفت نیمسال (تا شهریور  )1399با
گذراندن کل واحدهای درسی دانشآموخته شده ،به لحاظ میانگین کلِ هشت نیمسال دانشجویان همرشته و غیرهمورودی خود ،جزو پانزده درصد برتر [با
احتساب مجموع ظرفیتهای روزانه و شبانه  /حضوری و غیرحضوری] باشند[ .در سال  1466نیز فرصت درخواست دارند].

 .9دانشجویان دورۀ کارشناسی پیوستۀ ورودی بهمن ( 1395این دانشگاه و یا دیگر دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) که پس از شش نیمسال (تا بهمن  )1398با گذراندن
کل واحدهای درسی دانشآموخته شده ،به لحاظ میانگین کلِ هشت نیمسال دانشجویان همرشته و غیرهمورودی خود ،جزو پانزده درصد برتر [با احتساب مجموع

ظرفیتهای روزانه و شبانه  /حضوری و غیرحضوری] باشند.
 .8دانشجویان دورۀ کارشناسی پیوستۀ ورودی مهر ( 1390این دانشگاه و یا دیگر دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) که پس از شش نیمسال (تا شهریور  )1399با گذراندن
سه چهارم واحدهای درسی (حداقل  335واحد) ،به لحاظ میانگین کل ،جزو پانزده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود [با احتساب مجموع ظرفیتهای روزانه
و شبانه  /حضوری و غیرحضوری] باشند[ .در سال  1466نیز فرصت درخواست دارند].

مدارک مورد نیاز (الزامی)

.1

تکمیل فرم گواهی احراز رتبۀ پانزده یا ده درصد برتر و تأیید آن از دانشگاه مقطع کارشناسی [دریافت فرم]؛
تذکرمهم :ارسال این گواهی با امضا و مهر معتبر [مدیرکل امور آموزشی دانشگاه] برای بررسی درخواست متقاضی الزامی است .در غیر این صورت به درخواست واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.

.2

تصویر تمام صفحات شناسنامه با شمارۀ سریال به انضمام تصویر کارت ملی؛

.3

یک قطعه عکس  3×4جدید (الصاقشده بر روی فرم گواهی احراز رتبه)؛

.4

اصل فیش واریزی به مبلغ  011.111ریال به شمارۀ حساب « »5175510205نزد بانک ملت به شمارۀ شناسۀ « »00927102به نام دانشگاه قرآن و حدیث بابت ثبتنام در
فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسیارشد[ .درج خوانا و صحیح شمارۀ شناسه بر روی فیش واریزی الزامی است]

نحوۀ ثبت نام و ارسال مدارک
داوطلبان باید مدارک مذکور را حداکثر تا پایان وقت اداری  99/10/01صرفاً از طریق پست پیشتاز به نشانی :قم ،بلوار پانزده خرداد ،چهارراه نوبهار ،بعد

از شهرک جهاد ،کد پستی 0009ـ  ،02095دفتر گزینش ،نظارت و توسعۀ آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند .درج
عبارت «مربوط به پذیرش بدون آزمون کارشناسیارشد» و نام رشتۀ مورد تقاضا بر روی پاکت الزامی است.
تذکر :0نتایج بررسی (احراز حداقل شرایط) و اسامی پذیرفتهشدگان اولیه (پذیریش اولیۀ دانشگاه) ،نیمۀ دوم تیر  0099از طریق سایت دانشگاه انتشار خواهد یافت.
بنابراین خواهشمند است از هر گونه تماس و یا مراجعۀ غیرضروری به دانشگاه خودداری شود.
تذکر :7در صورت لزوم به مصاحبه در برخی از رشتهها ،متقاضی موظف به حضور در جلسۀ مصاحبه است .زمان و مکان برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از
طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسید .عدم شرکت در مصاحبه ،به منزلۀ انصراف از درخواست پذیرش تلقی خواهد شد.
توضیحات مهم
 مدارک ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمیگردد .بنابراین داوطلبان گرامی با دقت و در صورت دارابودن شرایط نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.
 مدارک ناقص و مدارکی که بعد از مهلت مقرر به دانشگاه رسیده باشند ،بررسی نخواهند شد.
 متقاضیان صرفاً میتوانند در یک رشته داوطلب شوند ،تشخیص صالحیت برای ورود به مقطع کارشناسیارشد بر اساس مدارک ارسالی متقاضـی و
نتیجۀ بررسی وضعیت علمی وی ،بر عهدۀ گروه آموزشی مربوط و تأیید معاونت آموزشی دانشگاه است.

تذکر :در صورت درخواست های مازاد بر ظرفیت در هر رشته ،اولویت علمی متقاضیان ،مبنای پذیرش نهایی قرار خواهد گرفت.
 ادامۀ تحصیل قبولشدگان نهایی ،همراه با پرداخت شهریۀ تحصیلی است .تغییر رشته و یا انتقال افراد پذیرفتهشده به سایر دانشگاهها ممنوع است.
 پذیرش نهایی متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ،منحصراً پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و هیأت مرکززی گززینش دانشزجو صزورت
خواهد گرفت .بدیهی است تشکیل پرونده هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
رشته گروه

عنوان رشته

علوم قرآن و حدیث

قرآن

شعبۀ تهران

زن و مرد

زز

مرکز قم
شعبۀ تهران

زن و مرد

مرکز قم

زن و مرد

واحد مشهد

زن

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

مرکز قم

زن و مرد

علوم و معارف نهجالبالغه

شعبۀ تهران

زن و مرد

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

واحد مشهد

زن

شعبۀ تهران

زن و مرد

مرکز قم

زن و مرد

مرکز قم

زن و مرد

مرکز قم

زن و مرد

شعبۀ تهران

زن و مرد

مرکز قم

زن و مرد

شعبۀ تهران

زن و مرد
زن و مرد

علوم ارتباطات
روان شناسی
مشروط به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجو

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیراجتماعی

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید
کالم

مرکز قم

زن و مرد

زن و مرد

علوم حدیث گرایش تفسیراثری

نهجالبالغه

محل تحصیل

جنسیت پذیرش

توضیحات و مدرک کارشناسی قابل پذیرش

کالم امامیه
شیعهشناسی گرایش کالم

فقه و حقوق

فقه و مبانی حقوق اسالمی

ارتباطات

ارتباطات گرایش حج و زیارت

مرکز قم

روانشناسی

روانشناسی اسالمی گرایش روانشناسی مثبتگرا

مرکز قم

زن و مرد

اقتصاد

علوم حدیث گرایش اقتصاد ایالمی

مرکز قم

زن و مرد

مشروط به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجو

مشروط به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجو

مشروط به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجو

زز

تذکر :تغییرات احتمالی رشتهها در هر یک از رشته گروهها (بر اساس آخرین ابالغیات وزارت علوم) ،در حین بررسی درخواستها به اطالع متقاضیان خواهید رسید.

