باسمه تعالي
پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسیارشد [با سهمیۀ استعداد درخشان]
در دانشگاه قرآن و حدیث (نیمسال اول سال تحصیلی  79ـ )79

به استناد بخشنامۀ شمارۀ 12/47969مورخ  49/50/19معاون محترم آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
ی
به اطالع دانشجویان و دانشآموختگان ممتاز دورۀ کارشناسی دانشگاه غیردولتی قرآن و حدیث و دیگر دانشگاهها و مراکز آموزش عال ِ
دارای شرایط آییننامۀ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورۀ تحصیلی کارشناسیارشد
[آییننامه و اصالحیهها از طریق سایت سازمان سنجش sanjesh.org

قابل دریافت است] میرساند،

دانشگاه قرآن و حدیث در مقطع کارشناسیارشد در رشتههای مندرج در جدول زیر بدون آزمون و صرفاً با بررسی سوابق تحصیلی
و مصاحبۀ علمی ،دانشجو میپذیرد.
عنوان رشته

محل تحصیل

جنسیت پذیرش

رشته گروه

علوم قرآن و حدیث

مرکز قم

زن و مرد

علوم قرآن و حدیث

شعبۀ تهران

زن و مرد

علوم قرآنی گرایش مستشرقان

شعبۀ تهران

زن و مرد

در صورت صدور مجوز اجرا

علوم قرآنی گرایش ادبی

شعبۀ تهران

زن و مرد

در صورت صدور مجوز اجرا

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

مرکز قم

زن و مرد

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

شعبۀ اصفهان

زن

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

شعبۀ مشهد

زن

نهجالبالغه گرایش اجتماعی ،سیاسی و حقوق عمومی

شعبۀ تهران

زن و مرد

در صورت صدور مجوز اجرا

نهجالبالغه گرایش اصول دین و معارف علوی

شعبۀ تهران

زن و مرد

در صورت صدور مجوز اجرا

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

شعبۀ تهران

زن و مرد

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

شعبۀ اصفهان

مرد

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

شعبۀ مشهد

مرد

کالم امامیه

مرکز قم

مرد

فقه و مبانی حقوق اسالمی

مرکز قم

زن و مرد

فقه و مبانی حقوق اسالمی

شعبۀ تهران

زن و مرد

ارتباطات

ارتباطات گرایش حج و زیارت

مرکز قم

مرد

علوم ارتباطات

روانشناسی

روانشناسی اسالمی گرایش روانشناسی مثبتگرا

مرکز قم

زن و مرد

روان شناسی

قرآن

نهجالبالغه

کالم

فقه و حقوق

توضیحات و مدرک کارشناسی قابل پذیرش

ــ

ــ

ــ

ــ

دارندگان شرایط زیر میتوانند حداکثر تا تاریخ  79/30/03مدارک خود را به دانشگاه قرآن و حدیث ارسال نمایند.
شرایط الزم متقاضیان پذیرش بدون آزمون

 .1آییننامۀ پذیرش بدون آزمون به دانشجویان دورۀ کارشناسی پیوسته با تحصیالت دانشگاهی اختصاص دارد.
.2

پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل  111واحد درسی ،به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود باشد.

.3

پس از هفت نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل  111واحد درسی ،به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود باشد.

 .4حداکثر در مدت  8نیمسال تحصیلی (چهار سال) دانشآموخته شود.
.1

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

 .6دارندگان رتبههای اول تا پانزدهم المپیاد علمی دانشجویی برای ورود به رشتههای مرتبط با ارائۀ معرفینامه از دبیرخانۀ المپیاد؛

مدارک مورد نیاز

 .1تکمیل فرم گواهی احراز رتبۀ ده درصد برتر و تأیید آن از دانشگاه مقطع کارشناسی [دریافت فرم]؛
تذکرمهم :ارسال این گواهی با امضا و مهر معتبر [مدیر آموزشی دانشگاه] برای بررسی درخواست متقاضی الزامی است .در غیر این صورت
به درخواست واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 .2تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی؛
 .3یک قطعه عکس  3×4همانند و جدید (پشت نویسیشده)؛
 .4اصل فیش واریزی به مبلغ  4030333ریال به شمارۀ حساب « »0300039940نزد بانک ملت به شمارۀ شناسۀ « »700039به 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  79/30/03صرفاً از طریق پست پیشتاز به نشانی :قم ،بلوار پانزده خرداد،

چهارراه نوبهار ،بعد از شهرک جهاد ،کد پستی 3307ـ  ،09370دفتر معاونت 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.
توضیحات مهم
 مدارک ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمیگردد .بنابراین داوطلبان گرامی با دقت و در صورت دارابودن شرایط نسـبت بـه
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 مـدارک ارسـالی
متقاضی و نتیجۀ مصاحبۀ علمی وی ،بر عهدۀ گروه آموزشی مربوط و تأیید معاونت آموزشی دانشگاه است.
 زمان و مکان برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسید .خواهشـمند اسـت از هـر
گونه تماس و یا مراجعۀ غیرضروری به دانشگاه خودداری شود.
 ادامۀ تحصیل قبول شدگان نهایی ،همراه با پرداخت شهریۀ تحصیلی است و تغییر رشته و یا انتقال افراد پذیرفتهشده به سایر دانشگاهها ممنوع
است.
 پذیرش نهایی متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسیارشد ،منحصراً پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشـور و هیـأت
مرکزی گزینش دانشجو صورت خواهد گرفت .بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت بـه مصـاحبه ،هـیچگونـه حقـی را بـرای متقاضـی ایجـاد
نخواهد کرد.

