باسمه تعالي

اطالعیۀ اعالم نتایج اولیۀ آزمون اختصاصی ویژۀ طالب سال  5931ـ مقطع کارشناسی ارشد

داوطلبان شركت كننده در آزمون اختصاصی ویژۀ طالب سال  95میتوانند از تاریخ  31/49/40به «سامانۀ اعالم نتایج کتبی آزمون اختصاصی ویژۀ طالب »95

مندرج در سایت دانشگاه به نشانی www.qhu.ac.irمراجعه نمایند و با درج كد ملی خود از نتیجۀ آزمون كتبی و وضعیت پذیرشی مطلع گردند.
الف) رشتههای بدون مصاحبه :نتیجۀ نهایی آزمون متقاضیان این رشتهها ،به صورت «قبول مشروط» مشخص شده است و به منظور قطعیت پذیرش میبایست پروندۀ مدارک
صالحیت عمومی ایشان از طریق دانشگاه به هیأت مركزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش كشور ارسال گردد .برای اطالع از مدارک الزم استعالم صالحیت
عمومی ،حداكثر تا تاریخ  59/31/13به سایت دانشگاه مراجعه نمایند .بدیهی است عدم مراجعه برای ثبت نام اولیه در موعد مقرر و تشکیل پرونده به منزله انصراف بوده و به
هیچوجه قابل پیگیری نخواهد بود.
ب) رشتههای دارای مصاحبه :نتیجۀ نهایی متقاضیان این رشتهها ،به صورت «قبول و دعوت به مصاحبه» مشخص شده است.
 .3مركز قم (دو رشته) :از آنجا كه مصاحبۀ ورودی در نیمۀ دوم تیر (بعد از ماه مبارک) برگزار خواهد شد ،روز و ساعت مصاحبۀ ورودی متعاقباً به این عزیزان اعالم خواهد شد و به
منظور قطعیت پذیرش میبایست پروندۀ مدارک صالحیت عمومی ایشان از طریق دانشگاه به هیأت مركزی گزینش دانشجو سازمان سنجش آموزش كشور ارسال گردد.
 .2شعبۀ اصفهان(سه رشته) :متقاضیان تحصیل در كدرشتهمحلهای شعبۀ اصفهان ،برای اطالع از تاریخ مصاحبه الزم است حداكثر تا تاریخ  59/31/30به شمارۀ  4ـ ( 2238333دفتر
تبلیغات اسالمی شعبۀ اصفهان) تماس بگیرند.
مدارک الزم برای شرکت در مصاحبۀ ورودی
 )5فرم شمارۀ (3اطالعات آموزشی و پژوهشی) [دریافت فرم]؛  )2فرم شمارۀ ( 2پرسش نامۀ فردی) [دریافت فرم]؛  )9یک قطعه عکس جدید()1*4؛  )0تصویر مدرک تحصیلی (یا گواهی تأییدشده

توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی) سطح( 2یا دورۀ كارشناسی) با ذكر معدل؛  )1تصویرتمام صفحات شناسنامه(یک سری) یا كارت ملی به همراه اصل شناسنامه و كارت ملی؛  )6مدارک
دال بر تأیید وضعیت ایثارگری (ویژۀ داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیۀ ایثارگری)؛  )7مدارک دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه (ویژۀ برادران)؛  )8اصل فیش بانکی به مبلغ  0440444ریال به
حساب شمارۀ  1421146701بانک ملت با شناسۀ پرداخت « »312483به نام دانشگاه قرآن و حدیث.

