باسمه تعالی

قابل توجه داوطلبان آزمون سراسری سال 7931
رشتهها و کد رشتهمحلهای دانشگاه قرآن وحدیث دردفترچۀ راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی سال 7931
عنوان رشته

گروه آزمایشی

چند گروهی

علوم انسانی ــ علوم تجربی ــ علوم ریاضی و فنی

علوم قرآن و حدیث

فقه و حقوق اسالمی

روان شناسی
فلسفه و کالم اسالمی

محل اجرا

کد رشتهمحل

ظرفیت

جنسیت

مرکز قم

23823

021

فقط زن

واحد تهران

23232

021

فقط زن

واحد اصفهان

23212

01

فقط زن

دورۀ مجازی

23821

031

زن و مرد

مرکز قم

23822

01

زن و مرد

واحد تهران

23232

01

فقط زن

دورۀ مجازی

23820

031

زن و مرد

واحد تهران

23233

01

فقط زن

دورۀ مجازی

24122

031

زن و مرد

واحد تهران

23233

01

فقط زن

ـ تاریخ انتخاب رشته داوطلبان طبق مفاد دفترچۀ شمارۀ  2انتخاب رشته 51 ،تا  22مردادماه  97خواهد بود.
ـ نتایج نهایی ،نیمۀ دوم شهریورماه از سوی سازمان سنجش اعالم خواهد شد .
ـ شرایط عمومی و اختصاصی .1 :اعتقاد و التزام عملی به قانون اساس نظام مقدس جمهوري اسالمی و مذهب رسمی كشور؛  .2رعایت كامل موازین و پوشش اسالمی و التزام
عملی به چادر به عنوان حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرایش  .3عمل به فرائض دینی (نماز ،روزه و )...؛  .4برخورداري از سالمت و توانایی جسمی و روانی؛  .5پرداخت
شهریة دوره و هزینههاي خدمات جانبی آن (اعم از رفاهی ،فرهنگی و  )...مطابق با تعرفة مصوب هيأت أمناي دانشگاه؛  .6گذراندن دروس پيشنياز و جبرانی ارائهشده از سوي گروه
آموزشی مربوط؛  .7رعایت كامل ضوابط و دستورالعملهاي داخلی دانشگاه در طول دوران تحصيل .تذکر )1 :ثبتنام

نهایی از پذیرفتهشدگان دورههاي حضوري (قم ،تهران و

اصفهان) منوط به تأیيد كميتة پذیرش دانشگاه است )2 .كالسها در دورههاي حضوري این دانشگاه ،به تفکيک خواهران و برادران برگزار میگردد.
شمارۀ تماس در موارد ضروري 22537176252 :ــ 29229156556
ـ امكانات و مزایا .1 :این دانشگاه از بين شركتكنندگان در گروههاي آموزشی (انسانی ،تجربی ،ریاضی و فنی) دانشجو میپذیرد .2 .به دانشآموختگان این دانشگاه مدرك رسمی
مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد .3 .هزینة تحصيل ،طبق تعرفة مصوب هيأت أمناي دانشگاه از دانشجویان أخذ خواهد شد .در صورت تخصيص
اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،اعتبار تخصيص دادهشده به صورت وام بين دانشجویان واجد شرایط توزیع میگردد .4 .پذیرفتهشدگان از كتابخانة تخصصی
مجهز ،تاالر رایانه ،امکانات ورزشی و مساعدت براي معرفی به خوابگاه خودگردان در مركز قم (خواهران و برادران) و شعبة تهران (ویژۀ خواهران) به صورت محدود طبق ضوابط
و ظرفيت دانشگاه برخوردار خواهند بود .5 .تحصيل در دورۀ مجازي كامالً غيرحضوري و از طریق اینترنت خواهد بود .كلية دروس به صورت چندرسانهاي توليد شده و از طریق
سایت دانشگاه به نشانی  vu.qhu.ac.irدر اختيار دانشجویان قرار میگيرد .در كنار دروس الکترونيکی چندرسانهاي ،كالسهاي مجازي آنالین ،پاسخگویی به پرسشهاي
دانشجویان به صورت آنالین و آفالین ،امکان استفادۀ دانشجویان از ابزارهاي مختلف آموزش الکترونيکی مانند تاالرهاي گفتگو و سایر خدمات آموزشی در طول نيمسال تحصيلی
به دانشجویان ارائه میگردد.6 .آزمونهاي پایان ترم دانشجویان مجازي ،به صورت حضوري در قم و تهران یا یکی از نمایندگیهاي دانشگاه در سراسر ایران و خارج از كشور
برگزار میگردد.
مرکز قم :بلوار  15خرداد ،چهارراه نوبهار ،خيابان شهيد نظريثابت ،خيایان شهيد حسين نژاد ،بعد از شهرك جهاد ،مؤسسة علمی فرهنگی دارالحدیث ،ساختمان دانشگاه قرآن و حدیث.
شعبۀ تهران :شهرري ،ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظيم

عليهالسالم

واحد اصفهان :ميدان احمدآباد ،ابتداي خيابان سروش ،كوچه شهيد امامی دوست ،پالك .36
شهریۀ تحصیلی (به ریال) در دورههای حضوری و مجازی دانشگاه قرآن و حدیث
شهریه تقریبی دروس متغیر یک نیمسال

دورۀ آموزشی

رشته

شهریه ثابت هر نیمسال

حضوری

تمام رشتهها

224342424

324142882

مجازی

تمام رشتهها

220202843

222212122

[ 3عمومی  8 +پایه  0 +تخصصی =  00واحد]

کلیه دانشآموزان ممتاز مقطع متوسطه ،طالب ،دانشجویان ممتاز دانشگاه ،حافظان قرآن کریم ،پژوهشگران،
فعاالن فرهنگی ،ایثارگران طبق آیین نامه دانشگاه از تخفیفات ویژه در پرداخت شهریه برخوردار میگردند.
برای دریافت جدول تخفیفات اینجـا را کلیک کنید.

دانشگاه قرآن و حدیث
معاونت آموزشی و پژوهشی
0244/13/01

