اطالعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبتنام پذیرفتهشدگان نهایی مقطع کارشناسیارشد
آزمون سراسری ـ سال 1931
مراحل ثبت نام
 )1ثبتنام اینترنتی (الزامی) :پذیرفتهشدگان از طریق آزمون سراسری ،در این مرحله ضمن ورود اطالعات و مشخصات شناسنامهای،
مشخصات تحصیلی و پرسشنامههای مربوط ،الزم است مدارک اسکنشدۀ بندهای  1تا  4را بارگذاری

کنند[.لینک ثبتنام در انتهای همین اطالعیه]

 )2مراجعۀ حضوری (الزامی) به دانشگاه برای ثبتنام نهایی و تحویل اصل مدارک زیر و تشکیل پروندۀ دانشجویی.
کدرش
ته

عنوان رشته

محلها

محل

تاریخ ثبت نام

ساعات ثبت

تحصیل

(اینترنتی و حضوری)

نام حضوری

12123

علوم قرآن و حدیث

12291

علوم قرآنی گرایش ادبی

12221

علوم حدیث گرایش تفسیراثری

12234

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

حضوری

12429

فقه و مبانی حقوق اسالمی

مرکزقم

12122

کالم امامیه

14292

روانشناسی گرایش مثبتگرا

14423

ارتباطات گرایش حج و زیارت

12112

علوم قرآن و حدیث

12292

علوم قرآنی گرایش ادبی

12231

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

12232

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

12231

نهجالبالغه گرایش اجتماعی ...

12424

فقه و مبانی حقوق اسالمی

12119

شیعهشناسی گرایش کالم

12222

علوم حدیث گرایش تفسیراثری

اینترنتی

 11تا  /11شهریور31 /

ــ

نشانی

قم :بلوار پانزده خرداد ،چهارراه
نوبهار ،بعد از شهرک جهاد،
مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث،

اینترنتی

 12تا  /22شهریور31 /

 11تا  /11شهریور31 /

 8تا 16

ــ

حضوری

تهران :شهرری ،ضلع جنوبی حرم
حضرت عبدالعظیم(علیهالسالم) ،شعبۀ

شعبۀ تهران

حضوری

 12تا  /22شهریور31 /

صبح 1 :تا 16
عصر 11 :تا 13

اصفهان :میدان احمدآباد ،ابتدای

اینترنتی

 11تا  /11شهریور31 /

واحد اصفهان

حضوری

 12تا  /22شهریور31 /

 8تا 16

دوست ،پالک 63

12223

علوم حدیث گرایش تفسیراثری

حضوری

اینترنتی

 11تا  /11شهریور31 /

ــ

مشهد :بین چهارراه پل خاکی و

12239

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

واحد مشهد

حضوری

 12تا  /22شهریور31 /

 8تا 16

میدان تختی ،جنب تاالر کسری

12124

علوم قرآن و حدیث

12299

علوم قرآنی گرایش مستشرقان

12922

علوم حدیث گرایش تفسیراثری

12921

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

مجازی

12922

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

(الکترونیکی)

12921
12442

فقه و مبانی حقوق اسالمی

14291

روانشناسی گرایش مثبتگرا

اینترنتی

20122120171

تهران دانشگاه قرآن و حدیث

ــ

نهجالبالغه گرایش اجتماعی ...

20267173020

ساختمان دانشگاه قرآن و حدیث
حضوری

حضوری

شمارۀ تماس

خیابان سروش ،کوچه شهید امامی

26160082711

22168121781

 11تا  /11شهریور31 /

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت http://vu.qhu.ac.ir :مراجعه شود.
حضوری

 12تا  /22شهریور31 /

مدارک الزم
 .1اصل و تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا
شورای عالی انقالب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد؛
تبصره :1پذیرفتهشدگانی که قادر به ارائۀ اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) نمیباشند ،الزم است اصل گواهی تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش
عالی محل أخذ کارشناسی را ارائه نمایند که عالوه بر ذکر معدل دورۀ کارشناسی در آن قید شده باشد که اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تأیید وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقالب فرهنگی است.
1

تبصره :2پذیرفتهشدگان الزم است حداکثر تا تاریخ  17/23/61دانشآموخته شوند ،بدیهی است ثبتنام کسانی که تا تاریخ مذکور
دانشآموخته نشوند ،منتفی خواهد بود.
تبصره :9ثبتنام از پذیرفتهشدگانی که کلیۀ واحدهای درسی آنان تا  17/23/61با موفقیت به اتمام برسد ولی زمان فراغت از تحصیل
آنان به هر دلیل (به شرطی که برای نیمسال اول سال تحصیلی  18ـ  17واحدی أخذ نکرده باشند) تا  17/21/62باشد ،با أخذ تعهد کتبی بالمانع است.

.2

اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی؛ (یک سری از تمام صفحات)

 .9سه قطعه عکس تمام رخ  6*1تهیه شده در سال جاری؛
تبصره :برادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبتنام در این دانشگاه برای آنان معافیت تحصیلی صادر میگردد ،باید  0قطعه عکس مازاد ارائه نمایند.

 .4اصل و تصویر مدارک معتبر دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه با توجه به «مقررات وظیفه عمومی»؛

[دریافت مقررات وظیفه]

 .1اصل و تصویر گواهی تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل أخذ کارشناسی (لیسانس) برای آن دسته از داوطلبانی که با
توجه به مفاد آییننامه ادامه تحصیل دانشآموختگان رتبۀ اول دورۀ کارشناسی ،با امتیاز رتبه اول پذیرفته شدهاند.

 .2اصل و تصویر حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت؛
.1

اصل و تصویر یکی از مدارک اقامتی (گذرنامه یا کارت هویت یا کارت آمایش یا برگ تردد خروج مدتدار) و تکمیل فرم أخذ تعهد [دریافت فرم]( ،ویژۀ اتباع خارجی)

 .2اصل و تصویر مدارک معتبر دال بر امکان استفاده از سهمیه رزمندگان؛
.3

برای پرداخت شهریۀ ثابت نیمسال اول ،میبایست مبالغ تعیینشدۀ ذیل را در کارت بانکی عضو شتاب با رمز دوم ،همراه داشته باشید.

الف) دوره حضوری

مبلغ  269246212ریال

ب) دوره مجازی

مبلغ  162116122ریال

برای تسهیل در ثبتنام پذیرفتهشدگان ،پرداخت علیالحساب حداقل مبلغ  162226222ریال کفایت میکند.
تذکر :امکان تقسیط کل شهریه (ثابت و متغیر) در هر نیمسال تحصیلی تا قبل از شروع امتحانات همان نیمسال فراهم است.

*لینک ورود به سامانۀ ثبتنام*

2

