ضمن عرض تبریک ،خیر مقدم و آرزوی یک دوره تحصیلی موفق برای پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی ویژه
طالب مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  79-79دانشگاه دانشگاه قرآن و حدیث ،توجه پذیرفتهشدگان گرامی
را به نکات ضروری در مورد نحوه ثبتنام الکترونیکی ،مدارک مورد نیاز ،زمان و محل تحویل مدارک ضروری
و انتخاب واحد جلب مینماید:
الف) مقررات ثبت نام:

 -۱ثبت نام الکترونیکی کلیه پذیرفته شدگان الزامی است.
 -۲پذیرفتهشدددگان محترم میتوانند جهت ثبتنام الکترونیکی در تاریخ  69 /52 /52به سددامانه پذیر
الکترونیکی دانشجو مراجعه نمایند.
 -۳بازه زمانی ثبتنام الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته روزهای :چهارشنبه مورخ  79/52/۲2الی
یکشنبه مورخ  79/52/۲7و زمان ارائه مدارک تحصیلی (ثبت نام حضوری) روز سهشنبه  79/52/۳۱الی
دوشنبه  79/59/59میباشد.
 -۴کلیه پذیرفتهشدگان الزم است مطابق جدول ذیل برای ارائه اصل مدارک و ثبتنام حضوری ،بر اساس
برنامه زمانبندی شده در بند  ۳به آدرسهای محل ثبتنام مراجعه فرمایند.
کد
رشته محل

نام رشته محل

آدرس محل ثبت نام و تلفن تماس

محل تحصیل مرکز قم
96101

کالم امامیه

96101

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

96101

تفسیر روایی

آدرس :قم ـ بلوار پانزده خرداد ـ چهار راه نوبهار ـ شهرک جهاد ـ موسسه علمی فرهنگی

96104

علوم قرآن و حدیث

دارالحدیث ـ دانشگاه قرآن و حدیث (تلفن تماس)06167572520 :

96101

روانشناسی اسالمی گرایش مثبتگرا

96101

فقه و مبانی حقوق اسالمی

96106

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

96101

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

برای اطالع از مکان ثبت نام به سایت ذیل مراجعه شود.

96101

علوم قرآن و حدیث

http://vu.qhu.ac.ir

96106

علوم حدیث گرایش تفسیراثری

96101

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

آدرس  :مشهد ـ سناباد ـ بین چهار راه پل خاکی و میدان تختی ـ جنب تاالر کسری ـ

96101

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

دانشگاه قرآن و حدیث (تلفن تماس)01565313755 :

96101

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

96104

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

96101

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

تحصیل به شیوه مجازی (الکترونیکی)

محل تحصیل مشهد

محل تحصیل اصفهان

آدرس :اصفهان ـ خیابان حافظ ـ چهار راه کرمانی ـ دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان

ب) شهریه پذیرفته شدگان:

 -2پذیرفتهشدگان گرامی که پذیر

آنها با شهریه بوده میبایست طبق جدول (برای مشاهده شهریه اینجــا را

کلیک کنید) شهریه ثابت و متغیر خود در زمان ثبتنام پرداخت نمایند.
 پذیرفتهشدگان گرامی میتوانند برای مشاهده آییننامه مالیدانشجویی مصوبه سال  72اینجــا را
کلیک کنند.
تذکر :آییننامه مالیدانشجویی سال  79بعد از تصویب ،به اطالع پذیرفتهشدگان گرامی خواهد رسید.
ج) موارد مربوط به وضعیت نظام وظیفه:

 -9برای مشاهده مقررات وظیفه عمومی اینجــا را کلید کنید.
د) تکمیل فرمهای ثبتنام و تأیید در سامانه ثبتنام:

 -9ارائه رسید ثبتنام اینترنتی (برای مشاهده نمونه رسید اینجــا را کلیک کنید).
 -8امضای تعهدنامه اشتغال به تحصیل (برای دریافت اینجــا را کلیک کنید).
-7تکمیل فرم صالحیت عمومی طبق شرایط اعالمشده در اطالعیه (برای مشاهده اطالعیه اینجــا را کلیک کنید).
 -۱5برای اطالع از شرایط و ضوابط تکمیل فرم صالحیت عمومی اینجــا را کلیلک کنید.
* تذکرات مهم:

 – ۱تحصیل همزمان در کلیه مقاطع تحصیلی ممنوع میباشد .هر زمان مشخص شود دانشجو ،تحصیل همزمان
داشته از ادامه تحصیل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب میگردد.
 -۲پذیرفته شدگان برای تطبیق مدارک الکترونیکی بارگذاری شده ،الزم است طبق جدول زمان بندی ثبتنام
که در سایت دانشگاه اعالم شده است با در دست داشتن اصل مدارک تحصیلی خود به محل قبولی مراجعه
نمایند.
توضیح :پذیرفته شدگانی که اصل دانشنامه را دریافت کردهاند هنگام ثبتنام حضوری موظف هستند کپی
برابر اصل آن را ارائه دهند.
 -۳بارگذاری تمامی مدارک خواسته شده با توجه به شرایط پذیرفته شده الزامی است .در صورت نقص مدارک
و یا اسکن مدارک غیرمربوط ،ثبتنام وی لغو میگردد.
 -۴تأیید نهایی ثبتنام پذیرفتهشدگان با شهریه منوط به تأیید صالحیت عمومی و همچنین واریز شهریه در
زمان انتخاب واحد می باشد.

 -2کلیه پذیرفتهشدددگان موظف هسددتند برای پیگیری تاییدیه مدرک قبلی خود به اداره آموز

مربوط تا

قبل از پایان نیمسال اول سال تحصیلی  79-79مراجعه نمایند .در صورت عدم وصول تاییدیه معتبر ثبتنام
آنان در نیمسال دوم سال تحصیلی  79-79امکانپذیر نخواهد بود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری در سامانه ثبت نام

 -۱یکی از مدارک تحصیلی ذیل:
الف)مدرک معتبر سطح ( ۲تأیید شده توسط حوزههای علمیه قم ،خراسان و اصفهان) برای فضال و طالب
حوزههای علمیه ،تا تاریخ فارغالتحصیلی 3169 /59 /13
ب) دانشنامه یا گواهی موقت کارشناسی (لیسانس) به همراه مدرک سطح یک حوزه علمیه.
تذکر :پذیرفتهشدگان گرامی که در شیوه مجازی (الکترونیکی) قبول شدهاند بجای مدرک سطح یک میتوانند
مدرک پایه سه ارائه دهند.
تذکر مهم(ویژه مدرک کارشناسی دانشگاهی) :پذیرفتهشدگانی که در زمان ثبتنام آزمون ،دانشجوی سال آخر
بوده و تا تاریخ ثبتنام الکترونیکی موفق به دریافت مدرک تحصیلی خود نشدهاند و تا تاریخ 79/59/۳۱
فارغالتحصیل میشوند ،الزم است "فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر
دورههای کارشناسی" را تکمیل و در سامانه بارگزاری کنند( .برای دریافت فرم اینجـا را کلیک کنید).
 -۲مجوز تحصیل همزمان طالب حوزههای علمیه سراسر کشور (مشمول خدمت نظاموظیفه برای استفاده
همزمان از معافیت تحصیلی) از مرکز مدیریت حوزههای علمیه قم یا مرکز مدیریت حوزههای علمیه یا خراسان
یا اصفهان.
 -۳عکس جدید پرسنلی ( ۳قطعه عکس)
 -۴صفحه شناسنامه
 -2کارت ملی (پشت و رو)
 -9مدرک وضعیت نظام وظیفه
تذکر مهم :کلیه پذیرفته شدگان گرامی الزم است اصل و کپی تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات
بعدی در زمان مراجعه برای شعبههای مربوط به مسئوالن ثبت نام کننده ارائه دهند.

