اطالعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبتنام پذیرفتهشدگان مشروط مقطع دکتری
آزمون اختصاصی سال 7931
مراحل ثبت نام
 )7ثبتنام اینترنتی(الزامی) :پذیرفته شدگان ،در این مرحله ضمن ورود اطالعات و مشخصات شناسنامه ای ،مشخصات تحصیلی و
پرسشنامههای مربوط ،الزم است مدارک اسکنشدۀ بندهای  7تا  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.
کدرشته

عنوان رشته

محلها

31279

علوم قرآن و حدیث

31277

کالم امامیه

31272

علوم و معارف نهج البالغه

31274

مدرسی معارف اسالمی
گرایش قرآن و متون اسالمی

محل

تاریخ ثبت نام

ساعات ثبت

تحصیل

(اینترنتی و حضوری)

نام حضوری

اینترنتی

 22تا  /97شهریور31 /

ــ

قم :بلوار پانزده خرداد ،چهارراه
نوبهار ،بعد از شهرک جهاد،

حضوری
مرکزقم

نشانی

شمارۀ تماس

مؤسسۀ علمی فرهنگی
حضوری

 97شهریور تا  2مهر31/

 8تا 16

20267173020

دارالحدیث ،ساختمان دانشگاه
قرآن و حدیث

حضوری
شعبۀ تهران

اینترنتی
حضوری

 22تا  /97شهریور31 /
 97شهریور تا  2مهر31 /

ــ

 9تا 12

تهران :شهرری ،ضلع جنوبی
حرم حضرت عبدالعظیم حسنی

20122920072

علیهالسالم

مدارک الزم
 .7اصل و تصویر مدارک کارشناسی (یا سطح  )0و کارشناسیارشد (یا سطح  )6مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكی و یا شورای عالی انقالب فرهنگی که در آن معدل دورههای کارشناسی و کارشناسیارشد قید شده باشد.
تبصره :7پذیرفتهشدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسیارشد (فوقلیسانس یا سطح سه) نمیباشند ،الزم است اصل گواهی تاییدشده
توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مذکور را تكمیل و پس از تأیید موسسه محل تحصیل ،در زمان ثبتنام ارائه نمایند[ .دریافت فرم
تأیید مدرک و معدل]

تبصره :2آن دسته از پذیرفتهشدگانی که در زمان ثبتنام برای شرکت در آزمون دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسیارشد یا سطح سه بودهاند
و میبایست تا تاریخ  97/23/61دانشآموخته شوند ،به عبارت دیگر در زمان ثبتنام برای شرکت در این آزمون دانشجو بودهاند؛ الزم است معدل کل
واحدهای گذرانده آنان براساس ( )2تا ( )02تا تاریخ ( 97/23/61و یا حداکثر تا تاریخ  )97/11/62توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دورۀ
کارشناسیارشد یا سطح سه در فرم مخصوص [دریافت فرم تعهد فراغت از تحصیل] و پس از تأیید مسئول ذیربط ،به هنگام ثبتنام ارائه گردد.
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اصل گواهی تأییدشده توسط مرکز مدیریت حوزههای علمیه مبنی بر موافقت با تحصیل همزمان در دانشگاه و حوزه.

 .2اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری فتوکپی از تمام صفحات آن؛
 .9یک قطعه عکس تمام رخ  6*4تهیه 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 عكس  6*4ارائه نمایند.

 .4مدارک معتبر دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه؛
تذکر مهم :طالب گرامی که از معافیت تحصیلی حوزه علمیه استفاده میکنند میبایست مجوز تحصیل همزمان در دانشگاه را از مرکز
مدیریت دریافت و به جای وضعیت نظام وظیفه در زمان ثبتنام اینترنتی مجوز اسكن و در سامانه ثبتنام بارگذاری و در زمان ثبتنام
حضوری اصل مدرک تحویل دانشگاه شود.
 .5ارائۀ مدارک الزم برای استعالم صالحیت عمومی و قطعیشدن پذیرش پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور.

 .6اصل و تصویر یکی از مدارک اقامتی (گذرنامه یا کارت هویت یا کارت آمایش یا برگ تردد خروج مدتدار) و تکمیل فرم
اخذ تعهد [دریافت فرم] ( .ویژۀ اتباع خارجی)
 .1حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت؛
 .2مدارک معتبر دال بر امکان استفاده از سهمیه رزمندگان؛
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برای پرداخت شهریۀ ثابت نیمسال اول ،میبایست مبالغ تعیینشدۀ ذیل را در کارت بانکی عضو شتاب با رمز دوم ،همراه داشته باشید.

شهریۀ ثابت :مبلغ  93.132.397ریال
تذکر :امکان تقسیط کل شهریه (ثابت و متغیر) در هر نیمسال تحصیلی تا قبل از شروع امتحانات همان نیمسال فراهم است.

تذکرات مهم
 .1حضور شخص پذیرفتهشده برای ثبتنام الزامی است و ثبتنام منحصراً در تاریخهای اعالمشده و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطالعیه
صورت میپذیرد و عدم مراجعه پذیرفتهشدگان در تاریخ تعیینشده برای ثبتنام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.
 .0معدل مدرک کارشناسی (لیسانس یا سطح دو) و کارشناسیارشد (فوقلیسانس یا سطح سه) پذیرفتهشده ،باید با معدلهایی که قبالً در زمان
ثبتنام ،شرکت در آزمون و یا نهایتاً در مرحله مصاحبه اعالم نموده ،یكسان باشد.
 .6از پذیرفتهشدگانیکه حداکثر تا تاریخ  79/6/13فارغالتحصیل نشوند ،ثبتنام به عمل نخواهد آمد و ضمن باطلشدن قبولی
آنان ،طبق مقررات با ایشان رفتار خواهد شد.
 .4در هر مرحله از ثبتنام و هنگام تحصیل ،چنانچه مشخص گردد داوطلبی حقایق را کتمان نموده و یا اطالعات اشتباه ارائه
و واجد شرایط نمیباشد ،قبولی وی باطل و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد.
 .5ثبتنام قطعی از پذیرفتهشدگان در آزمون اختصاصی منوط به صدور تأیید صالحیت عمومی از سوی مراجع ذیصالح
در سازمان سنجش آموزش کشورخواهد بود و طبق اطالعیه [دریافت اطالعیه  +دریافت فرم صالحیت عمومی] میبایست
فرم تأیید صالحیت عمومی تکمیل و در زمان ثبت نام همراه با بقیه مدارک ثبتنامی به کارشناس مربوطه تحویل شود.
.

لینک ورود به سامانۀ ثبتنام

