اطالعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبتنام پذیرفتهشدگان نهایی مقطع کارشناسی سال 9911
[بدون آزمون و با سوابق تحصیلی]

مراحل ثبت نام (اینترنتی و غیر حضوری)
ضمن آرزوی موفقیت و سالمتی برای پذیرفتهشدگان ،به اطالع میرساند ،ثبتنام صرفا به صورت اینترنتی و غیر حضوری انجام
میشود .لذا خواهشمند است اکیدا از مراجعه حضوری به دانشگاه و واحدهای تابعه خودداری فرمایید.
فرایند ثبت نام اینترنتی و غیر حضوری
ـ برای مشاهدۀ نتایج نهایی پذیرفتهشدگان آزمون سراسری سال  9911اینجــا را کلیک کنید.
ردیف

فرایند ثبت نام

9

مطالعه دقیقه اطالعیه توسط پذیرفته شده

2

ورود به سامانه پذیرش اینترنتی و غیر حضوری

9

بارگذاری اسکن مدارک اعالم شده در اطالعیه

4

دریافت رسید بعد از تکمیل اطالعات

5

توضیحات
ـ برای راهنمای ورود اطالعات اینجا را کلیک کنید.
ـ برای ورود به سامانه پذیرش اینجا را کلیک کنید.

دریافت شماره دانشجویی از طریق پیامک به شماره
همراه اعالم شده
ـ برای مطالعه راهنمای ورود به سامانه جامع آموزشی ناد

6

پرداخت شهریه به صورت آنالین از طریق سامانه جامع
آموزشی (ناد)

اینجا را کلیک کنید.
ـ برای مطالعه راهنمای پرداخت شهریه اینجا را کلیک کنید.
ـ برای ورود به سامانه جامع آموزشی اینجا را کلیک کنید.

7
8

انتخاب واحد توسط کارشناس آموزش
تعریف میزکار جهت ورود به کالسهای آنالین توسط
کارشناس آموزش

ـ کد رشته محل  /تاریخ ثبت نام
کدرشته
محلها

رشته

حضوری

تلفن تماس 201573531520 :
ارتباط از طریق پیام رسان ایتا (کلک کنید)

95669

علوم قرآن و حدیث

95664

فقه و حقوق اسالمی

95662

روانشناسی

92217

علوم قرآن و حدیث

92218

فقه و حقوق اسالمی

92211

فلسفه و کالم اسالمی

92216

علوم حدیث

92215

روانشناسی

99991

علوم قرآن و حدیث

95661

علوم قرآن و حدیث

95669

فقه و حقوق اسالمی

دورۀ

95658

روانشناسی

مجازی

95651

علوم حدیث

مرکز قم

حضوری

20511920535

شعبۀ تهران

حضوری

27570022355

واحد اصفهان

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت مرکز
مجازی دانشگاه به آدرس
 http://vc.qhu.ac.irمراجعه شود

غیر حضوری
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محل تحصیل

تلفن تماس

تاریخ ثبت نام

تذکر  :لطفا پذیرفته شدگان برای هر گونه سوال در خصوص ثبت نام فقط با شعبه محل تحصیل خود ارتباط برقرار کنند و در صورت هر
گونه ابهام در فرایند ثبت نام پذیرفتهشدگان گرامی میتوانند از طریق پیام رسان ایتا (کلیک کنید) با مدیریت آموزش حوزه ستادی ارتباط
برقرار کنند.
نکات مهم و قابل توجه:
 )9کدرشتهمحلهای [ 95664فقه و حقوق اسالمی ـ مرکز قم] و [ 92211فلسفه و کالم اسالمی ـ شعبۀ تهران] و [ 99991علوم قرآن و حدیث ـ واحد اصفهان] در
سال جاری اجرا نخواهد شد.
 )2در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد برای تشکیل کالس در رشتههای نشانگذاریشده و نیز رشتههای مذکور در بند الف؛ دانشگاه با استفاده از
طرح تجمیع و بررسی درخواست کتبی متقاضی [مشروط به دارا بودن شرایط ابالغی از سوی سازمان سنجش] برای پذیرش در دیگر رشتههای همین دانشگاه
موافقت خواهد کرد.

 )4پذیرفتهشدگانی که دارای مدرک دانشگاهی(یا حوزوی) هستند و درخواست معادلسازی(تطبیق واحد) دروس خود را دارند،
میبایست منتظر اطالعیه دانشگاه در خصوص دستوالعمل تطبیق واحد باشند.
تذکر مهم :شروع کالسها از تاریخ  97آبان  9911میباشد.

مدارک الزم برای بارگذاری در سامانه ثبت نام غیر حضوری:

ردیف نوع مدرک (فایل اسکن شده)
1

یکی از مدارک تحصیلی مورد نیاز اعالمشده توسط سازمان سنجش

2

اسکن تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

3

فایل عکس تمامرخ با اندازۀ  3×4تهیه شده در سال جاری

4

اسکن مدرک وضعیت نظام وظیفه ویژۀ برادران

5

حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای

توضیحات
مشاهدۀ مدارک تحصیلی مورد نیاز

مشاهدۀ مشخصات عکس
با توجه به یکی از بندهای مندرج در صفحات
 91تا  99دفترچۀ راهنمای ثبتنام

کارمندان دولت؛
6

اصل و تصویر یکی از مدارک

اقامتی (گذرنامه یا کارت هویت یا کارت آمایش یا برگ تردد خروج

مدتدار)

7

دریافت فرم ویژۀ اتباع عراقی و افغانی

مدارک معتبر دال بر امکان استفاده از سهمیۀ اعالمی سازمان سنجش

ـ کلیۀ پذیرفتهشدگان میبایست اصل مدارک اعالم شده در جدول باال را به بخش بایگانی دانشگاه در بازۀ زمانی که متعاقباٌ اعالم خواهد
شد ،تحویل دهند .لذا الزم است مطابق اطالعیهای که در هفتههای آینده در سایت دانشگاه فعال میشود نسبت به ارسال یا تحویل اصل
مدارک اقدام کنند .بدیهی است از ادامۀ تحصیل دانشجویانی که اصل مدارک را ارسال نکرده باشند جلوگیری به عمل خواهد آمد.
پرداخت شهریه:
ـ پذیرفتهشدگان گرامی الزم است پس از ثبتنام و دریافت شماره دانشجویی و رمز عبور به سامانۀ مدیریت اطالعات آموزشی (ناد)
مراجعه نموده و نسبت به پرداخت شهریۀ ثابت نیمسال اول در دوره حضوری :مبلغ 601110111ریال  ////////////////شهریۀ ثابت
دوره مجازی :مبلغ  404110111ریال به صورت الکترونیکی اقدام کنند .مهلت پرداخت شهریۀ متغیر تا قبل از شروع آزمونهای نیمسال
اول( 99دی  )11میباشد .پس از شروع نیمسال تحصیلی ،اطالعیهای برای درخواست تخفیفات فعال خواهد شد که بر اساس آن امکان
ارائۀ درخواست تخفیف شهریه وجود دارد.
تذکر :برای پرداخت شهریۀ ثابت نیمسال اول ،میبایست از طریق کارت بانکی عضو شتاب با رمز دوم انجام شود.
تذکر :امکان تقسیط کل شهریه (ثابت و متغیر) در هر نیمسال تحصیلی تا قبل از شروع امتحانات همان نیمسال فراهم است.
برای مشاهدۀ راهنمای پرداخت الکترونیکی اینجــا را کلیک کنید.
برای مشاهدۀ آییننامه مالی دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث اینجا را کلیک کنید.

 لینک ورود به سامانۀ ثبتنام غیر حضوری 

