باسمه تعالی
اطالعیۀ مراحل ثبت نام ،تاریخ ثبت نام ،مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبتنام پذیرفتهشدگان نهایی
مقطع کارشناسیارشد /آزمون سراسری و اختصاصی ـ سال 1911
ضمن آرزوی موفقیت و سالمتی برای پذیرفتهشدگان آزمونهای سراسری و اختصاصی ویژۀ طالب سال  ،1911به اطالع میرساند ،ثبتنام صرفاً به
صورت اینترنتی (غیرحضوری) انجام می شود و خواهشمند است اکیداً از مراجعۀ حضوری به دانشگاه و واحدهای تابعه خودداری فرمایید.

برای مشاهدۀ نتایج نهایی پذیرفتهشدگان آزمون سراسری  1911اینجا و آزمون اختصاصی ویژۀ طالب سال  1911اینجا را کلیک کنید.
فرایند ثبتنام اینترنتی (غیرحضوری)
توضیحات

ردیف

فرآیند ثبتنام

1

مطالعۀ دقیق اطالعیه توسط پذیرفتهشده

2

ورود به سامانۀ پذیرش اینترنتی (غیرحضوری)

9

بارگذاری اسکن مدارک اعالمشده در همین اطالعیه

4

دریافت رسید پس از تکمیل و ثبت اطالعات

5

دریافت شمارۀ دانشجویی از طریق پیامک به شمارۀ همراه اعالمشده

6

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

7

انتخاب واحد توسط کارشناس آموزش

8

تعریف میزکار جهت ورود به کالسهای آنالین توسط کارشناس آموزش

1

دریافت مشخصات و مسیر ورود به کالس آنالین از طریق پیامک

ـ برای مطالعه راهنمای ورود اطالعات اینجا را کلیک کنید.
ـ برای ورود به سامانۀ پذیرش اینجا را کلیک کنید.

ـ برای مطالعه راهنمای ورود به سامانۀ ناد اینجا را کلیک کنید.
ـ برای مطالعه راهنمای پرداخت شهریه اینجا را کلیک کنید.
ـ برای ورود به سامانۀ ناد اینجا را کلیک کنید.

مدارک الزم برای بارگذاری در سامانۀ ثبتنام اینترنتی (غیرحضوری)
ردیف
1

نوع مدرک (فایل اسکنشده)

توضیحات

اصل مدرک کارشناسی /سطح  2یا گواهی تأییدشده توسط دانشگاه یا

ـ دانش آموختگی پذیرفتهشدگان ،حداکثر تا تاریخ  11/37/93الزامی است.

مؤسسۀ فارغ التحصیلی با ذکر معدل

ـ دریافت فرم دانشجویان سال آخر کارشناسی

تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی معتبر

2

عکس تمامرخ با اندارۀ  9*4جدید (سال جاری)

9

مدرک مشخصکنندۀ وضعیت نظام وظیفۀ [برادران]

4

گواهی موافقت تحصیل همزمان طالب در دانشگاه [آزمون اختصاصی]

5

اصل یا گواهی تأییدشدۀ رتبۀ اول از دانشگاه کارشناسی

6

اصل یکی از مدارک معتبر اقامتی [اتباع خارجی]

7

اصل مدارک معتبر دال بر استفاده از سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران

8

مدارک استعالم صالحیت عمومی [آزمون اختصاصی]

مشاهدۀ مشخصات عکس
دریافت مقررات وظیفه عمومی
پذیرفتهشدگان آزمون اختصاصی که از معافیت تحصیلی حوزوی
استفاده میکنند.
ـ برای پذیرفتهشدگان با سهمیۀ رتبۀ اول در آزمون سراسری
ـ برای دریافت فرم اینجا را کلیک کنید.
ـ دریافت فرم ویژۀ اتباع عراقی و افغانستانی

ـ دریافت اطالعیه فهرست مدارک  +دریافت فرم

ـ کلیۀ پذیرفتهشدگان میبایست اصل مدارک اعالم شده در جدول باال را به بخش بایگانی دانشگاه ،در بازۀ زمانی که متعاقب ًا اعالم خواهد تحویل دهند.
از این رو الزم است مطابق اطالعیهای که در هفتههای آینده در سایت دانشگاه قرار می گیرد ،نسبت به ارسال یا تحویل اصل مدارک اقدام کنند.
بدیهی است از ادامۀ تحصیل دانشجویانی که اصل مدارک را در موعد مقرر ارسال نکرده باشند ،جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ـ لطفاً پذیرفتهشدگان پاسخ هر گونه سؤال در خصوص ثبت نام را صرف ًا از طریق ارتباط با واحد آموزشی محل تحصیل خود دریافت کنند و در صورت
ابهام در فرآیند ثبتنام ،میتوانند از طریق پیامرسان ایتا (کلیک کنید) با مدیریت آموزش حوزۀ ستادی ارتباط بگیرند.

1

کدرشتهمحلها /تاریخ ثبتنام
کدرشته محل

عنوان رشته

محل تحصیل

12266

11431

علوم قرآن و حدیث

12953

11434

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیراجتماعی

12413

11439

علوم حدیث گرایش تفسیراثری

ـ

11432

تفسیر روایی

12415

11931

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

12429

ـ

علوم و معارف نهجالبالغه

12411

11231

علوم حدیث گرایش اخالق

حضوری

12431

11831

علوم حدیث گرایش اقتصاداسالمی

مرکز قم

12592

11731

فقه و مبانی حقوق اسالمی

ـ

11132

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

12615

11131

کالم امامیه

12688

ـ

شیعهشناسی گرایش کالم

14947

11531

روانشناسی اسالمی گرایش روانشناسی مثبتگرا

14853

ـ

ارتباطات گرایش حج و زیارت

12267

ـ

علوم قرآن و حدیث

12951

ـ

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیراجتماعی

12416

ـ

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

12422

ـ

علوم و معارف نهجالبالغه

حضوری

12417

ـ

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

شعبۀ تهران

12687

ـ

شیعهشناسی گرایش کالم

12599

ـ

فقه و مبانی حقوق اسالمی

14946

ـ

روانشناسی اسالمی گرایش روانشناسی مثبتگرا

12411

ـ

علوم حدیث گرایش تفسیراثری

12271

11436

علوم قرآن و حدیث

12952

11438

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیراجتماعی

12424

11437

علوم حدیث گرایش تفسیراثری

12425

11932

علوم حدیث گرایش نهجالبالغه

دورۀ مجازی

12421

ـ

علوم و معارف نهجالبالغه

(الکترونیکی)

12426

11134

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

12551

11732

فقه و مبانی حقوق اسالمی

14952

11532

روانشناسی اسالمی گرایش روانشناسی مثبتگرا

32597176182
برای ارتباط از طریق
پیامرسان ایتا
اینجا را کلیک کنید.

حضوری
واحد مشهد

325155132171

35198454781

تاریخ ثبتنام اینترنتی (غیرحضوری) :متعاقبا اعالم می گردد

سراسری

اختصاصی

شمارۀ تماس

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

نکات مهم و قابل توجه
ـ در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد ثبتنامیها برای تشکیل کالس در هر یک از کدرشتهمحلهای مندرج در جدول باال؛
دانشگاه از برگزاری دوره معذور خواهد بود و مراتب کتباً به سازمان سنجش جهت پذیرش ایشان در کدرشتهمحل بعدی فرم انتخاب
رشتۀ قبولین آزمون سراسری اعالم خواهد شد و برای قبولین آزمون اختصاصی نیز امکان جابهجایی به رشتهمحل دیگر ،مشروط به
خالیبودن ظرفیت و دارابودن نمرۀ قبولی فراهم خواهد شد.
ـ شروع کالسها :از تاریخ  21آبان  1911خواهد بود.
2

پرداخت شهریه
پذیرفتهشدگان گرامی میبایست پس از طی مراحل ثبتنام ،دریافت شمارۀ دانشجویی و دریافت
رمز عبور ،به سامانۀ مدیریت اطالعات آموزشی (ناد) مراجعه نموده و نسبت به پرداخت
الکترونیکی (آنالین) شهریۀ ثابت نیمسال اول در دورۀ حضوری :مبلغ  1322332333ریال  ////////شهریۀ ثابت
دورۀ مجازی 822332333 :ریال اقدام کنند .مهلت پرداخت شهریۀ متغیر تا قبل از شروع آزمونهای پایانی نیمسال
اول ( 19دی  )1911است .پس از شروع نیمسال تحصیلی ،اطالعیهای برای بررسی درخواستهای تخفیفات مالی
فعال خواهد شد که بر اساس آن ،امکان ارائۀ درخواست توسط دانشجویان فراهم خواهد شد.
تذکر :1پرداخت شهریۀ ثابت نیمسال اول ،میبایست از طریق کارت بانکی عضو شبکۀ شتاب با رمز دوم انجام شود.
تذکر  :2امکان تقسیط کل شهریه (ثابت و متغیر) در هر نیمسال تحصیلی تا قبل از شروع امتحانات همان نیمسال ،فراهم است.

*لینک ورود به سامانۀ ثبتنام اینترنتی (غیرحضوری)*

9

