باسمه تعالی

فراخوان تکمیل ظرفیت دانشجوی رسمی در مقطع کارشناسی
بدون آزمون (سوابق تحصیلی)  /نیمسال اول سال تحصیلی  89ـ 89
تمامی عالقهمندان اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال  79ثبتنام نموده یا ننمودهاند( ،بدون محدودیت در گروه آزمایشی) در مرحلۀ
تکمیل ظرفیت سال  79میتوانند در صورت دارابودن شرایط ،طبق بازۀ زمانی مشخصشده در یکی از رشتههای دانشگاه قرآن و حدیث
ثبتنام و به عنوان دانشجوی رسمیِ مقطع کارشناسی در رشتۀ مورد عالقۀ خود ادامه تحصیل دهند.
جدول رشتهها ،کدرشتهمحلها و ظرفیت پذیرش دانشگاه در مرحلۀ تکمیل ظرفیت سال 7989
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مهلت ثبتنام در سامانۀ دانشگاه قرآن و حدیث

محل تحصیل

شعبۀ تهران ـ شهرری

 /91مهـــرماه89 /
مجازی
(از طریق اینترنت)

امتیازات و تسهیالت تحصیل در دانشگاه قرآن و حدیث
 .1قرارداشتن دانشگاه قرآن وحدیث در ردیف سطح یک دانشگاههای غیرانتفاعی به لحاظ جایگاه علمی و آموزشی مطابق با سطحبندی انجامشده
توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
 .2امکان برخورداری از خوابگاه خودگردان برای دانشجویان دورههای حضوری؛ (برای خواهران و برادران)
 .3امکان پرداخت اقساطی شهریۀ تحصیلی؛ [مبلغ اولیۀ شهریۀ ورود به دانشگاه 200220222 :ریال خواهد بود].
 .4امکان شرکت در آزمونهای کانون وکال پس از دریافت دانشنامۀ مقطع لیسانس رشتۀ فقه وحقوق اسالمی؛
 .0برخورداری از کتابخانۀ تخصصی و مجموعۀ ورزشی (استخر ،سالن بدنسازی و  )...و دیگر امکانات رفاهی.

ثبتنام صرفاً از طریق ورود به سامانۀ ثبتنام مندرج در سایت دانشگاه انجام میگردد.

(لینک سامانه ثبتنام ،انتهای صفحۀ بعد همین اطالعیه)

 .7کلیۀ متقاضیان میبایست حداگثر تا تاریخ  89/11/97دارای مدرک دیپلم نظام قـدیم (چهارساله) یا پیش دانشـگاهی و یا کاردانی
(فوق دیپلم دانشگاهی) باشند.
 .2هر داوطلب صرفاً میتواند متقاضی یک گروه آزمایشی و یک کدرشتهمحل باشد و در صورت ثبتنام در دو دانشگاه یا دو کدرشتهمحل ،پذیرش نامبرده در
هردو رشته یا هر دو دانشگاه لغو خواهد شد.

 .3پرداخت هزینۀ ثبتنام به مبلغ2210111

ریال (دویست

و بیست هزار ریال) به حساب دانشگاه ،بابت خرید کارت اعتباری ثبتنام در سایت

سازمان سنجش از طریق دانشگاه برای هر داوطلب؛ درگاه پرداخت اینترنتی در سامانۀ ثبتنام قرار دارد.
تذکر خیلی مهم :به دلیل محدودیت ظرفیت در برخی رشتهها ،ثبت اطالعات متقاضیان در سایت سازمان سنجش توسط دانشگاه ،بر
اساس تاریخ ثبتنام کامل و بدون نقص اطالعات و مدارک داوطلبان در سایت دانشگاه صورت میگیرد و در صورت تکمیل ظرفیت
وجوه پرداخت شده عودت داده خواهد شد.
(به درخواستهای دارای نقص اطالعات و مدرک و یا فاقد کیفیت مدارک ارسالشده ترتیب اثر داده نمیشود).

.1

اسکن عکس جدید ( 3*4حجم فایل ارسالی میبایست کمتر از  kb 011و با فرمتهای  jpgیا  pngیا  bmpباشد).

.2

اسکن تصویر کارت ملی (حجم فایل ارسالی میبایست کمتر از  kb 011و با فرمتهای  jpgیا  pngیا  bmpباشد).

شمارۀ تماس25205123293 - 20267173020 :

دانشگاه قرآن و حدیث
معاونت آموزشی و پژوهشی
 /8مهر89 /

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با تكميل ظرفيت رشتههای تحصيلی پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصيلی
آزمون سراسری سال  0331در مؤسسات آموزش عالی غيرانتفاعی()1379929927
با توجه به درخواست مؤسسات آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی مبنی بر عدم تکمیل ظرفیت پذیرش رشتههای تحصيلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلی
آزمون سراسری سال  0331بدینوسیله به اطالع کلیه داوطلبان عالقمند به تحصیل در رشتههای تحصیلی مؤسسات ذیربط (اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری

سال  0331ثبتنام نموده و یا ننمودهاند) میرساند داوطلبان به منظور اطالع از رشتههای تحصیلی و مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله میتوانند به لینک جستجوی
عنوان مؤسسه و کدرشته مندرج در پایگاه اطالعرسانی این سازمان و همچنین به پایگاه اطالعرسانی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مراجعه نموده و ضمن مشخصنمودن
رشته و مؤسسه مورد عالقه خود ،با به همراه داشتن مدارك ذیل و با توجه به موارد مربوط از تاریخ  31/11/01لغایت  31/01/31به مؤسسه آموزش عالی محل پذیرش
رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.

.1کلیه متقاضیان میبایست حداکثر تا تاریخ  31/10/30دارای مدرك دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم (دوره چهارساله) یا پیشدانشگاهی و یا کاردانی (فوق دیپلم)

بوده باشند.

تبصره :در صورت امکان تشکیل کالس برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از سوی مؤسسه مورد تقاضا ،آن دسته از داوطلبانی که حداکثر تا تاریخ 31/00/31

موفق به اخذ مدرك پیشدانشگاهی و یا کاردانی گردند ،میتوانند در رشته و یا رشتههای تحصیلی مربوط متقاضی شوند.

 .2کلیه داوطلبان میبایست در زمان ثبتنام از طریق مؤسسه مربوط ،بابت هزینه ثبتنام نسبت به پرداخت مبلغ ( 221.111دویست و بيست هزار) ریال از طریق
سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان اقدام نمایند.

 .3هر داوطلب منحصر ًا میتواند در یك گروه آزمایشی و یك کدرشته محل متقاضی شود .بدیهی است در صورت ثبتنام داوطلب در دو کدرشته و یا
در دو مؤسسه ،اطالعات وی از بانک اطالعات پذیرفتهشدگان یکی از موسسات بر اساس ضوابط این سازمان حذف خواهد شد و هیچگونه اعتراضی در این خصوص

پذیرفته نخواهد شد.

 .4داوطلبان میبایست در زمان ثبت اطالعات در سامانه مربوط از طریق مؤسسات در خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند .بدیهی
است پس از ثبت ،کدرشته محل ثبتشده برای داوطلبان قابل تغيير و یا تعویض نيست.
 .0کلیه متقاضیان «مرد» میبایست در زمان ثبتنام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو ،از نظر نظام وظیفه منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.
 .6پس از انجام ثبتنام ،افراد به عنوان پذیرفتهشدۀ مشروط (در موسسه یا مرکز و یا واحد آموزشی که به آن مراجعه داشتهاند) تلقی میشوند و شروع به تحصیل
آنان تا زمان تایید نهایی این سازمان به صورت مشروط خواهد بود.

 .9آن دسته از داوطلبانی که قبالً در ردیف پذیرفتهشدگان نهایی آزمون سراسری سال ( 0331مرحله شهریور ماه) قرارگرفتهاند ،چنانچه در این مرحله متقاضی ثبتنام
و ادامه تحصیل باشند و در یکی از مؤسسات ثبتنام نمایند ،قبولی قبلی آنها در شهریورماه لغو خواهد شد.

مدارك مورد نياز:
 .1اصل و یا گواهی مدرك تحصیلی دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.
 .2اصل و یا گواهی مدرك تحصیلی دیپلم نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
 .3اصل و یا گواهی مدرك پیشدانشگاهی با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.

.4گواهی اخذ مدرك کاردانی برای آن دسته از دارندگان مدرك دیپلم نظام جدید که فاقد مدرك پیشدانشگاهی میباشند.
 .0اصل شناسنامه و  2برگ کپی از صفحات آن.
 .6اصل کارت ملی و  2برگ کپی از آن.

.9شش قطعه عکس  3×4تهیه شده در سال جاری.
 .8مدرك نظام وظیفه برای برادران مشمول.

کلیه پذیرفتهشدگان میبایست به همراه تصویر دیپلم نظام قدیم و یا گواهی پیشدانشگاهی خود ،به «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائیدیه تحصیلی
(ارزش تحصیلی) از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبتنام به دانشگاه ارائه دهند.کلیه پذیرفتهشدگان حتماً نام

رشته و مؤسسه آموزشعالی محل تحصیل خود را در فرم «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» اعالم نمایند..

ضمناً داوطلبان گرامی میتوانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه اطالعرسانی سازمان به نشانی www.sanjesh.org :یا با شماره تلفن گویای:

( 42163کد  )221در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری فرمایند.

*زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت به پایان رسیده است*

