باسمه تعالي

اطﻼعية تكميل ظرفيت دانشجوي رسمي در مقطع كارشناسي
بدون آزمون )سوابق تحصيلي(  /نيمسال دوم سال تحصيلي  ١٤٠٠ـ ٩٩
تمامي عﻼقهمندان اعم از داوطلباني كه در آزمون سراسري سال  ٩٩ﺛبﺖنام نموده يا ننمودهاند) ،بدون محدوديﺖ در گروه آزمايشي( در مرحلة
تكميل ظرفيﺖ سال  ٩٩ميتوانند در صورت دارابودن شرايط ،طبق بازة زماني مشﺨﺺشده در يكي از رشتههاي دانشگاه قرآن و حديث
ﺛبﺖنام و به عنوان دانشجوي رسميِ مقطع كارشناسي در رشتة مورد عﻼقة خود ادامه تحصيل دهند.
جدول رشتهﻫا ،كدرشتهمحلﻫا و ظرفيت پذيرش دانشگاه در مرحلة تكميل ظرفيت سال ١٣٩٩
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)از طريق اينترنت(

امتيازات و تسﻬيﻼت تحصيل در دانشگاه قرآن و حديث
.١

قرارداشتن دانشگاه قرآن وحديث در رديف سطح يك دانشگاههاي غيرانتفاعي به لحاظ جايگاه علمي و آموزشي مطابق با سطحبندي انجامشده توسط وزارت

.٢

امكان برخورداري از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دورههاي حضوري؛ )خواهران(

.٤

امكان بﻬرهمندي از تخﻔيﻔات ويژه براي دانشآموزان ممتاز مقطع متوسطه ،دانشجويان ممتاز دانشگاه ،فعاﻻن فرﻫنگي ،حافظان قرآن كريم ،ايثارگران ،خانوادهﻫاي

علوم ،تحقيقات و فناوري؛

 .٣امكان پرداخت اقساطي شﻬرية تحصيلي ﻫر نيمسال تا قﺒل از آزمون پاياني ﻫمان نيمسال؛

.٥

كمدرآمد و بيسرپرست ،فرزندان و خانوادهﻫاي استادان حوزهﻫاي علميه و دانشگاهﻫا؛

فارغالتحصيﻼن مقطع كارشناسي در رشته روانشناسي ميتوانند در مراكز دولتي از جمله بهزيستي ،شهرداري ،نيروي انتظامي ،سازمان زندانها ،كانون اصﻼح و تربيﺖ،
بيمارستانها ،مراكز مشاوره ،در مهد كودك به عنوان مربي مهد و در آموزش و پرورش به عنوان معلم و يا مشاور مدرسه مشغول به كار شوند .ضمن اينكه با دريافﺖ مجوز از
بهزيستي ميتوانند براي تاسيس مهد كودك و خانه سالمندان اقدام نمايند.

.٦
.٧

امكان شركﺖ در آزمونهاي كانون وكﻼ پس از دريافﺖ دانشنامة مقطع ليسانس رشتة فقه وحقوق اسﻼمي؛

برخورداري از كتابﺨانة تﺨصصي و مجموعة ورزشي )استﺨر ،سالن بدنسازي و  (...و ديگر امكانات رفاهي.

ﺛبﺖنام صرفاً از طريق ورود به سامانة ﺛبﺖنام مندرج در سايﺖ سازمان سنجش انجام ميگردد.
 .١دارابودن ديپلم نظام آموزشي جديد ) ٣ـ  ٣ـ  (٦اعم از شاخههاي نظري ،فني و حرفهاي و كاردانش و يا مدرك پيشدانشگاهي )نظام سالي ـ
واحدي يا ترمي واحدي( با أخذ آن حداكثر تا تاريخ  ١٣٩٩/٠٦/٣١و يا ديپلم دورة چهارسالة متوسطة نظام قديم و يا مدرك كارداني )فوق ديپلم(

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و يا كارداني پيوستة آموزشكدههاي فني و حرفهاي.

 .٢دارندگان ديپلم فني و حرفهاي و كاردانش نظام قديم هنرستان )ترمي واحدي ـ سالي واحدي( كه فاقد مدرك پيشدانشگاهي و يا مدرك كارداني

ميباشند؛ حق ﺛبﺖنام و شركﺖ در اين مرحله را ندارند و در صورت ﺛبﺖنام و انتﺨاب رشته به عنوان متﺨلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان
برخورد خواهد شد.

 .٣نظر به اين كه گزينش دانشجو در اين مرحله ،صرفاً براساس سوابق تحصيلي )معدل كتبي ديپلم( صورت خواهد گرفﺖ؛ كلية متقاضيان بايستي

معدل كل و يا معدل كتبي واقعي خود را به صورت صحيح در تقاضانامة ﺛبﺖنام اينترنتي درج نمايند.
دانشگاه قرآن و حديث

معاونت آموزشي و پژوﻫشي
 /٣٠آذر١٣٩٩ /

