باسمه تعالی

فراخوان تکمیل ظرفیت دانشجوی رسمی در مقطع کارشناسی
بدون آزمون (سوابق تحصیلی)  /سال تحصیلی  79ـ 79
تمامی عالقهمندان اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال  69ثبتنام نموده یا ننمودهاند( ،بدون محدودیت در گروه آزمایشی) در مرحلۀ تکمیل
در یکی از رشتههای دانشگاه قرآن و حدیث ثبتنام

ظرفیت سال  69میتوانند

ی مقطع کارشناسی در رشتۀ مورد عالقۀ خود ادامه تحصیل دهند.
و به عنوان دانشجوی رسم ِ
جدول رشتهها ،کدرشتهمحلها و ظرفیت پذیرش دانشگاه در مرحلۀ تکمیل ظرفیت سال 6979
ردیف
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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 در نیمسال اول؛
 .4امکان شرکت در آزمونهای کانون وکال پس از دریافت دانشنامۀ مقطع لیسانس رشتۀ فقه وحقوق اسالمی؛
 .5برخورداری از کتابخانۀ تخصصی و مجموعۀ ورزشی (استخر ،سالن بدنسازی و  )...و دیگر امکانات رفاهی مستقر در مرکز قم و شعبۀ تهران دانشگاه.

ثبت نام صرف ًا از طریق ورود به سامانۀ ثبتنام مندرج در سایت دانشگاه

انجام میگردد( .برای ورود به سامانه اینجا را کلیک کنید)

 .1متقاضیان میبایست دارای مدرک دیپلم نظام قدیم (چهارساله) یا پیش دانشگاهی و یا کاردانی (فوق دیپلم دانشگاهی) باشند.
.2

هر 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 مبلغ 2220222ریال

(دویست هزار ریال)،

به حساب شماره  5575555205با شناسه  05005به نام دانشگاه قرآن و

حدیث ،نزد بانک ملت شعبه جهاد قم بابت خرید کارت اعتباری ثبتنام از سایت سازمان سنجش از طریق دانشگاه برای هر داوطلب
 .4تذکر مهم :به دلیل محدودیت ظرفیت در برخی رشتهها ،ثبت اطالعات متقاضیان در سایت سازمان سنجش توسط دانشگاه ،بر اساس
تاریخ ثبتنام بدون نقص اطالعات و مدارک داوطلبان در سایت دانشگاه صورت میگیرد و در صورت تکمیل ظرفیت وجوه پرداخت
شده عودت داده خواهد شد.
.1

اسکن عکس جدید ( 3*4حجم فایل ارسالی میبایست کمتر از  kb 011و با فرمتهای  jpgو  pngو  winو  rarباشد).

.2

اسکن تصویر کارت ملی (حجم فایل ارسالی میبایست کمتر از  kb 011و با فرمتهای  jpgو  pngو  winو  rarباشد).

.3

اسکن تصویر فیش واریزی (حجم فایل ارسالی میبایست کمتر از  kb 011و با فرمتهای  jpgو  pngو  winو  rarباشد).
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