باسمه تعالی

فراخوان پذیرش دانشجوی رسمی در مقطع کارشناسی
بدون آزمون (سوابق تحصیلی)  /نیمسال دوم سال تحصیلی  89ـ 89
به اطالع ميرساند ،براساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو مصوب 01شهريور ماه  0931مجلس شوراي اسالمي و مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه

شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  8و  01ديماه  ،0931عالقهمندان به تحصیل علوم و معارف اسالمي ميتوانند در صورت دارابودن شرایط زیر،
طبق بازۀ زماني مشخصشده در دورۀ مجازی دانشگاه قرآن و حدیث ثبتنام و به عنوان دانشجوی رسمي در مقطع کارشناسي ادامه تحصیل دهند.
جدول رشته و ظرفیت پذیرش دانشگاه ـ وردی بهمن سال 7989
عنوان دوره

عنوان رشته

کدرشتهمحل

جنسیت پذیرش

ظرفیت خالی

مجازی

فقه و حقوق اسالمي

94927

زن و مرد

 92نفر

محل تحصیل

مهلت ثبتنام در سامانۀ دانشگاه قرآن و حدیث

(از طريق اينترنت)

 48تا  /71بهمن89 /

مجازي

امتیازات و تسهیالت تحصیل در دانشگاه قرآن و حدیث
 .1قرارداشتن دانشگاه قرآن وحدیث در ردیف سطح یک دانشگاههای غیرانتفاعي به لحاظ جایگاه علمي و آموزشي مطابق با سطحبندی انجامشده
توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
 .2امکان پرداخت اقساطي شهریۀ تحصیلي؛ [مبلغ اولیۀ شهریۀ ورود به دانشگاه 200220222 :ریال خواهد بود].
 .3برخورداری از کتابخانۀ تخصصي و مجموعۀ ورزشي (استخر ،سالن بدنسازی و  )...و دیگر امکانات رفاهي.

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

(لینک سامانه ثبتنام ،انتهای صفحۀ بعد همین اطالعیه)

 .7کلیۀ متقاضیان میبایست دارای مدرک دیپلم نظام قدیم (چهارساله) یا مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی (فوق دیپلم دانشگاهی) با تاریخ
حداکثر تا  89/77/91باشند.
.2

هر داوطلب در نهایت فقط ميتواند در یکي از رشتهمحلهایي که با پذیرش آنها موافقت شده است ،ثبت نام نموده و ادامه تحصیل دهند.

.3

پرداخت هزینۀ ثبتنام به مبلغ 4410111ریال (دویست و بیست هزار ریال) از طریق درگاه پرداخت الکترونیکي بانک ملت با شناسه  13791911بابت خرید
کارت اعتباری ثبتنام در سایت سازمان سنجش از طریق دانشگاه برای هر داوطلب؛

تذکر خیلی مهم :به دلیل محدودیت ظرفیت و در صورت افزایش درخواست مازاد بر ظرفیت ،مالک ثبت اطالعات متقاضیان در سایت سازمان سنجش
توسط دانشگاه ،اولویت علمی (معدل کتبی دیپلم) اعالم شده از سوی داوطلب است .بدیهی است در صورت هرگونه مغایرت یا عدم تطبیق معدل اعالمی با
مدارک تحصیلی پذیرش منتفی و برابر مقررات برخورد خواهد شد .بدیهی است جهت نحوه عودت وجه پرداختی آن دسته از داوطلبان که جزو ثبتنام
شدگان نهایی قرار نگرفته باشند؛ متعاقب ًا اطالعرسانی 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 فايل ارسالي ميبايست کمتر از  kb 011و با فرمتهاي  jpgو  pngو  winو  rarباشد).

.2

اسکن تصویر کارت ملي (حجم فايل ارسالي ميبايست کمتر از  kb 011و با فرمتهاي  jpgو  pngو  winو  rarباشد).

.3

اسکن فرم تکمیلشدۀ أخذ تعهد [دریافت فرم] (حجم فايل ارسالي ميبايست کمتر از  kb 011و با فرمتهاي  jpgو  pngو  winو  rarباشد).
دانشگاه قرآن و حدیث

شمارۀ تماس25205123293 - 20267173020 :

معاونت آموزشی و پژوهشی
 /49دی89 /

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با پذیرش دانشجو در رشتههای تحصیلی درپردیس دانشگاه صنعتی شریف در کیش،

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ،مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور برای بهمن ماه 7989
برمبنای پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی ()7989/71/42
براساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای سنجش و پذیرش مورخ  79/12/12بدینوسیله به اطالع عالقمندان به تحصیل در رشتههای تحصیلي دارای پذیرش صرفاً براساس
سوابق تحصیلي در پردیس دانشگاه صنعتي شریف درکیش ،مؤسسات غیرانتفاعي ،مراکز و واحدهای آموزشي دانشگاه پیامنور (اعم از داوطلباني که در آزمون سراسری
سال  1379ثبتنام نموده و یا ننمودهاند) ميرساند به منظور اطالع از رشته های تحصیلي و دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله ميتوانند به جداول حاوی
اطالعات رشتهمحلهای مؤسسات آموزشي و همچنین به لینک جستجوی رشتهمحلها در ذیل این اطالعیه مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزشي
مورد عالقه خود ،با همراه داشتن مدارك و در نظر گرفتن موارد ذیل از تاریخ  79/12/27لغایت  79/11/12به سایت یا مستقیماً به مؤسسات ،مراکز و واحدهای آموزشي
محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند .شایان ذکر است براساس مصوبه فوق فقط ظرفیت خالي مانده مرحله تمدید مهلت ثبت نام در پذیرش مهرماه  1379امکان
پذیرش دانشجو دارند و این کد رشتهمحلها ،شامل فقط این گونه رشتهمحلهاست و شامل سایر رشته محلهای دورههای روزانه و شبانه وکدرشتهمحلهای سایر دورهها
که پذیرش آنها صرفاً سوابق تحصیلي است و ظرفیت آنها تکمیل شده است نميباشد مجموعه کل رشتهمحلهای پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلي برای پذیرش مهرماه
 1371و شرایط ضوابط آنها درتارخ  79/11/19ازطریق سایت این سازمان منتشر خواهد شد.
)1کلیه متقاضیان ميبایست دارای دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم (دوره چهارساله) بوده و یا دارای مدرك پیشدانشگاهي و یا کارداني (فوق دیپلم) با تاریخ اخذ

حداکثر تا  79/11/32باشند.

 )2کلیه داوطلبان ميبایست در زمان اعالم شده مدارك خود را برای بررسي به دانشگاه و موسسه محل تقاضا ارسال و یا تحویل نمایند .پس از بررسي مدارك درصورت
داشتن شرایط از داوطلب برای تکمیل فرم تعهد (برای جلوگیری از ثبت مشخصات داوطلب در چند رشتهمحل و یا چند موسسه) دعوت بعمل خواهد آمد که در این مرحله الزم

است ،بابت هزینه ثبتنام نسبت به پرداخت مبلغ ( 222،222دویست و بیست هزار) ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان اقدام نمایند.

 )3داوطلبان ميبایست در زمان ثبت اطالعات در سامانه مربوط از طریق مراکز /واحدهای آموزشي در خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را بعمل
آورند .بدیهي است پس از ثبت ،کدرشتهمحل ثبت شده برای داوطلبان قابل تغییر و یا تعویض نیست.

 )4کلیه متقاضیان «مرد» ميبایست در زمان ثبتنام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو ،از نظر نظام وظیفه منعي برای ادامه تحصیل نداشته باشند.
 )0پس از انجام ثبتنام ،افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط (در مرکز و یا واحد آموزشي که به آن مراجعه داشتهاند) تلقي ميشوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان

تایید نهایي این سازمان به صورت مشروط خواهد بود.

 )1آن دسته از داوطلباني که قبالً در ردیف پذیرفتهشدگان نهایي آزمون سراسری سال ( 1379اعالم قبولي شهریورماه ،مرحله تکمیل ظرفیت و یا اعالم قبولي
نیمهمتمرکز) قرار گرفتهاند ،چنانچه در این مرحله متقاضي ثبتنام و ادامه تحصیل باشند و در یکي از مراکز /واحدهای آموزشي ثبتنام نمایند ،قبولي قبلي آنها در
مراحل قبلي لغو خواهد شد.

 )9پاسخگویي به اعتراضات داوطلبان درخصوص عدم پذیرش آنها بر عهده دانشگاهها و یا موسسات آموزش عالي ذیربط خواهد بود لذا الزم است داوطلبان از
مراجعه و یا مکاتبه در این خصوص با این سازمان خودداری نمایند.

مدارك مورد نیاز:
)1

اصل و یا گواهي مدرك تحصیلي دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و مُمهور به مُهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.

)2

اصل و یا گواهي مدرك تحصیلي دیپلم نظام جدید با امضاء و مُمهور به مُهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

)3

اصل و یا گواهي مدرك پیشدانشگاهي با امضاء و مُمهور به مُهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.

)4

گواهي اخذ مدرك کارداني برای آن دسته از دارندگان مدرك دیپلم نظام جدید که فاقد مدرك پیشدانشگاهي ميباشند.

)0

اصل شناسنامه و  2برگ کپي از صفحات آن.

)1

اصل کارت ملي و  2برگ کپي از آن.

)9

شش قطعه عکس  3×4تهیه شده در سال جاری.

)1

مدرك نظام وظیفه برای برادران مشمول.

کلیه پذیرفتهشدگان ميبایست به همراه تصویر دیپلم نظام قدیم و یا گواهي پیشدانشگاهي خود ،به «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائیدیه تحصیلي
(ارزش تحصیلي) 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 مرکز /واحد آموزشي محل تحصیل خود را در فرم «دفاتر پیشخوان خدمات دولت»اعالم نمایند.

*مهلت ثبت نام به پایان رسیده است*

