اطالعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبتنام پذیرفتهشدگان نهایی
مقطع کارشناسی سال [ 1931با آزمون ـ بدون آزمون و با سوابق تحصیلی]

پذیرش تکمیل ظرفیت سال 1931
مراحل ثبت نام
مرحله اول ـ اطالع از شماره پرونده (یا شماره داوطلبی) :با توجه به اینکه برای ثبت نام اینترنتی (بارگذاری مدارک) داوطلبان
گرامی می بایست از شماره داوطلبی خود اطالع داشته باشند و برای اطالع از شماره پرونده (یا شماره داوطلبی) اینجا را کلیک کنید.
مرحله دوم ـ ثبتنام اینترنتی (بارگذاری مدارک)(الزامی) :پذیرفتهشدگان ،در این مرحله ضمن ورود اطالعات و مشخصات شناسنامهای،
مشخصات تحصیلی و پرسشنامههای مربوط ،الزم است مدارک اسکنشدۀ بندهای 1تا 4را بارگذاری کنند.

[لینک ثبتنام در انتهای همین اطالعیه]

مرحله سوم ـ مراجعۀ حضوری (الزامی) به دانشگاه برای ثبتنام نهایی و تحویل اصل مدارک زیر و تشکیل پروندۀ دانشجویی.
تذکر :پذیرفته شدگان گرامی می بایست تمام مراحل را طبق جدول انجام دهند.
کدرشته

تاریخ ثبت نام

ساعات ثبت

(اینترنتی و حضوری)

نام حضوری

رشته

محل تحصیل

02700

علوم قرآن و حدیث

حضوری

ثبت نام اینترنتی:

02709

فقه و حقوق اسالمی

مرکز قم

 9تا  11آذرماه 96

02702

علوم قرآن و حدیث

حضوری

ثبت نام حضوری:

02701

فقه و حقوق اسالمی

شعبۀ تهران

 11و  12آذرماه 96

02713

فقه و حقوق اسالمی

دورۀ مجازی

محلها

نشانی

شمارۀ تماس

قم :بلوار پانزده خرداد ،چهارراه نوبهار ،بعد از شهرک

 8تا 22

جهاد ،مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث ـ

02137272220

ساختمان دانشگاه قرآن و حدیث

 8/30تا 22

تهران :شهرری ،ضلع جنوبی حرم حضرت
عبدالعظیمعلیهالسالم ،شعبۀ

تهران دانشگاه قرآن و حدیث

02211902272

ثبت نام اینترنتی

برای کسب اطالع از زمان ثبت نام به صورت حضوری به سایت زیر مراجعه شود

از تاریخ  30آبان

http://vu.qhu.ac.ir

مدارک الزم
 .1اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری فتوکپی از تمام صفحات آن؛
 .2سه قطعه عکس تمام رخ  3*4تهیه شده در سال جاری؛
تبصره :برادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبتنام در این دانشگاه برای آنان معافیت تحصیلی صادر میگردد ،باید  2قطعه عکس  3*4مازاد ارائه نمایند.

 .3مدارک معتبر دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه؛
 .4حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت؛
 .5اصل و تصویر یکی از مدارک اقامتی (گذرنامه یا کارت هویت یا کارت آمایش یا برگ تردد خروج مدتدار)؛ (ویژۀ اتباع خارجی)

 .6مدارک معتبر دال بر امکان استفاده از سهمیۀ پذیرفتهشده (ایثارگری ،رزمنده و ) ...؛

 .7برای پرداخت علی الحساب شهریۀ نیمسال اول به مبلغ  002220222ریال ،همراه داشتن کارت بانکی عضو
شتاب به همراه رمز دوم الزامی است.

پذیرفته شدگان میتوانند برای اطالع از آییننامۀ مالی دانشجویی و تخفیفات اینجا را کلیک کنند.
 .8اصل و تصویر مدارک تحصیلی مطابق با اعالم سازمان سنجش (مطابق با جدول مندرج در صفحات دوم و سوم همین اطالعیه)
1

مدارک مورد نیاز برای ثبتنام از پذیرفتهشدگان معرفی شده از سوی سازمان سنجش
هر یک از پذیرفتهشدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصیلی و یا منحصراً سوابق تحصیلی) میبایست برحسب موردهای مندرج در
جدول ذیل مدارک الزم را برای ثبتنام در موسسه آموزش عالی قبولی تهیه و تحویل نماید.
ردیف

مورد (دیپلم یا مدرک تحصیلی)

ارائه مدرک  +یک نسخه تصویر تأییدیه
اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره ششساله
و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج

2-2

نوع دیپلم ،بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم
2-2

نظام قدیم آموزش متوسطه

گواهی تحصیلی سال ما قبل و 2سال ماقبل دیپلم با درج بخش و شهرستان
محل تحصیل با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان
با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و  2سال قبل از دیپلم

3-2

2-2

2-2

3-2

توضیح و موارد بررسی
 بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم ،سال ماقبل و دوسال ماقبلدیپلم میبایست با سه سال تحصیل مندرج در لیست یکسان
باشد.
 تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشتههای تحصیلی نیمسال اولو دوم باید حداکثر تا پایان  92/2/32باشد.

اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر

رشتههای تحصیلی گزینش صرفاً

دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش

براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی)

اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیشدانشگاهی با مهر و امضاء مدیر مرکز

 -تاریخ اخذ دوره پیش دانشگاهی در هر یک از رشتههای

پیشدانشگاهی با درج رشته تحصیلی ،بخش و

تحصیلی نیمسال اول و دوم باید حداکثر تا پایان  92/2/32باشد.

شهرستان محل اخذ مدرک پیشدانشگاهی

 -بخش و شهرستان محل اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی،

اصل کارنامه تحصیلی دوره پیشدانشگاهی (ریاضی فیزیک ،علوم تجربی،

اخذ دیپلم و سال ماقبل از دیپلم میبایست با سه سال تحصیل

علوم انسانی ،علوم و معارف اسالمی و هنر) در هر یک از

مندرج در لیست یکسان باشد.

سالهای  2392الی  2392با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش

با توجه به برگزاری امتحانات جبرانی دوره پیشدانشگاهی

اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام جدید با مهر و امضاء مدیر دبیرستان

در دهه سوم شهریورماه ،در صورتی که پذیرفتهشدگان در

و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک

زمان ثبتنام موفق به ارائه گواهی پیشدانشگاهی نگردند ،از
آنان تعهدی مبنی بر ارائه گواهی پیشدانشگاهی تا تاریخ
 92/7/22به موسسه محل قبولی اخذ خواهد شد .بدیهی است
در صورت عدم ارائه گواهی مذکور تا تاریخ  92/7/22قبولی
آنان لغو میگردد.
با توجه به بخشنامه شماره  420/222442مورخ 92/20/28

نظام جدیدآموزش متوسطه
اصل مدرک و یا گواهی سال ما قبل دیپلم با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا

4-2

هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک

ریاست محترم مرکز سنجش آموزش و پرورش کلیه
پذیرفتهشدگان میبایست به همراه تصویر گواهی
پیشدانشگاهی خود به «دفاتر پیشخوان 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 نامرشته و مؤسسه آموزشعالی محل تحصیل خود را در

فرم «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» اعالم نمایند.
اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید (ریاضی فیزیک ،علوم تجربی،
علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی) در هر یک از سال های  2384الی 2393

2ـ1

با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش

داوطلبانی که متقاضی ترمیم نمرات دروس امتحان نهایی سال
سوم خود بودهاند الزم است کارنامه ترمیم و ارتقای نمره دروس
امتحان نهایی با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و
پرورش را ارائه نمایند.
در خصوص دارندگان مدرک معادل مفاد
بخشنامه شماره  2/77233مورخ 92/1/28

3

مدرک معادل کاردانی ویژه دانشجویان
اخراجی و انصرافی

اصل مدرک و یا گواهی دانشآموختگی در دوره معادل

معاونت آموزشی وزارت متبوع مالک عمل بوده و
بررسیهای الزم میبایست براساس این بخشنامه صورت گیرد.
ضمنا قبولی پذیرفتهشدگان دارای مدرک معادل که مشمول
مفاد بخشنامه مذکور نمیباشند ،لغو خواهد شد.

4

1

دارندگان مدرک کاردانی دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی
دارندگان مدرک کاردانی گروه
آموزشی پزشکی

اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم)

تاریخ اخذ مدرک کاردانی حداکثر تا تاریخ 92/2/32

اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم)

پایان طرح نیروی انسانی تاریخ  92/2/32برای رشتههای

اصل و یا گواهی مدرک کاردانی پیوسته آموزشکدههای فنی و حرفهای

تحصیلی نیمسال اول و یا  92/22/30برای رشتههای

وابسته به وزارت آموزش و پرورش

تحصیلی نیمسال دوم باشد.

0

2

با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی حداکثر تا  92/2/32و شرط

دارندگان مدرک کاردانی پیوسته

معدل برای ثبتنام مالک نمیباشد
اصل یا گواهی تحصیلی سال اول ،دوم و سوم دبیرستان و یا

7

دارندگان مدرک کاردانی پیوسته

هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج
بخش و شهرستان محل اخذ مدرک

کارمندان دولت

اصل حکم مرخصی ساالنه یا موافقت رسمی و

8

9

--------------

--------------

بدون قید و شرط
فرزندان کارمندان دولت

گواهی اشتغال به کار برای کارکنان رسمی ،پیمانی ،شاغلین و بازنشستگان

برای استفاده از تسهیالت تصویب نامه شماره  22293ت 29834

وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فنآوری و بهداشت ،درمان و آموزش

هـ مورخ  2377/1/29هیات وزیران در یکی از رشته های

پزشکی و سایر موسسات آموزشی تابعه

تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره نوبت دوم (شبانه )

کارکنان رسمی وزارت علوم ،تحقیقات و
20

فنآوری و دانشگاهها و موسسات آموزشی و

اصل حکم استخدامی و یا گواهی رسمی مشمول سازمان

حداکثر سن 31 ،سال تمام به هنگام ثبتنام در آزمون سراسری

پژوهشی وابسته پذیرفتهشده در رشتههای

مدیریت و برنامهریزی کشور

بوده است در غیراینصورت قبولی آنان لغو میشود

تحصیلی نوبت دوم (شبانه)
کارکنان دانشگاهها و دانشکدههای علوم
22

پزشکی پذیرفتهشده در
رشتههای تحصیلی نوبت دوم (شبانه)
آموزگار دیپلمه رسمی

22

(قطعی ،آزمایشی و پیمانی)
وزارت آموزش و پرورش

اصل گواهی مبنی برداشتن شرایط بومی و همچنین داشتن حداقل سه سال
سابقه یکی ازانواع استخدام دراستان محل قبولی
معرفینامه رسمی از وزارت آموزش و پرورش (فرم سهمیه آموزگاران -شماره
 )3با امضاء و مهر رئیس آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه شهرستان ذیربط

محدودیتی از لحاظ سن ندارند.

رشته تحصیلی قبولی :راهنمایی و مشاوره

 -2معرفینامه مبنی بر داشتن  3سال خدمت اعم از دولتی یا غیردولتی به عنوان
23

بهیاران پذیرفتهشده
در رشته پرستاری

بهیار در استان محل خدمت اشتغال با تایید دفتر پرستاری محل خدمت.
 -2ارائه مدرک دیپلم بهیاری نظام قدیم آموزش متوسطه و یا دپیلم بهیاری

رشته تحصیلی قبولی :پرستاری

نظام جدید آموزش متوسطه به اضافه مدرک پیشدانشگاهی
(حداکثر تا تاریخ  92/2/32اخذ شده باشد)

سهمیه داوطلبان شهرستان

کدرشتههای تحصیلی مندرج در دفتر چه شماره  2که در قسمت توضیحات قید

مالک بومی بودن :ارائه گواهی سکونت مستمر به

ابوموسی در استان هرمزگان

گردیده ،پذیرفتهشده میبایست بومی یکی از بخشهای استانهای ذیربط باشد

مدت  3سال در شهرستان ابوموسی

22

کلیه پذیرفتهشدگان (برادران)

مدرک وضعیت نظام وظیفه

با توجه به یکی از بندهای مقررات وظیفه عمومی مندرج در

27

کلیه پذیرفتهشدگان

اصل وکپی دفترچه بیمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی،

دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری

تامین اجتماعی ،ارتش و...

(دفترچه شماره یک) سال 2392

21

تذکر مهم:
ـ ارائه اصل کارنامه تحصیلی برای هر یک از پذیرفتهشدگانی که دارای مدرک دیپلم متوسطه نظام جدید (سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه) با
امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمههای (ریاضی فیزیک ،علوم تجربی ،علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی) سالهای 2394
و قبل آن که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است در هنگام ثبتنام ضروری میباشد.
ـ ارائه اصل کارنامه تحصیلی برای هر یک از پذیرفتهشدگانی که دارای مدرک دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه یا دیپلمههای کار و دانش با
امضا و ممهور به دبیرستان و یا سازمان آموزش و پروش برای دیپلمههای (ریاضی فیزیک ،علوم تجربی ،علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی) سالهای  2394و
قبل از آن در هنگام ثبت نام ضروری میباشد.

*لینک ورود به سامانۀ ثبتنام*
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