اطالعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبتنام پذیرفتهشدگان نهایی مقطع کارشناسی سال 8931
[بدون آزمون و با سوابق تحصیلی]

مراحل ثبت نام
 )8ثبتنام اینترنتی (الزامی) :پذیرفتهشدگان ،در این مرحله ضمن ورود اطالعات و مشخصات شناسنامهای ،مشخصات تحصیلی و
پرسشنامههای مربوط ،الزم است مدارک اسکنشدۀ بندهای 8تا  9را بارگذاری کنند.

[لینک ثبتنام در انتهای همین اطالعیه]

 )2مراجعۀ حضوری (الزامی) به دانشگاه برای ثبتنام نهایی و تحویل اصل مدارک زیر و تشکیل پروندۀ دانشجویی.
کدرشته

رشته

محلها

محل تحصیل

86872

علوم قرآن و حدیث

86879

فقه و حقوق اسالمی

28311

روانشناسی

82318

علوم قرآن و حدیث

82312

فقه و حقوق اسالمی

82319

فلسفه و کالم اسالمی

28681

علوم حدیث

82311

روانشناسی

88171

علوم قرآن و حدیث

86871

علوم قرآن و حدیث

86878

فقه و حقوق اسالمی

دورۀ

86813

روانشناسی

مجازی

28311

علوم حدیث

تاریخ ثبت نام
اینترنتی

ساعات ثبت

حضوری

قم :بلوار پانزده خرداد ،چهارراه نوبهار ،بعد از

حضوری

 8تا 21

مرکز قم

حضوری
واحد اصفهان

اینترنتی 89 :و  / 81مهر8931 /

شعبۀ تهران

شهرک جهاد ،مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث،

61172220101

ساختمان دانشگاه قرآن و حدیث

حضوری 81 :تا  / 87مهر8931 /

حضوری

نشانی

نام حضوری

شمارۀ تماس

تهران :شهرری ،ضلع جنوبی حرم
حضرت عبدالعظیمعلیهالسالم،

 8/76تا 20

61211961222

شعبۀ تهران دانشگاه قرآن و حدیث

 8/76تا 21

اصفهان :میدان احمدآباد ،ابتدای خیابان سروش،
کوچه شهید امامی دوست ،پالک 70

67271186222

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت http://vu.qhu.ac.ir :مراجعه شود.

نکات مهم و قابل توجه:
الف) به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد برای تشکیل کالس در رشتههای نشانگذاریشده ،دانشگاه با مهمانشدن متقاضی [دارای شرایط] در همان
رشتۀ پذیرفتهشده برای شعبۀ تهران با ارائۀ درخواست کتبی موافقت خواهد کرد.
ب) رشتۀ فلسفه و کالم اسالمی [کد ]82319در شعبۀ تهران اجرا نخواهد شد.

مدارک الزم

 .1اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری فتوکپی از تمام صفحات آن؛
 .2سه قطعه عکس تمام رخ  7*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  1قطعه عکس  7*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) و تکمیل فرمهای پیوست؛
فرم  :8مشخصات

[ویژۀ اتباع خارجی ]

(داوطلبین عراقی و افغانی) فرم :2فرم تعهد (ویژه کلیه اتباع خارجی)
سنجش [دریافت فایل فهرست مدارک تحصیلی]

 .6مدارک معتبر دال بر امکان استفاده از سهمیۀ اعالمی سازمان
 .6برای پرداخت شهریۀ ثابت نیمسال اول ،میبایست مبالغ تعیینشدۀ ذیل را در کارت بانکی عضو شتاب با رمز دوم ،همراه داشته باشید.
شهریۀ ثابت دوره حضوری :مبلغ  1.126.396ریال  ////////////////شهریۀ ثابت دوره مجازی :مبلغ  1.197.161ریال

برای تسهیل در ثبتنام پذیرفتهشدگان ،پرداخت علیالحساب حداقل مبلغ 9.111.111
ریال کفایت میکند.
تذکر :امکان تقسیط کل شهریه (ثابت و متغیر) در هر نیمسال تحصیلی تا قبل از شروع امتحانات همان نیمسال فراهم است.

 لینک ورود به سامانۀ ثبتنام اینترنتی 

