چک لیست مدارک الزم ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید (سال )1400
« دانشگاه قرآن و حدیث »
 تصویر تمامی صفحات شناسنامه ممهور به مهر واحد پست
 تصویر کارت ملی (پشت و رو)ممهور به مهر واحد پست
 شش قطعه عکس 3*4
 مدارک مربوط به هر مقطع تحصیلی:
 پذیرفته شدگان دوره کارشناسی پیوسته :اصل و تصویر دیپلم نظام قدیم به همراه ریز نمرات اصل
و تصویر دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی به همراه ریز نمرات ترمی واحدی به همراه اصل و تصویر مدرک
پیش دانشگاهی به همراه ریز نمرات اصل و تصویر دیپلم برای رشتههای کارو دانش و فنیحرفهای به
همراه اصل و تصویر مدرک کاردانی به همراه ریز نمرات اصل و تصویر دیپلم نظام آموزشی جدید (-3-6
 )3به همراه فرم ( 602گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم)
 پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد :اصل و تصویر مدرک دانشنامه یا گواهی موقت پایان دوره کارشناسی
و ریز نمرات **** تذکر :طالب گرامی که سطح دو حوزه دارند بجای مدرک کارشناسی مدرک سطح دو
حوزه خود را تحویل دهند.
 پذیرفته شدگان دوره دکتری :اصل و تصویر مدرک دانشنامه یا مدرک موقت پایان تحصیالت مقطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات **** تذکر :طالب گرامی که سطح دو و سه حوزه دارند
بجای مدرک دانشگاهی مدرک حوزوی ارسال کنند.
 ارسال فرم صالحیت عمومی برای پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری آزمون اختصاصی ویژه طالب و
پذیرفته شدگان سهمیه استعداد درخشان
 اصل رسید پستی یا تصویر برگه رسید درخواست اینترنتی تأییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی یا دیپلم (ویژه دانشجویان
نظام قدیم و نظام آموزشی جدید ( )6-3-3ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته)
 کلیه فرمها و پیوست های تکمیل شده ثبت نام برای کلیه پذیرفته شدگان بسته به شرایط و به تفکیک مقطع تحصیلی
در بسته پستی قرار گیرد.
 مدرک نظام وظیفه مخصوص برادران :مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه بر اساس دفترچه
راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سازمان سنجش و یا اطالعیه ثبت نام در سایت دانشگاه.
 پذیرفته شدگان متقاضی استفاده از معافیت تحصیلی جهت ثبت درخواست اینجا کلیک کنند ( راهنما )
 اصل گواهی تأیید شده توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه مبنی بر موافقت با تحصیل همزمان در
حوزه و دانشگاه (ویژه دانشجویان طلبه)
 حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت

بدین وسیله گواهی می گردد موارد تأیید شده در این کاربرگ را به اداره پست شهرستان
 ................................................تحویل داده ام و در صورت عدم اعتبار مدارک ارسالی،
مسئولیت آن بر عهده اینجانب می باشد.
*******

نام و نام خانوادگی دانشجو:

امضا و تایید کارشناس پذیرش

شماره تلفن همراه:

نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضاء:

