
 

 باسمه تعالی

   7981 ـ 89تحصیلی  سال پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسیقابل توجه داوطلبان  

 ،انداند و یا غایب جلسۀ آزمون بودهشرکت نموده و مجاز به انتخاب نشده 7931آن دسته از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 

)برای دریافت لینک ثبت نام پذیرش بدون آزمون در  با مراجعه به سایت سازمان سنجش 42/51/31لغایت  71/51/31توانند از تاریخ در صورت دارابودن شرایط می

 اقدام نمایند. های دانشگاه قرآن و حدیثنام و انتخاب کدرشتهنسبت به ثبتو مطالعۀ دقیق دفترچۀ راهنما را کلیک کنید(  اـاینجو دریافت دفترچه  اـاینجسایت سازمان 

بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی  داراو یا  13/60/79دانشگاهی حداکثر تا تاریخ دانشگاهی و یا أخذ مدرک پیشبودن مدرک پیش دارا تذکر مهم:

 ای برای کلیۀ داوطلبان الزامی است.فنی و حرفه هایها و مؤسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکدهاز دانشگاه)فوق دیپلم دانشگاهی( 

 7931سال های تحصیلی ههای دانشگاه قرآن وحدیث دردفترچۀ راهنمای انتخاب رشتمحلها و کد رشتهرشته

 جنسیت ظرفیت محلکد رشته محل اجرا عنوان رشته گروه آزمایشی
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 علوم قرآن و حدیث

 فقط زن 725 94824 مرکز قم

 فقط زن 725 94249 تهران واحد 

 فقط زن 05 94952 واحد اصفهان

 زن و مرد 745 94825 مجازیدورۀ 

 فقه و حقوق اسالمی

 زن و مرد 05 94829 مرکز قم

 فقط زن 05 94242 تهران واحد 

 زن و مرد 745 94827 مجازیدورۀ 

 روان شناسی
 فقط زن 05 94244 واحد  تهران

 زن و مرد 745 23522 مجازیدورۀ 

 فقط زن 05 94241 تهران واحد  فلسفه و کالم اسالمی

 اسالمی پوشش و موازین کامل رعایت. 2 کشور؛ رسمی مذهب و اسالمی جمهوری مقدس نظام اساس قانون به عملی التزام و اعتقاد. 3 :دانشگاه قرآن و حدیث اختصاصی و عمومی ـ شرایط

 دوره شهریۀ پرداخت. 5 روانی؛  و جسمی توانایی و سالمت از برخورداری. 4  ؛...( و روزه نماز،) دینی فرائض به عمل. 1 آرایش هرگونه از استفاده عدم و برتر حجاب عنوان به چادر به عملی التزام و

 رعایت. 9 مربوط؛ آموزشی گروه سوی از شدهارائه جبرانی و نیازپیش دروس گذراندن. 0 دانشگاه؛  أمنای هیأت مصوب تعرفۀ با مطابق...(  و فرهنگی رفاهی، از اعم) آن جانبی خدمات هایهزینه و

 گاهدانش پذیرش کمیتۀ تأیید به منوط( قم، تهران و اصفهان) حضوری هایدوره شدگانپذیرفته از نهایی نام( ثبت3 :تذکر. تحصیل دوران طول در دانشگاه داخلی هایدستورالعمل و ضوابط کامل

 67627350550ــ   62519390252شمارۀ تماس در موارد ضروری:   گردد.برگزار می برادران و خواهران تفکیک بهاین دانشگاه،  حضوری هایدوره در ها( کالس2 .است

 تأیید مورد رسمی مدرک دانشگاه این آموختگاندانش به. 2 .پذیردمی دانشجو)انسانی، تجربی، ریاضی و فنی( آموزشی  هایگروه در کنندگانشرکت بین از دانشگاه این. 3 مزایا: و امكانات ـ

 فاهر صندوق سوی از اعتبار تخصیص صورت در. شد خواهد أخذ دانشجویان از دانشگاه أمنای هیأت مصوب تعرفۀ طبق تحصیل، هزینۀ. 1. شد خواهد اعطاء فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 و ورزشی امکانات رایانه، تاالر مجهز، تخصصی کتابخانۀ از شدگانپذیرفته. 4. گرددمی توزیع شرایط واجد دانشجویان بین وام صورت به شدهداده تخصیص اعتبار علوم، وزارت دانشجویان

 یلتحص. 5 .بود خواهند برخوردار دانشگاه ظرفیت و ضوابط به صورت محدود طبق خودگردان در مرکز قم )خواهران و برادران( و شعبۀ تهران )ویژۀ خواهران( مساعدت برای معرفی به خوابگاه

 قرار دانشجویان اختیار در vu.qhu.ac.ir نشانی به دانشگاه سایت طریق از و شده تولید ایچندرسانه صورت به دروس کلیۀ. بود خواهد اینترنت طریق از و غیرحضوری کامالً مجازی دورۀ در

 مختلف ابزارهای زا دانشجویان استفادۀ امکان آفالین، و آنالین صورت به دانشجویان هایپرسش به وییگپاسخ آنالین، مجازیِ هایکالس ای،چندرسانه الکترونیکیِ دروس کنار در. گیردمی

 در حضوری صورت به مجازی، دانشجویان ترم پایان هایآزمون.0. گرددمی ارائه دانشجویان به تحصیلی نیمسال طول در آموزشی خدمات سایر و گفتگو تاالرهای مانند الکترونیکی آموزش

 .گرددمی برگزار کشور از خارج و ایران سراسر در دانشگاه هاینمایندگی از یکی یا تهران و قم

 حدیث.ثابت، بعد از شهرک جهاد، مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، ساختمان دانشگاه قرآن و خرداد، چهارراه نوبهار، خیابان شهید نظری 35بلوار  :قم مرکز

 السالمعلیهشهرری، ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم  :تهران شعبۀ

 .10ابتدای خیابان سروش، کوچه شهید امامی دوست، پالک میدان احمدآباد،  :اصفهان واحد

 قرآن و حدیث دانشگاههای حضوری و مجازی در دوره )به ریال( شهریۀ تحصیلی

 شهریه ثابت  هر نیمسال رشته دورۀ آموزشی
 شهریه تقریبی دروس متغیر یک نیمسال

[واحد 70=  تخصصی 0پایه +  8عمومی +  4]  

 121532882 221412391 هاتمام رشته حضوری

 229952522 920902811 هاتمام رشته مجازی

حافظان قرآن کریم، پژوهشگران، دانشجویان ممتاز دانشگاه، طالب،  متوسطه،ممتاز مقطع  آموزاندانشکلیه 

 د.نگردعاالن فرهنگی، ایثارگران طبق آیین نامه دانشگاه از تخفیفات ویژه در پرداخت شهریه برخوردار میف

 را کلیک کنید. اــاینجبرای دریافت جدول  تخفیفات 

  
  

 

 

 دانشگاه قرآن و حدیث

 معاونت آموزشی و پژوهشی 

71/51/7931 
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http://vu.qhu.ac.ir/
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