
  ()آزمون سراسری 7931سال  دکتریمقطع  شدگانپذیرفته نامثبتنحوۀ اطالعیۀ مدارک مورد نیاز و 

 ناممراحل ثبت

 ای، مشخصات تحصیلی، در این مرحله ضمن ورود اطالعات و مشخصات شناسنامهسراسری آزمون شدگانپذیرفتهکلیۀ : )الزامی(نام اینترنتی ثبت (7

 نام در انتهای همین اطالعیه[]لینک ثبترا بارگذاری کنند. 4تا  7شدۀ بندهای الزم است مدارک اسکنهای مربوط، نامهو پرسش             

 و تشکیل پروندۀ دانشجویی.  الزم )به شرح زیر(نام و تحویل اصل مدارک ثبت شدننهایی به دانشگاه برای)الزامی( مراجعۀ حضوری  (2
 

کدرشته 

 محل
 عنوان رشته

 نامتاریخ ثبت 
 )اینترنتی و حضوری(

ساعات ثبت نام 
 حضوری

 شمارۀ تماس نشانی

 علوم قرآن و حدیث 7711
 79/ شهریور/  01تا   8 اینترنتی:

 

 79/ شهریور/  01و  00   حضوری:
 31تا  8

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

 مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دارالحدیث ـ ساختمان دانشگاه 
 البالغهعلوم و معارف نهج 7751 06117372320

 کالم امامیه 7174

 مدرسی معارف گرایش قرآن و متون 2233
 79/ شهریور/  01تا   8اینترنتی:   

 79/ شهریور/  00حضوری:   
 31تا  9

، شعبۀ السالم()علیهتهران: شهرری، ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم

 تهران دانشگاه قرآن و حدیث
06311906670 

 

  الزم مدارک

 هایدوره معدل در آن که فرهنگی و یا شورای عالی انقالب پزشكی و آموزش ، درمانبهداشت یا وزارت وریاو فن علوم، تحقیقات مورد تایید وزارت (3)یا سطح  ارشدکارشناسیو  (1)یا سطح  کارشناسی مدارکو تصویر  اصل .7

 .باشد قید شده ارشدو کارشناسی کارشناسی

محل اخذ مدرک مذکور را تكمیل و پس از تأیید  عالی آموزش توسط دانشگاه یا موسسه تاییدشده گواهی است اصل الزم، باشندلیسانس( نمیارشد )فوقکارشناسی مدرک اصل ارائه قادر به دالیلی به که شدگانیپذیرفته  :7تبصره

 [و معدل تأیید مدرک الف ـ  دریافت فرم] .نام ارائه نمایندموسسه محل تحصیل، در زمان ثبت

 آموختهدانش 30/11/79بایست تا تاریخ اند و میبوده ارشددانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی (19/17/0371لغایت  10/17/0371نام نام برای شرکت در آزمون )زمان ثبتدر زمان ثبت که شدگانیدسته از پذیرفته آن  :2تبصره

( توسط موسسه آموزش عالی محل 31/00/79)و یا حداکثر تا تاریخ  30/11/79( تا تاریخ 11( تا )1)الزم است معدل کل واحدهای گذرانده آنان براساس  ؛اندنام برای شرکت در این آزمون دانشجو بودهشوند، به عبارت دیگر در زمان ثبت

 .نام ارائه گرددبه هنگام ثبت ،ربطو پس از تأیید مسئول ذی [تعهد فراغت از تحصیلد ـ  دریافت فرم ] صارشد در فرم مخصوکارشناسی رۀفارغ التحصیلی دو

شورای گسترش آموزش عالی  08/4/0371مورخ  848مصوب جلسه « های ورودی مقاطع باالترغیررسمی در آزموننامه شرکت دارندگان مدارک معادل و آئین»بایست حائز شرایط دارندگان مدارک تحصیلی معادل، می :9تبصره

  .ابالغ گردیده، باشند لیاع ها و موسسات آموزشتوسط معاونت آموزشی وزارت علوم به کلیه دانشگاه 18/8/0371مورخ  99133/1وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه شماره 

 .و کارت ملی شناسنامه صفحات از تمام تصویر سری یکو  اصل .2

 .جاری در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام عكس قطعه  سه .9

http://qhu.ac.ir/uploads/2463AccDoc97.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/2463FreeEduDoc97.pdf


 ارائه نمایند. مازادقطعه عكس   1گردد، باید نام در این دانشگاه برای آنان معافیت تحصیلی صادر میبرادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت تبصره:

 (برادران )برای د.کن مشخص  [دریافت مقررات] «عمومی وظیفه مقررات»بند  به را با توجه آنها وظيفه نظام وضعيت ارائه مدرکی که .4

 )ویژۀ اتباع خارجی(.  [دریافت فرم] أخذ تعهدو تكميل فرم ( داریا برگ تردد خروج مدت آمایش )گذرنامه یا کارت هویت یا کارت اصل و تصویر یكی از مدارک اقامتی .7

 .دولت کارمندان برای متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حكم .1

یر کل رسمی از وزارت جهاد کشاورزی با مُهر و امضاء مد ۀناماست، الزم است معرفی ارگان آنها وزارت جهاد کشاورزیو درج شده  "رزمنده"عنوان  انقبولی آن ۀکه در مقابل سهمي شدگانیپذیرفته .1

گان مذکور به آن مؤسسه شدهربط برای هر یك از پذیرفتاز طریق ارگان ذی 0379-78های مذکور الزم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال دوم سال تحصیلی نامهمعرفید. امور اداری را ارائه نماین

 .آیدنمینام به عمل صورت برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از آنان ثبت آموزش عالی تحویل گردد، در غیر این

همراه داشتن اصل گواهی نام در دانشگاه مربوط، با باشد، ملزم هستند پس از ثبتمی ارگان آنها سازمان بسیج مستضعفینو  درج شده "رزمنده"عنوان ان آنقبولی  ۀکه در مقابل سهميشدگانی پذیرفته .5

ان بسیج لی، مقطع و رشته تحصیلی( به معاونت سرمایه انسانی سازمحضور در جبهه صادره توسط سپاه استان به تاریخ جدید )سال جاری( و نامه تأییدیه تحصیلی معاونت آموزشی دانشگاه مربوط )با قید سال قبو

 .ت نمایندمستضعفین واقع در تهران، بزرگراه بسیج مستضعفین، روبروی اتوبان شهید محالتی )آهنگ( مراجعه و فرم تأییدیه نهایی سهمیه خود را دریاف

های ارسالی به نام، همان عنوان درج شده در لیستباشند و مالک عمل برای ثبتسهمیه قبولی نمینام، ملزم به ارائه تأییدیه ، در زمان ثبت)بنياد شهيد و امور ایثارگران(ایثارگران  ۀبا استفاده از سهميداوطلبانی که  .3

 .باشدموسسات می

سهمیه شامل مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. این  "آزمایشی -رسمی"و یا  "قطعی -رسمی"نامه رسمی مبنی بر واجد شرایط بودن برای استفاده از امتیاز ویژه مربیان معرفیارائۀ   .71

  .باشدپذیرد، میمیها، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که پذیرش دانشجوی آنها از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور صورت دانشگاه

 .همراه داشتن کارت بانكی عضو شتاب به همراه رمز دوم الزامی است(، ریال 139,313,31 مبلغبرای پرداخت شهریۀ ثابت نيمسال اول)

 مهم تذکرات 

شده تعیین شدگان در تاریخعدم مراجعه پذیرفتهپذیرد و شده و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطالعیه صورت میهای اعالمنام منحصراً در تاریخو ثبت نام الزامی استبرای ثبت شدهحضور شخص پذیرفته .3

 .نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شدبرای ثبت

 د. باش ، یكساننموده نام، شرکت در آزمون و یا نهایتاً در مرحله مصاحبه اعالمقبالً در زمان ثبت که هاییباید با معدلشده، پذیرفته لیسانس(ارشد )فوقو کارشناسی مدرک کارشناسی )لیسانس( معدل .6

 .رفتار خواهد شد ایشانبا  مقررات آنان، طبق قبولی شدنباطل نخواهد آمد و ضمن عمل به نامنشوند، ثبت التحصيلفارغ 13/02/97 حداکثر تا تاریخ کهشدگانیاز پذیرفته .1

 وی باطل و طبق باشد، قبولیارائه و واجد شرایط نمی اشتباهو یا اطالعات  نموده را کتمان حقایق گردد داوطلبی مشخص ، چنانچهتحصيل و هنگام ناماز ثبت در هر مرحله .4

 .رفتار خواهد شد اوبا  مقررات

 *ناملینک ورود به سامانۀ ثبت*
 دانشگاه قرآن و حدیث

 آموزشی و پژوهشیمعاونت 
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