
 

 باسمه تعالی

  در مقطع کارشناسی  ی رسمیدانشجو تکمیل ظرفیتفراخوان  

 89ـ  89سال تحصیلی نیمسال اول / )سوابق تحصیلی( بدون آزمون 

 

 در مرحلۀ )بدون محدودیت در گروه آزمایشی(اند، نام نموده یا ننمودهثبت 79مندان اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال تمامی عالقه

حدیث  های دانشگاه قرآن ودر یکی از رشته شدهمشخصدر صورت دارابودن شرایط، طبق بازۀ زمانی  توانندمی 79سال  تکمیل ظرفیت

 نام و به عنوان دانشجوی رسمیِ مقطع کارشناسی در رشتۀ مورد عالقۀ خود ادامه تحصیل دهند.ثبت

 7989در مرحلۀ تکمیل ظرفیت سال  دانشگاه و ظرفیت پذیرش هامحلکدرشتهها، جدول رشته
 در سامانۀ دانشگاه قرآن و حدیث نامثبت مهلت محل تحصیل ظرفیت جنسیت پذیرش محلکدرشته عنوان رشته عنوان دوره

 حضوری

 نفر 711 فقط زن 92429 علوم قرآن وحدیث

 ـ شهرری تهرانشعبۀ 

 89/ مهـــرماه/ 91

 نفر 91 فقط زن 92424 فقه و حقوق اسالمی

 نفر 91 فقط زن 92422 شناسیروان

 مجازی

 نفر 81 زن و مرد 92941 علوم قرآن وحدیث
 مجازی

 )از طریق اینترنت( 
 نفر 711 زن و مرد 92947 فقه و حقوق اسالمی

 نفر 11 زن و مرد 48144 شناسیروان
 

 حدیث دانشگاه قرآن وتحصیل در امتیازات و تسهیالت 
شده دی انجامبنهای غیرانتفاعی به لحاظ جایگاه علمی و آموزشی مطابق با سطحدانشگاه قرآن وحدیث در ردیف سطح یک دانشگاهداشتن رقرا .1

  ؛توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 )برای خواهران و برادران( های حضوری؛برای دانشجویان دوره امکان برخورداری از خوابگاه خودگردان .2

 ریال خواهد بود.[ 200220222؛ ]مبلغ اولیۀ شهریۀ ورود به دانشگاه: شهریۀ تحصیلیقساطی اامکان پرداخت  .3

 ؛پس از دریافت دانشنامۀ مقطع لیسانس رشتۀ فقه وحقوق اسالمیهای کانون وکال شرکت در آزمون امکان  .4

 .و دیگر امکانات رفاهی )استخر، سالن بدنسازی و ...(و مجموعۀ ورزشی  تخصصیبرخورداری از کتابخانۀ  .0
 

 (همین اطالعیه نام، انتهای صفحۀ بعدثبتسامانه  لینک) گردد.انجام می نام مندرج در سایت دانشگاهورود به سامانۀ ثبتنام صرفاً از طریق ثبت
 

کاردانی و یا گاهی ـپیش دانشیا  )چهارساله(م دیـمدرک دیپلم نظام قدارای  97/11/89حداگثر تا تاریخ  بایستمتقاضیان میکلیۀ  .7

 باشند.( دانشگاهی فوق دیپلم)

نامبرده در  محل، پذیرشنام در دو دانشگاه یا دو کدرشتهمحل باشد و در صورت ثبتتواند متقاضی یک گروه آزمایشی و یک کدرشتههر داوطلب صرفاً می .2

 هردو رشته یا هر دو دانشگاه لغو خواهد شد.

یت نام در ساثبت بابت خرید کارت اعتباریبه حساب دانشگاه،  هزار ریال(و بیست  )دویست  ریال 2210111نام به مبلغهزینۀ ثبتپرداخت  .3

  قرار دارد. نامثبتدرگاه پرداخت اینترنتی در سامانۀ ؛ داوطلبهر برای  دانشگاهسنجش از طریق  سازمان

، بر گاهتوسط دانش ثبت اطالعات متقاضیان در سایت سازمان سنجشها، رشته به دلیل محدودیت ظرفیت در برخی مهم:خیلی تذکر 

 گیرد و در صورت تکمیل ظرفیتدانشگاه صورت میسایت در  داوطلباناطالعات و مدارک بدون نقص  کامل و ناماساس تاریخ ثبت

 شده عودت داده خواهد شد. وجوه پرداخت
 

(.شودترتیب اثر داده نمی شدهمدارک ارسالفاقد کیفیت و یا  مدرک و دارای نقص اطالعاتهای )به درخواست

 (.باشد bmpیا  png یا jpg هایو با فرمت  011kbبایست کمتر از حجم فایل ارسالی می) 3*4عکس جدید  اسکن .1

 (.باشد bmpیا  png یا jpg هایو با فرمت  011kbکمتر از بایست حجم فایل ارسالی می) تصویر کارت ملیاسکن  .2

 25205123293 -  20267173020: شمارۀ تماس

 دانشگاه قرآن و حدیث

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 89/ مهر/ 8



 

 

يلی های تحصيلی پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصاطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با تكميل ظرفيت رشته

 (1379929927)در مؤسسات آموزش عالی غيرانتفاعی 0331آزمون سراسری سال 
 

 سوابق تحصيلی های تحصيلی پذیرش صرفاً بر اساسپذیرش رشته غیرانتفاعی مبنی بر عدم تکمیل ظرفیت -عالی غیردولتی توجه به درخواست مؤسسات آموزشبا 

راسری اعم از داوطلبانی که در آزمون س) ربطذیهای تحصیلی مؤسسات وسیله به اطالع کلیه داوطلبان عالقمند به تحصیل در رشتهبدین 0331آزمون سراسری سال 

جوی توانند به لینک جستهای تحصیلی و مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله میرساند داوطلبان به منظور اطالع از رشتهمی (اندنام نموده و یا ننمودهثبت 0331سال 

نمودن عالی غیرانتفاعی مراجعه نموده و ضمن مشخصرسانی مؤسسات آموزش چنین به پایگاه اطالعرسانی این سازمان و همعنوان مؤسسه و کدرشته مندرج در پایگاه اطالع

به مؤسسه آموزش عالی محل پذیرش  31/01/31لغایت  01/11/31از تاریخ  رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با به همراه داشتن مدارك ذیل و با توجه به موارد مربوط

 .رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند

دانشگاهی و یا کاردانی )فوق دیپلم( دارای مدرك دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم )دوره چهارساله( یا پیش 30/10/31تاریخ  حداکثر تابایست کلیه متقاضیان می.1

 .بوده باشند

 31/00/31 حداکثر تا تاریخ در صورت امکان تشکیل کالس برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از سوی مؤسسه مورد تقاضا، آن دسته از داوطلبانی که ه:تبصر

 .های تحصیلی مربوط متقاضی شوندتوانند در رشته و یا رشتهدانشگاهی و یا کاردانی گردند، میموفق به اخذ مدرك پیش

از طریق  )دویست و بيست هزار( ریال 221.111پرداخت مبلغ  نام نسبت بهنام از طریق مؤسسه مربوط، بابت هزینه ثبتبایست در زمان ثبتکلیه داوطلبان می .2

 .سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان اقدام نمایند

رشته و یا نام داوطلب در دو کدبدیهی است در صورت ثبت شود.مایشی و یك کدرشته محل متقاضی تواند در یك گروه آزهر داوطلب منحصرًا می. 3

 گونه اعتراضی در این خصوصت بر اساس ضوابط این سازمان حذف خواهد شد و هیچشدگان یکی از موسسادر دو مؤسسه، اطالعات وی از بانک اطالعات پذیرفته

 .پذیرفته نخواهد شد

 عمل آورند. بدیهیه اطالعات در سامانه مربوط از طریق مؤسسات در خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را ب بایست در زمان ثبتداوطلبان می .4

 .شده برای داوطلبان قابل تغيير و یا تعویض نيستمحل ثبتپس از ثبت، کدرشته است 

 .نام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشندبایست در زمان ثبتمی «ردم»کلیه متقاضیان  .0

شوند و شروع به تحصیل تلقی می (اندموسسه یا مرکز و یا واحد آموزشی که به آن مراجعه داشتهدر ) مشروطۀ شدنام، افراد به عنوان پذیرفتهپس از انجام ثبت. 6

 .صورت مشروط خواهد بوده آنان تا زمان تایید نهایی این سازمان ب

 ناماند، چنانچه در این مرحله متقاضی ثبتقرارگرفته)مرحله شهریور ماه(  0331شدگان نهایی آزمون سراسری سال پذیرفته آن دسته از داوطلبانی که قبالً در ردیف .9

 .قبولی قبلی آنها در شهریورماه لغو خواهد شد نام نمایند،و ادامه تحصیل باشند و در یکی از مؤسسات ثبت

 :مدارك مورد نياز

 .سازمان آموزش پرورشاصل و یا گواهی مدرك تحصیلی دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا  .1

 .اصل و یا گواهی مدرك تحصیلی دیپلم نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش. 2

 .دانشگاهی با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورشاصل و یا گواهی مدرك پیش .3

 .باشنددانشگاهی میدارندگان مدرك دیپلم نظام جدید که فاقد مدرك پیش گواهی اخذ مدرك کاردانی برای آن دسته از.4

 .برگ کپی از صفحات آن 2اصل شناسنامه و . 0

 .برگ کپی از آن 2اصل کارت ملی و . 6

 .تهیه شده در سال جاری 3×4شش قطعه عکس .9

 .مدرك نظام وظیفه برای برادران مشمول. 8

تحصیلی  عه و تائیدیهمراج «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» دانشگاهی خود، بههمراه تصویر دیپلم نظام قدیم و یا گواهی پیشبایست به شدگان میکلیه پذیرفته

نام  ان حتماًشدگنام به دانشگاه ارائه دهند.کلیه پذیرفتهو پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت)ارزش تحصیلی( از اداره آموزش 

 ..اعالم نمایند« دفاتر پیشخوان خدمات دولت»عالی محل تحصیل خود را در فرم رشته و مؤسسه آموزش

: تلفن گویای یا با شماره www.sanjesh.org :رسانی سازمان به نشانیگویی اینترنتی پایگاه اطالعتوانند سؤاالت خود را با بخش پاسخضمناً داوطلبان گرامی می

 .( در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری فرمایند221)کد  42163

 

 *زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت به پایان رسیده است*


