
 

 5931ـ سال آزمون سراسری ارشد ـ شدگان نهایی مقطع کارشناسینام پذیرفتهاطالعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبت

 مراحل ثبت نام

های نامهای، مشخصات تحصیلی و پرسششدگان، در این مرحله ضمن ورود اطالعات و مشخصات شناسنامه: پذیرفته)الزامی(نام اینترنتی ثبت (5

 نام در انتهای همین اطالعیه[]لینک ثبترا بارگذاری کنند. 4تا  5شدۀ بندهای است مدارک اسکنمربوط، الزم 

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

 کدرشته 

 هامحل
 عنوان رشته

محل 

 تحصیل

 تاریخ ثبت نام

 )اینترنتی و حضوری(

ساعات ثبت 

 نام حضوری
 شمارۀ تماس نشانی

 علوم قرآن و حدیث 52159

 حضوری 

 مرکزقم

 ــ 59/ شهریور/ 31و  31 اینترنتی
بلوار پانزده خرداد، چهارراه  قم:

، نوبهار، بعد از شهرک جهاد

مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، 

 ساختمان دانشگاه

 

05267173520 
 البالغهعلوم  و معارف نهج 52625

 علوم حدیث گرایش کالم و عقاید 52662

05267173253 

 فقه و مبانی حقوق اسالمی 52823

 کالم امامیه 59029

 گراشناسی گرایش مثبتروان 54180 16تا  8 59/ شهریور/ 31و  39 حضوری

 ارتباطات گرایش حج و زیارت 54320

 علوم قرآن و حدیث 52154

 حضوری
 شعبۀ تهران

 ــ 59/ شهریور/ 31و  31 اینترنتی
شهرری، ضلع جنوبی حرم  تهران:

، شعبۀ السالم()علیهحضرت عبدالعظیم

 تهران دانشگاه قرآن و حدیث

05122225358 

05122205171 

 معارف قرآن 52122

 علوم حدیث گرایش کالم و عقاید 52668

 البالغهعلوم  و معارف نهج 52622

 59/ شهریور/ 31و  39 حضوری
 16تا  8صبح: 

 فقه و مبانی حقوق اسالمی 52828 13تا  11عصر: 

 کالم امامیه 59024

 حضوری البالغهعلوم حدیث گرایش  نهج 52664
 واحد اصفهان

نشانی متعاقباً اعالم  اصفهان: ـ 59/ شهریور/ 31و  31 اینترنتی

 خواهد شد.
 

 16تا  8 59/ شهریور/ 31و  39 حضوری علوم حدیث گرایش کالم و عقاید 52666

حضوری  علوم حدیث گرایش تفسیراثری 52662

 واحد مشهد

بین چهارراه پل خاکی و  مشهد: ـ 59/ شهریور/ 31و  31 اینترنتی

 میدان تختی، جنب تاالر کسری
02168121781 

 16تا  8 59/ شهریور/ 31و  39 حضوری البالغهعلوم حدیث گرایش نهج 52661

 علوم قرآن و حدیث 52196

 مجازی
 )الکترونیکی(

 59/ شهریور/ 31تا  31 اینترنتی
 مراجعه شود.  http://vu.qhu.ac.irبه سایت:  بیشتر  برای کسب اطالعات

 علوم حدیث گرایش تفسیراثری 52629

 البالغهعلوم حدیث گرایش نهج 52624
 59/ شهریور/ 39تا  31 حضوری

 علوم حدیث گرایش کالم و عقاید 52621

      

 مدارک الزم
 

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی )لیسانس(  مدرک کارشناسیو تصویر اصل  .5

 ؛قید شده باشد معدل دوره کارشناسیانقالب فرهنگی که در آن 

  باشند، الزم است اصل گواهی تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی نمی)لیسانس(  شدگانی که قادر به ارائۀ اصل مدرک کارشناسیپذیرفته :3تبصره

اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تأیید وزارت علوم،  عالوه بر ذکر معدل دورۀ کارشناسی در آن قید شده باشد کهمحل أخذ کارشناسی را ارائه نمایند که 

 [معدل گواهی تأیید مدرک ودریافت فرم ] است. زشکی و یا شورای عالی انقالب فرهنگیتحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

آموخته نشوند، منتفی مذکور دانشنام کسانی که تا تاریخ آموخته شوند، بدیهی است ثبتدانش 61/03/22شدگان الزم است حداکثر تا تاریخ پذیرفته :3تبصره

 خواهد بود. 

)به شرطی که با موفقیت به اتمام برسد ولی زمان فراغت از تحصیل آنان به هر دلیل  61/03/22شدگانی که کلیۀ واحدهای درسی آنان تا نام از پذیرفتهثبت :1تبصره

 [دریافت فرم تعهد فراغت از تحصیل] باشد، با أخذ تعهد کتبی بالمانع است. 60/02/22تا واحدی أخذ نکرده باشند(  22ـ  23برای نیمسال اول سال تحصیلی 

 از تمام صفحات(یک سری ) ؛شناسنامه و کارت ملیو تصویر اصل  .2

 تهیه شده در سال جاری؛ 6*1تمام رخ  یک قطعه عکس .9

 ارائه نمایند. 6*1قطعه عکس  5گردد، باید نام در این دانشگاه برای آنان معافیت تحصیلی صادر میبرادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت تبصره:

 [وظیفه دریافت مقررات]؛ «مقررات وظیفه عمومی»با توجه به  مدارک معتبر دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفهاصل و تصویر  .4

 

http://vu.qhu.ac.ir/
http://qhu.ac.ir/uploads/5177DocuLic&AveArshad95.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/5177FreeEduFormArshad95.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/5177FreeEduFormArshad95.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/5177VazifeLowGenArshad95.pdf


 

توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل أخذ کارشناسی )لیسانس( برای آن دسته از داوطلبانی که با توجه به مفاد  گواهی تأییدشدهو تصویر اصل  .1

 [تأییدیه رتبۀ اولدریافت فرم ]اند. رتبه اول پذیرفته شدهآموختگان رتبه اول دوره کارشناسی، با امتیاز نامه ادامه تحصیل دانشآیین

 یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت؛ حکم مرخصی ساالنهاصل و تصویر  .6

 ؛از سهمیه رزمندگان استفادهمدارک معتبر دال بر امکان اصل و تصویر  .2

  .همراه داشته باشید ،رمز دومشدۀ ذیل را در کارت بانکی عضو شتاب با بایست مبالغ تعیینمی، برای پرداخت شهریۀ ثابت نیمسال اول .8

 ریال 206040921: مبلغ )رشته فقه و مبانی حقوق(شدگان در دوره حضوری پذیرفتهالف( 

 ریال 603120100: مبلغ ها()دیگر رشتهحضوریشدگان در دوره ب( پذیرفته

 ریال 600050600: مبلغ )الکترونیکی(شدگان در دوره مجازی پذیرفتهج( 
 

 را کلیک کنند. اینجاتذکر: پذیرفته شدگان می توانند برای اطالع از تخفیفات 

 

 

 اینترنتینام لینک ثبت

http://qhu.ac.ir/uploads/5177AccForm1stArshad95.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/AeenNamehMali95.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/AeenNamehMali95.pdf
http://app.qhu.ac.ir/Applicant/

