
 5931سال  متمرکزنیمهآزمون ـ  دکتریشدگان مقطع پذیرفته مشروط نامثبتاطالعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ 

 ناممراحل ثبت

را  4تا  5شدۀ بندهای مدارک اسکنهای مربوط، الزم است 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 ثبتبارگذاری کنند.

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

کدرشته 

 محل
 عنوان رشته

 تاریخ ثبت نام
 )اینترنتی و حضوری(

ساعات ثبت نام 
 حضوری

 شمارۀ تماس نشانی

 علوم قرآن و حدیث 5884
 59/ شهریور/  22و  21 اینترنتی:

 

 59/ شهریور/  22و  22  حضوری:

 12تا  8

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

جهاد، مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دارالحدیث ـ ساختمان 

 قرآن و حدیثدانشگاه 

02927173250 
 البالغهو معارف نهجعلوم  5881

 کالم امامیه 5395
02927173923 

 مدرسی معارف اسالمی گرایش اخالق اسالمی 5399

 مدرسی معارف گرایش قرآن و متون 5394
 59/ شهریور/  22و  21اینترنتی:   

 59/ شهریور/  22حضوری:   
 19تا  5

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

 شعبۀ تهران دانشگاه قرآن و حدیث
02199502171 

 

  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 (2)یا سطح  ارشدکارشناسیو  (2)یا سطح  کارشناسی مدارکو تصویر  اصل .5

 .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 الزمباشند، لیسانس( نمیارشد )فوقکارشناسی مدرک اصل ارائه قادر به دالیلی به که شدگانیپذیرفته : 1تبصره

 .نام ارائه نمایندموسسه محل تحصیل، در زمان ثبت

التحصیل فارغ 21/3/59بایست تا تاریخ اند و میبوده ارشددانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی (19/10/1252لغایت  03/10/1252نام نام برای شرکت در آزمون )زمان ثبتدر زمان ثبت که شدگانیدسته از پذیرفته آن :2تبصره

( توسط موسسه آموزش عالی محل 20/11/59)و یا حداکثر تا تاریخ  21/3/59( تا تاریخ 20( تا )0)اند، الزم است معدل کل واحدهای گذرانده آنان براساس نام برای شرکت در این آزمون دانشجو بودهشوند، به عبارت دیگر در زمان ثبت

 .نام ارائه گرددربط به هنگام ثبتو پس از تأیید مسئول ذی [دریافت فرم]ارشد در فرم مخصوصکارشناسی رۀفارغ التحصیلی دو

شورای گسترش آموزش عالی وزارت  19/2/1252مورخ  829مصوب جلسه « های ورودی مقاطع باالتردارک معادل و غیررسمی در آزموننامه شرکت دارندگان مآئین»بایست حائز شرایط دارندگان مدارک تحصیلی معادل، می :3تبصره

  .ابالغ گردیده، باشند لیاع ها و موسسات آموزشتوسط معاونت آموزشی وزارت علوم به کلیه دانشگاه 28/9/1252مورخ  77322/2علوم، تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه شماره 

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

 .جاری در سال شده تهیه 2×2 رخ تمام عكس قطعه یک  .9

 ارائه نمایند. 2*2 قطعه عكس  2گردد، باید نام در این دانشگاه برای آنان معافیت تحصیلی صادر میبرادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت تبصره:

http://qhu.ac.ir/uploads/5592FormAccAverageDoc95.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/5592FormAccAverageDoc95.pdf


 

 

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

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

یر در غگردد؛  تحویل قبولی محل عالی آموزش موسسه خذ و بهأاز محل مربوط  شدگانتوسط پذیرفته 1259-53 تحصیلی سال دوم نیمسال واحد برای از انتخاب های مذکور در ذیل الزم است حداکثر تا قبلنامهمعرفی .6

 .آنان باطل خواهد شد خواهد آمد و قبولی عمل به ممانعت جاری تحصیلی سال دوم نام آنان برای نیمسالاز ثبت صورت، این

نامه رسمی از ارگان اند، تا قبل از نیمسال دوم، الزم است معرفیجهاد کشاورزی( قبول شده و یا وزارت ـ نیروی مقاومت بسیج مستضعفین ـ اسالمی سپاه پاسداران انقالب داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمنده )ستاد مشترک. 1ـ  6

 به بسیجی و جهادگران داوطلب ورود رزمندگان برای یالتایجاد تسه قانون اجرایی نامهدر آیین آن های چهارگانهو تبصره 1 ماده به با توجه داوطلب "باشد در آن قید شده مذکور که هایارگان از رؤسای مربوط با امضاء و مهر هریك

 .، را ارائه نمایند"باشدمی رزمندگان از سهمیه مذکور واجد شرایط استفاده نامهدر آیین و سایر شرایط مندرج عالی آموزش ها و موسساتدانشگاه

خواهد شد، در غیر  ارسال شدگانپذیرفته محل قبولی آموزش عالی موسسه به تحصیلی سال دوم نیمسال از قبل تا و جایك طور به ربط ذی هایتوسط ارگان 1 -3ردیف  مربوط به هایشده، گواهیانجام هایهماهنگی براساس: تبصره

 .شودشده جلوگیری میصورت از ادامه تحصیل پذیرفته این

 .باشندمیم به ارائه تأییدیه سهمیه قبولی نام، ملزاند، در زمان ثبتشده استفاده از سهمیه ایثارگران )بنیاد شهید و امور ایثارگران( پذیرفتهداوطلبانی که با  .2ـ  6

ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. این سهمیه شامل مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاه "آزمایشی- رسمی"و یا  "قطعی -رسمی"نامه رسمی مبنی بر واجد شرایط بودن برای استفاده از امتیاز ویژه مربیان ارائه معرفی .3ـ  6

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

 همراه داشتن کارت بانكی عضو شتاب به همراه رمز دوم الزامی است.(، ریال005,1,5,33 غمبلثابت نيمسال اول) برای پرداخت شهریۀ .1

 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 .1

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

 باشد.  ، یكساننموده نام، شرکت در آزمون و یا نهایتاً در مرحله مصاحبه اعالمقبالً در زمان ثبت که یهایباید با معدلشده، پذیرفته لیسانس(ارشد )فوقو کارشناسی مدرک کارشناسی )لیسانس( معدل .2

 .رفتار خواهد شد ایشانبا  مقررات آنان، طبق قبولی شدنباطل نخواهد آمد و ضمن عمل به نامنشوند، ثبت التحصيلفارغ 31/6/59 حداکثر تا تاریخ کهشدگانیاز پذیرفته .3

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

 .رفتار خواهد شد با وی مقررات

 

 *ناملینک ورود به سامانۀ ثبت*
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