
 

  5931سال  شدگان نهایی مقطع کارشناسینام پذیرفتهاطالعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبت

 مراحل ثبت نام

-ای، 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 ثبت .را بارگذاری کنند4تا  5بندهایشدۀ های مربوط، الزم است مدارک اسکننامه

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

 کدرشته 

 هامحل
 رشته

محل 

 تحصیل

 تاریخ ثبت نام

 )اینترنتی و حضوری(

ساعات ثبت 

 نام حضوری
 شمارۀ تماس نشانی

 علوم قرآن و حدیث 27005
 حضوری 

 مرکزقم

 55/ مهر/  6و  5اینترنتی: 
 

 55/ مهر / 8و  7حضوری: 

 21تا  8

 و

 26تا  21 

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

جهاد، مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث ـ ساختمان 

 دانشگاه 

61517276156 

 61517276516 اسالمیفقه و حقوق  27002

حضوری  علوم قرآن و حدیث 27002

شعبۀ 

 تهران

 55/ مهر / 6و  5اینترنتی: 
 

 55/ مهر /  7تا   5حضوری: 
 25تا  8

تهران: شهرری، ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم، 

 شعبۀ تهران دانشگاه قرآن و حدیث

61255561176 

61255561272 
 کالم اسالمی 27007

 فقه و حقوق اسالمی 27003

 علوم قرآن و حدیث 27000
 مجازی

 55/ مهر /  6و  5اینترنتی: 

 55/ مهر / 8تا  6حضوری: 
 مراجعه شود.  http://vu.qhu.ac.irبه سایت:  بیشتر  برای کسب اطالعات

 فقه و حقوق اسالمی 25017

      

 مدارک الزم
 

 و یک سری فتوکپی از تمام صفحات آن؛ شناسنامه و کارت ملی اصل .1

 تهیه شده در سال جاری؛ 1*4تمام رخ  یک قطعه عکس .2

 ارائه نمایند. 1*4قطعه عکس  1گردد، باید نام در این دانشگاه برای آنان معافیت تحصیلی صادر میبرادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت تبصره:

  ؛تعیین وضعیت نظام وظیفه مدارک معتبر دال بر .3

 یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت؛ حکم مرخصی ساالنه .4

 ؛)ایثارگری، رزمنده و ... ( شدهاز سهمیۀ پذیرفته مدارک معتبر دال بر امکان استفاده .5

 

  شتاب به همراه رمز دوم الزامی است.همراه داشتن کارت بانکی عضو ، برای پرداخت شهریۀ ثابت نیمسال اول .6

 ریال 4.232.521: مبلغ (اسالمی )رشته فقه و حقوقشدگان در دوره حضوری الف( پذیرفته

 ریال 4.555.217: مبلغ ها()دیگر رشتهشدگان در دوره حضوریب( پذیرفته

 ریال 9.970.217: مبلغ (رشتۀ فقه و حقوق اسالمی)شدگان در دوره مجازی ج( پذیرفته

 ریال 9.502.177: مبلغ (رشتۀ علوم قرآن و حدیث)شدگان در دوره مجازی ( پذیرفتهد

 
 

 را کلیک کنند. اینجاپذیرفته شدگان می توانند برای اطالع از تخفیفات 

 
  تحصیلی مطابق با اعالم سازمان سنجش)مطابق با جدول زیر( رک امدو تصویر اصل  .7
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 شده از سوی سازمان سنجش()اعالم شدگاننام از پذیرفتهمدارک مورد نیاز برای ثبت

بایست بر حسب موردهای مندرج در می)با اعمال نمره و سوابق تحصیلی و یا منحصراً سوابق تحصیلی( شدگان هر یک از پذیرفته

 نام در موسسه آموزش عالی قبولی تهیه و تحویل نماید.ذیل مدارک الزم را برای ثبتجدول 
 توضیح و موارد بررسی ارائه مدرک + یک نسخه تصویر تأییدیه مورد )دیپلم یا مدرک تحصیلی( ردیف

2-2 

 نظام قدیم آموزش متوسطه

 ساله اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش

 و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج 

 نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم
بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل  -

 بایست با سه سال تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد.دیپلم می

تحصیلی نیمسال اول های تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته -

 1-2 باشد. 12/6/55و دوم باید حداکثر تا پایان 

 سال ماقبل دیپلم با درج بخش و شهرستان  1گواهی تحصیلی سال ما قبل و

 دبیرستان و یا هنرستان  و امضاء مدیر محل تحصیل با مهر

 دیپلم سال قبل از 1 با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و

2-1 
کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر اصل گواهی یا 

 دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش

 های تحصیلی گزینش صرفاً رشته

 براساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی(

1-2 

 نظام جدیدآموزش متوسطه

دانشگاهی با مهر و امضاء مدیر مرکز اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش

 دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و پیش

 دانشگاهیشهرستان محل اخذ مدرک پیش
های ه پیش دانشگاهی در هر یک از رشتهتاریخ اخذ دور -

 باشد. 12/6/55تحصیلی نیمسال اول و دوم باید حداکثر تا پایان 

بخش و شهرستان محل اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی،  -

بایست با سه سال تحصیل دیپلم میاخذ دیپلم و سال ماقبل از 

 مندرج در لیست یکسان باشد.

1-1 

 دانشگاهی )ریاضی فیزیک، علوم تجربی، اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش

 علوم انسانی، علوم و معارف اسالمی و هنر( در هر یک از

 با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش 2155الی  2152های سال 

1-1 
 اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام جدید با مهر و امضاء مدیر دبیرستان 

 و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک

1-4 
اصل مدرک و یا گواهی سال ما قبل دیپلم با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا 

 هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک

 5ـ  1

کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید )ریاضی فیزیک، علوم تجربی، اصل 

 2151الی  2184از سال های  علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی( در هر یک

 سازمان آموزش و پرورش با امضاء و مهر دبیرستان یا

داوطلبانی که متقاضی ترمیم نمرات دروس امتحان نهایی سال 

است کارنامه ترمیم و ارتقای نمره دروس  اند الزمسوم خود بوده

با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و  امتحان نهایی

 پرورش را ارائه نمایند.

1 
مدرک معادل کاردانی ویژه دانشجویان 

 اخراجی و انصرافی
 آموختگی در دوره معادلاصل مدرک و یا گواهی دانش

 در خصوص دارندگان مدرک معادل مفاد 

  18/5/51مورخ  77611/1بخشنامه شماره 

 معاونت آموزشی وزارت متبوع مالک عمل بوده و

بایست براساس این بخشنامه صورت گیرد. های الزم میبررسی

 شدگان دارای مدرک معادل که مشمول ضمنا قبولی پذیرفته

 باشند، لغو خواهد شد.مفاد بخشنامه مذکور نمی

4 
ها و دانشگاهدارندگان مدرک کاردانی 

 موسسات آموزش عالی
 12/6/55تاریخ اخذ مدرک کاردانی حداکثر تا تاریخ  اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی )فوق دیپلم(

5 
 دارندگان مدرک کاردانی گروه 

 آموزشی پزشکی
 اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی )فوق دیپلم(

 ای های فنی و حرفهاصل و یا گواهی مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده

 وابسته به وزارت آموزش و پرورش

 های برای رشته 12/6/55پایان طرح نیروی انسانی تاریخ 

 های برای رشته 16/22/55تحصیلی نیمسال اول و یا 

 تحصیلی نیمسال دوم باشد.

 دارندگان مدرک کاردانی پیوسته 6
شرط و  12/6/55نی حداکثر تا با قید تاریخ اخذ مدرک کاردا

 باشدنام مالک نمیبرای ثبت معدل

7 
  دارندگان مدرک کاردانی پیوسته

 کارمندان دولت

 اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا 

 هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج 

 بخش و شهرستان محل اخذ مدرک

-------------- 

8 
 اصل حکم مرخصی ساالنه یا موافقت رسمی و 

 بدون قید و شرط
-------------- 

 فرزندان کارمندان دولت 5

گواهی اشتغال به کار برای کارکنان رسمی، پیمانی، شاغلین و بازنشستگان 

 های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش وزارتخانه

 پزشکی و سایر موسسات آموزشی تابعه

 25814ت  11651برای استفاده از تسهیالت تصویب نامه شماره 

هیات وزیران در یکی از رشته های  25/5/2177هـ مورخ 

 تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره نوبت دوم )شبانه (

 



 

26 

کارکنان رسمی وزارت علوم، تحقیقات و 

ها و موسسات آموزشی و فنآوری و دانشگاه

های شده در رشتهپذیرفتهپژوهشی وابسته 

 تحصیلی نوبت دوم )شبانه(

 اصل حکم استخدامی و یا گواهی رسمی مشمول سازمان 

 ریزی کشوربرنامه مدیریت و

نام در آزمون سراسری سال تمام به هنگام ثبت 15حداکثر سن، 

 شودصورت قبولی آنان لغو میبوده است در غیراین

22 

های علوم ها و دانشکدهکارکنان دانشگاه

 شده در پزشکی پذیرفته

 های تحصیلی نوبت دوم )شبانه(رشته

 چنین داشتن حداقل سه سال اصل گواهی مبنی برداشتن شرایط بومی و هم

 سابقه یکی ازانواع استخدام دراستان محل قبولی
 محدودیتی از لحاظ سن ندارند.

21 

 آموزگار دیپلمه رسمی 

 )قطعی، آزمایشی و پیمانی( 

 آموزش و پرورش وزارت

شماره  -نامه رسمی از وزارت آموزش و پرورش )فرم سهمیه آموزگارانمعرفی

 ربط( با امضاء و مهر رئیس آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه شهرستان ذی1
 رشته تحصیلی قبولی: راهنمایی و مشاوره

21 
 شده بهیاران پذیرفته

 در رشته پرستاری

سال خدمت اعم از دولتی یا غیردولتی به عنوان  1نامه مبنی بر داشتن معرفی -2

 بهیار در استان محل خدمت اشتغال با تایید دفتر پرستاری محل خدمت.

 ارائه مدرک دیپلم بهیاری نظام قدیم آموزش متوسطه و یا دپیلم بهیاری  -1

 دانشگاهینظام جدید آموزش متوسطه به اضافه مدرک پیش

 ده باشد(اخذ ش 12/6/55)حداکثر تا تاریخ 

 رشته تحصیلی قبولی: پرستاری

 سهمیه مناطق محروم 24

 های انتخاب رشته تحصیلی:های مندرج در دفترچهکدرشته

 (45تا  47علوم ریاضی و فنی )صفحات  -

 (55علوم تجربی )صفحه  -

 (11و  12علوم انسانی )صفحات  -

 (25و  28هنر )صفحه  -

 (18های خارجی )صفحه زبان -

های: ایالم، بوشهر، بایست بومی یکی از استانشده میپذیرفته

 چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، 

کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق 

 باشد. 1ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای شماره 

25 

 های: سهمیه داوطلبان شهرستان

 اهر، ورزقان و هریس 

 آذربایجان شرقی( استان)

 های انتخاب رشته تحصیلی:های مندرج در دفترچهکدرشته

 (45تا  47علوم ریاضی و فنی )صفحات  -

 (55علوم تجربی )صفحه  -

 (11و  12علوم انسانی )صفحات  -

 (25و  28هنر )صفحه  -

 (18های خارجی )صفحه زبان -

 ربطهای ذیهای شهرستانبومی یکی از بخش -

اقامت و سال دو یا سوم و پیش دانشگاهی در یکی از محل  -

 ربط باشد.های ذیها و یا شهرستانبخش

 تاییدیه فرمانداری -

26 
 سهمیه داوطلبان شهرستان 

 ابوموسی در استان هرمزگان

که در قسمت توضیحات قید  1های تحصیلی مندرج در دفتر چه شماره کدرشته

 ربط باشدهای ذیهای استانیکی از بخش بایست بومیشده میگردیده، پذیرفته

 مالک بومی بودن: ارائه گواهی سکونت مستمر به 

 سال در شهرستان ابوموسی 1مدت 

 -------------- نسخه تصویر از تمام صفحات 1اصل شناسنامه به انضمام  شدگانکلیه پذیرفته 27

 -------------- تصویر پشت و رویاصل کارت ملی به انضمام دو برگ  شدگانکلیه پذیرفته 28

 -------------- جاریتهیه شده در سال 1×4قطعه عکس تمام رخ  6 شدگانکلیه پذیرفته 25

با توجه به یکی از بندهای مقررات وظیفه عمومی مندرج در  مدرک وضعیت نظام وظیفه شدگان )برادران(کلیه پذیرفته 16

 نام و شرکت در آزمون دفترچه راهنمای ثبت 15صفحه 

 سراسری )دفترچه شماره یک( 

 2155سال 
 شدگانکلیه پذیرفته 12

 اصل وکپی دفترچه بیمه )درصورت دارا بودن( اعم از خدمات درمانی، 

 تامین اجتماعی، ارتش و...

 

  تذکر مهم:
با )سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه( شدگانی که دارای مدرک دیپلم متوسطه نظام جدید برای هر یک از پذیرفته ائه اصل کارنامه تحصیلیراـ 

های سال)ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی( های امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه

 باشد.نام ضروری میدر هنگام ثبتو قبل آن که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است  2154

های کار و دانش با شدگانی که دارای مدرک دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه یا دیپلمهبرای هر یک از پذیرفتهارائه اصل کارنامه تحصیلی ـ 

 2154های سال)ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی( های و یا سازمان آموزش و پروش برای دیپلمهامضا و ممهور به دبیرستان 

 باشد.در هنگام ثبت نام ضروری میو قبل از آن 

 

 *ناملینک ورود به سامانۀ ثبت*

http://app.qhu.ac.ir/Applicant/

