
 
 

 

 5931 سالـ آزمون اختصاصی ـ  ارشدشدگان نهایی مقطع کارشناسینام پذیرفتهاطالعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبت

 مراحل ثبت نام

و تحصیلی ی، مشخصات ااطالعات و مشخصات شناسنامه شدگان، در این مرحله ضمن ورود: پذیرفته)الزامی(نام اینترنتی ثبت (5

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

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

 محل تحصیل
 تاریخ ثبت نام

 )اینترنتی و حضوری(

ساعات ثبت 

 نام حضوری
 شمارۀ تماس نشانی

حضوری 

 قم

قم: بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، بعد از شهرک جهاد،  ــ 51تیر ماه  02تا  51 اینترنتی

مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث ـ ساختمان دانشگاه قرآن و 

 531، اتاق همکفحدیث، طبقه 

20132520141 
 53تا  8 51تیر ماه  04تا  00 حضوری تماس در صورت ضرورت

 مجازی
 51تیر ماه  02تا  51 اینترنتی

 مراجعه شود.  http://vu.qhu.ac.irبرای کسب اطالعات به سایت:  
 51تیر ماه  04تا  00 حضوری

 الزممدارک      
 

و یا مدرک کارشناسی معتبر از دیگر  با ذکر معدلهای علمیۀ قم، اصفهان و مشهد مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه 0مدرک سطح اصل  .5

 ؛مراکز آموزش عالی به همراه مدرک سطح یک با ذکر معدل

حوزه  3پایۀ دال بر اتمام های مجازی که دارای مدرک کارشناسی دانشگاهی هستند، ارائۀ مدرک رشته شدگان کدبرای پذیرفته :1تبصره

 الزامی است. 

در صورت عدم فارغ آموخته شوند، بدیهی است دانش قبلیدر مقطع  35/20/51شدگان الزم است حداکثر تا تاریخ پذیرفته :2تبصره

 قبولی پذیرفته شده لغو خواهد شد.التحصیلی در مقطع قبلی تا تاریخ ذکر شده 

با موفقیت به اتمام برسد ولی زمان فراغت از تحصیل آنان به  35/20/51نام از پذیرفته شدگانی که کلیۀ واحدهای درسی آنان تا ثبت :3تبصره

 با أخذ تعهد کتبی بالمانع است.باشد،  32/25/51تا واحدی أخذ نکرده باشند(  51ـ  50)به شرطی که برای نیمسال اول سال تحصیلی هر دلیل 

 های علمیه مبنی بر موافقت با تحصیل همزمان در دانشگاه و حوزه.توسط مرکز مدیریت حوزه اصل گواهی تأییدشده    .2

 سری فتوکپی از تمام صفحات آن؛ یکو  اصل شناسنامه و کارت ملی .9

 ؛در سال جاریتهیه شده  3*4تمام رخ  قطعه عکس یک .4

 ارائه نمایند. 3*4قطعه عکس  0 گردد، بایدنام در این دانشگاه برای آنان معافیت تحصیلی صادر میبا توجه به ضوابط پس از ثبت برادرانی که تبصره:

 [ینجا را کلیک کنیدبرای اطالع از مقررات نظام وظیفه ا]؛ وضعیت نظام وظیفه مدارک معتبر دال بر تعیین .1

در دانشگاه را از مرکز طالب گرامی که از معافیت تحصیلی حوزه علمیه استفاده می کنند می بایست مجوز تحصیل همزمان  تذکر مهم:

نام مدیریت دریافت و به جای وضعیت نظام وظیفه در زمان ثبت نام اینترنتی مجوز اسکن و در سامانه ثبت نام  بارگزاری  و در زمان ثبت 

 حضوری اصل مدرک تحویل دانشگاه شود.

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

 ؛از سهمیه رزمندگان استفادهمدارک معتبر دال بر امکان  .7

کارت بانکی عضو شتاب به همراه پذیرفته شدگان می بایست مبالغ تعیین شده ذیل را در  برای پرداخت شهریۀ ثابت نیمسال اول .8

 همراه خود داشته باشند.رمز دوم الزامی 

 ریال 0661066 الف( پذیرفته شدگان در دوره مجازی )غیر حضوری(: همراه داشتن مبلغ

 ریال 0057566ب( پذیرفته شدگان در دوره حضوری )خواهران(: همراه داشتن مبلغ 

  را کلیک کنند. اینجااز تخفیفات می توانند برای اطالع تذکر: پذیرفته شدگان 
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 مهم تذکرات

شده و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطالعیه های اعالمنام منحصراً در تاریخو ثبت نام الزامی استبرای ثبت شدهحضور شخص پذیرفته .5

 .نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شدشده برای ثبتتعیین شدگان در تاریخعدم مراجعه پذیرفتهپذیرد و صورت می

صالح شدگان در آزمون اختصاصی منوط به صدور تأیید صالحیت عمومی از سوی مراجع ذینام قطعی از پذیرفتهثبت .2

بایست فرم تأیید صالحیت عمومی تکمیل و در می خواهد بود و طبق اطالعیه ذیلدر سازمان سنجش آموزش کشور

 زمان ثبت نام همراه با بقیه مدارک ثبت نامی به کارشناس مربوطه تحویل شود.

 

 اطالعیۀ مدارک مورد نیاز برای صالحیت عمومی و نحوۀ تکمیل و ارسال

 ارشدـ مقطع کارشناسی 5931شدگان مشروط در آزمون اختصاصی ویژۀ طالب سال قبول
 

ارشد، در مقطع کارشناسی 5351در آزمون اختصاصی ویژۀ طالب سال « شدگان مشروطقبول»کلیۀ  پذیرش قطعیرساند اطالع می به

دیۀ ییمنوط به طی مراحل استعالم صالحیت عمومی در هیأت مرکزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور و وصول تأ

 نهایی از هیأت مزبور به دانشگاه خواهد بود.

 وسیله ضمن اعالم مدارک مورد نیاز، توجه عزیزان را به نکات زیر جلب می نماییم:بدین   

 تا وصول تأییدیۀ نهایی از هیأت گزینش دانشجو، صدور هرگونه گواهی برای دانشجو ممنوع و نامعتبر است. .1

صورت دقیق و خوانا  ها، صداقت را رعایت کرده و عنوان محل تحصیل و نشانی محل تحصیل را بهدر تکمیل فرم .2

 در فرم ثبت نمایید.

در اعالم نتیجه و ارسال اطالعات نادرست، غلط و خالف « تأخیر»تکمیل اطالعات فرم به صورت ناقص منجر به  .3

 خواهد شد.« ابطال نتیجه»واقعیت، منجر به 

دانشگاه اجتناب  از ارسال مدارک به هیأت مرکزی گزینش دانشجو، به صورت فردی و بدون نامۀ معاونت آموزشی .4

 گردد.

 مدارک مورد نیاز

 [برای دریافت فرم اینجا را کلیک کنید] (نسخه کپی 0« + همراه با الصاق عکس جدید»نسخۀ اصلی  5)نویس شدۀ فرم صالحیت عمومی به صورت دستتکمیل .5

 شناسنامه )یک سری(تصویر تمام صفحات  .0

 تصویر کارت ملی دو رو )یک سری( .3

 تصویر حکم کارگزینی )یک سری در صورت استخدام( .4

نام خزانه داری کل به  «2572553225229»یا  «4225225525227483»به حساب  «ریال 232.222»اصل فیش واریزی به مبلغ  .1

 تهیه کرده و نزد خود نگهدارید.()از فیش پرداختی کپی قابل پرداخت در کلیۀ شعب بانک ملی.  کشور

از ارسال هر گونه مدارک دیگر، غیر از مدارک ذکر شده جداً خودداری شود. در صورت ارسال، مدارک اضافی امحاء شده و قابل  تذکر مهم:

 استرداد نخواهد بود.

ناملینک ورود به سامانۀ ثبت 
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