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 باسمه تعالی

 شدگان نهایی نام پذیرفتهمدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبتتاریخ ثبت نام،  مراحل ثبت نام،اطالعیۀ 

 1011سال  /مقطع کارشناسی
 

 

شود و انجام مینام صرفاً به صورت اینترنتی )غیرحضوری( ثبت رساند،به اطالع می، 1011سال  شدگانپذیرفتهضمن آرزوی موفقیت و سالمتی برای 

 خواهشمند است اکیداً از مراجعۀ حضوری به دانشگاه و واحدهای تابعه خودداری فرمایید.
 

 

 کلیک کنید.را  اینجا 1011سال شدگان آزمون برای مشاهدۀ نتایج نهایی پذیرفتهـ 

 کنید(  کلیکدرج شده در دفترچه سازمان سنجش )برای مشاهده ها،  توجه به شرایط دانشگاه ـ 
 

 نام اینترنتی )غیرحضوری(فرایند ثبت

 توضیحات نامفرآیند ثبت ردیف

  شدهمطالعۀ دقیق اطالعیه توسط پذیرفته 1

 )غیرحضوری(ورود به سامانۀ پذیرش اینترنتی  2
 را کلیک کنید. اینجاـ برای راهنمای ورود اطالعات 

 را کلیک کنید. اینجاـ برای ورود به سامانۀ پذیرش 

  شده در همین اطالعیهاعالمبارگذاری اسکن مدارک  3

  ثبت اطالعاتدریافت رسید پس از تکمیل و  0

 ورود به سامانه فرم سالمتاطالعات تکمیل الزام بر  5

 ورود به سامانه اینترنتی طبق ضوابط دفترچهدریافت معافیت تحصیلی  6

  شدهدریافت شمارۀ دانشجویی از طریق پیامک به شمارۀ همراه اعالم 7

 را کلیک کنید اینجابرای اطالع از مدارک ارسالی  ارسال مدارک از طریق اداره پست بعد از دریافت شماره دانشجویی 8

 پرداخت شهریه به صورت آنالین از طریق سامانۀ جامع آموزشی )ناد( 8

 را کلیک کنید. اینجاـ برای راهنمای ورود به سامانۀ ناد 

 را کلیک کنید. اینجاـ برای راهنمای پرداخت شهریه 

 کلیک کنید.را  اینجاـ برای ورود به سامانۀ ناد 

  انتخاب واحد توسط کارشناس آموزش 9

  های آنالین توسط کارشناس آموزشتعریف میزکار جهت ورود به کالس 11

  دریافت مشخصات و مسیر ورود به کالس آنالین از طریق پیامک 
 

 

 نام اینترنتی )غیرحضوری(مدارک الزم برای بارگذاری در سامانۀ ثبت

 توضیحات شده(اسکننوع مدرک )فایل  ردیف

  دریافت جدول مدارک تحصیلی مقطع متوسطه مدرک اصل  1

  تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی معتبر 2

 مشاهدۀ مشخصات عکس جدید )سال جاری( 3*0رخ با اندارۀ معکس تما 3

 دریافت مقررات نظام وظیفه کنندۀ وضعیت نظام وظیفۀ ]برادران[مدرک مشخص 0

 )ارسال ار طریق پست همراه مدارک(  2فرم شماره و     1فرم شماره  و تکمیل فرم ها [اصل یکی از مدارک معتبر اقامتی ]اتباع خارجی 5

  اصل مدارک معتبر دال بر استفاده از سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران 6

 

 پس از دریافت شماره دانشجوییشده در جدول باال را به بخش بایگانی دانشگاه، بایست اصل مدارک اعالمشدگان میـ کلیۀ پذیرفته

، نسبت به ارسال یا تحویل اصل مدارک اقدام گرفته استای که در سایت دانشگاه قرار تحویل دهند. از این رو الزم است مطابق اطالعیه

 از ادامۀ تحصیل دانشجویانی که اصل مدارک را در موعد مقرر ارسال نکرده باشند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.بدیهی است کنند. 

 حل تحصیل خود دریافت کنند.م پذیرشنام را صرفاً از طریق ارتباط با واحد شدگان پاسخ هر گونه سؤال در خصوص ثبتـ لطفاً پذیرفته

http://srv2.sanjesh.org/p_kart/index.php/students_savabegh/sar/svbgh_ctrl/
http://srv2.sanjesh.org/p_kart/index.php/students_savabegh/sar/svbgh_ctrl/
sharayet1400.pdf
sharayet1400.pdf
http://qhu.ac.ir/index.jsp?siteid=1&pageid=1248
http://qhu.ac.ir/index.jsp?siteid=1&pageid=1248
http://applicant.qhu.ac.ir:7001/Applicant/
http://applicant.qhu.ac.ir:7001/Applicant/
https://portal.saorg.ir/mentalhealth/
https://services.epolice.ir/
http://qhu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=271&newsview=2503
http://qhu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=271&newsview=2503
http://qhu.ac.ir/uploads/3346NaadGuide.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/3346NaadGuide.pdf
http://vu.qhu.ac.ir/page/pardakhtelectroniki
http://vu.qhu.ac.ir/page/pardakhtelectroniki
http://student.qhu.ac.ir:7001/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp
http://student.qhu.ac.ir:7001/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp
http://qhu.ac.ir/uploads/madarek-karshenasi1400.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/ax1400.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/nezamvazife-karshenasi1400.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/1atba1400.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/2atba1400.pdf
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 نامها/ تاریخ ثبتمحلکدرشته

 شمارۀ تماس محل تحصیل عنوان رشته محل کدرشته
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 علوم قرآن و حدیث 15550

 حضوری

 مرکز قم

  121 داخلی 12151291

 رسان ایتاطریق پیام

@qhu_paziresh121 

 فقه و حقوق اسالمی 15555

 شناسیروان 15553

 قرآن و حدیث علوم 12265
 حضوری

 شعبۀ تهران

  11 داخلی 12151291

 رسان ایتاطریق پیام

@qhu_paziresh11 

 فقه و حقوق اسالمی 12266

 شناسیروان 12263

 علوم قرآن و حدیث 15551

 دورۀ مجازی

 )الکترونیکی(

  121 داخلی 12151291

 رسان ایتاطریق پیام

@qhu_paziresh121 

 حقوق اسالمیفقه و  15552

 شناسیروان 15509

 علوم حدیث 15551

 نکات مهم و قابل توجه

؛ دانشگاه از برگزاری دوره معذور شدهگذاریهای نشانرشتهدر صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد برای تشکیل کالس در 

]مشروط به دارا بودن شرایط ابالغی از خواهد بود؛  دانشگاه با استفاده از طرح تجمیع و بررسی درخواست کتبی متقاضی 

 های همین دانشگاه موافقت خواهد کرد. سوی سازمان سنجش[ برای پذیرش در دیگر رشته

 پرداخت شهریه

نام، دریافت شمارۀ دانشجویی و دریافت رمز عبور، به بایست پس از طی مراحل ثبتشدگان گرامی میپذیرفته

شهریۀ ثابت نیمسال  (آنالینالکترونیکی ) )ناد( مراجعه نموده و نسبت به پرداختسامانۀ مدیریت اطالعات آموزشی 

اقدام کنند. مهلت  ریال 011152105دورۀ مجازی: شهریۀ ثابت و   ریال 011102117دورۀ حضوری: مبلغ اول در 

شروع نیمسال  ( است. پس از1011دی  13اول ) های پایانی نیمسالپرداخت شهریۀ متغیر تا قبل از شروع آزمون

های تخفیفات مالی فعال خواهد شد که بر اساس آن، امکان ارائۀ ای برای بررسی درخواستتحصیلی، اطالعیه

 درخواست توسط دانشجویان فراهم خواهد شد.

 بایست از طریق کارت بانکی عضو شبکۀ شتاب با رمز دوم انجام شود.: پرداخت شهریۀ ثابت نیمسال اول، می1تذکر

 امکان تقسیط کل شهریه )ثابت و متغیر( در هر نیمسال تحصیلی تا قبل از شروع امتحانات همان نیمسال، فراهم است. :2تذکر 

 

 *اینترنتی )غیرحضوری( نام*لینک ورود به سامانۀ ثبت
 

http://applicant.qhu.ac.ir:7001/Applicant/

