
  

  اسمه تعاليب

  [با سهمية استعداد درخشان] ارشددر مقطع كارشناسيبدون آزمون پذيرش اطالعية 
  )٩٩ ـ ١٤٠٠سال تحصيلي (نيمسال اول  در دانشگاه قرآن و حديث

  

انش د دانشجويان وبه اطالع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛  مديركل محترم وزارتي ٠٦/١١/٩٨مورخ  ٣٠١٠٤١/١١ بخشنامة شمارةبه استناد      

با (بدون آزموننامة پذيرش آيين ها و مراكز آموزش عاليِ داراي شرايطو ديگر دانشگاه قرآن و حديث دولتيدانشگاه غيردورة كارشناسي آموختگان ممتاز 

هاي مندرج رشته هاي حضوريدورهارشد در كارشناسي دانشگاه قرآن و حديث در مقطع، رساندميارشد در دورة تحصيلي كارشناسي )استعدادهاي درخشان سهمية

ها از طريق سايت سازمان سنجش: نامه و اصالحيهآيين[ پذيرد.، دانشجو مين و صرفاً با بررسي سوابق تحصيلي و وضعيت علمي داوطلباندر جدول زير بدون آزمو

sanjesh.org [قابل دريافت است  
  

  مدارك خود را به دانشگاه قرآن و حديث ارسال نمايند. ٣٠/٠٣/٩٩حداكثر تا تاريخ توانند زير ميحداقلي دارندگان شرايط 

  مند شوند.نامه بهرهاز تسهيالت اين آيين توانندنمي داوطلبان با مدارك كارشناسي ناپيوستهمطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  )١

 مند شوند.نامه بهرهاز تسهيالت اين آيين توانندنمي داوطلبان با مدارك حوزويمطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   )٢

 .گرددآموخته نيمسال تحصيلي (چهار سال) دانش  ٨ و طي  ٣١/٠٦/٩٩تا تاريخ حداكثر متقاضي بايد  )٣

 آموختگي سپري شده باشد.]سال از دانش[حداكثر يك پذير است. آموختگي و صرفاً يك بار امكانپذيرش براي سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش )٤

 پذير است.امكان نامه از دبيرخانة المپيادهاي مرتبط با ارائة معرفيهاي اول تا پانزدهم المپياد علمي دانشجويي براي ورود به رشتهدارندگان رتبهپذيرش  )٥
 

  توانند ارائة درخواست داشته باشندبنابر اين داوطلبانِ داراي مشخصات زير مي
  

با گذراندن  )١٣٩٨(تا شهريور هشت نيمسال كه طي هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) (اين دانشگاه و يا ديگر دانشگاه ١٣٩٤ورودي مهر  كارشناسي پيوستةدانشجويان دورة  .١

هاي روزانه و شبانه / [با احتساب مجموع ظرفيت ورودي خودهم رشته وآموخته شده، به لحاظ ميانگين كل، جزو ده درصد برتر دانشجويان همكل واحدهاي درسي دانش

 باشند. حضوري و غيرحضوري] 

با گذراندن  )١٣٩٨ بهمن(تا  هشت نيمسالكه طي هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) (اين دانشگاه و يا ديگر دانشگاه ١٣٩٤ورودي بهمن كارشناسي پيوستةدانشجويان دورة  .٢

هاي روزانه و شبانه / [با احتساب مجموع ظرفيت ورودي خودرشته و همآموخته شده، به لحاظ ميانگين كل، جزو ده درصد برتر دانشجويان همواحدهاي درسي دانشكل 

 باشند.  حضوري و غيرحضوري] 

با  )١٣٩٨(تا شهريور نيمسال  هفتكه پس از هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) (اين دانشگاه و يا ديگر دانشگاه ١٣٩٤بهمن ورودي  كارشناسي پيوستةدانشجويان دورة  .٣

هاي روزانه [با احتساب مجموع ظرفيتورودي خود، همرشته و دانشجويان هم درصد برتر دهجزو  آموخته شده، به لحاظ ميانگين كل،كل واحدهاي درسي دانشگذراندن 

 باشند.   و شبانه / حضوري و غيرحضوري] 

با  )١٣٩٩(تا شهريور نيمسال  هشتكه پس از هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) (اين دانشگاه و يا ديگر دانشگاه ٥١٣٩ورودي مهر كارشناسي پيوستةدانشجويان دورة  .٤

هاي روزانه و شبانه / حضوري و [با احتساب مجموع ظرفيتورودي خود رشته و همدرصد برتر دانشجويان هم ده، به لحاظ ميانگين كل، جزو واحدهاي درسي كلگذراندن 

 نيز فرصت درخواست دارند.] ١٤٠٠[در سال  باشند.  غيرحضوري] 

با گذراندن  )١٣٩٨ بهمن(تا  نيمسال هفتكه پس از هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) دانشگاه(اين دانشگاه و يا ديگر  ١٣٩٥ ورودي مهر كارشناسي پيوستةدانشجويان دورة  .٥

هاي روزانه [با احتساب مجموع ظرفيت ورودي خودرشته و هم، به لحاظ ميانگين كل، جزو پانزده درصد برتر دانشجويان همواحد) ١١٥(حداقل سه چهارم واحدهاي درسي 

 باشند. و شبانه / حضوري و غيرحضوري] 

با گذراندن  )١٣٩٨شهريور (تا  نيمسال ششكه پس از هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) (اين دانشگاه و يا ديگر دانشگاه ١٣٩٥ ورودي مهر كارشناسي پيوستةدانشجويان دورة  .٦

هاي روزانه [با احتساب مجموع ظرفيت ورودي خودرشته و هم، به لحاظ ميانگين كل، جزو پانزده درصد برتر دانشجويان همواحد) ١١٥(حداقل سه چهارم واحدهاي درسي 

 باشند. و شبانه / حضوري و غيرحضوري] 

با  )١٣٩٩ شهريور(تا نيمسال  هفتكه پس از هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) (اين دانشگاه و يا ديگر دانشگاه ١٣٩٥بهمن ورودي  كارشناسي پيوستةدانشجويان دورة  .٧

[با  ورودي خود، جزو پانزده درصد برتررشته و غيرهمآموخته شده، به لحاظ ميانگين كلِ هشت نيمسال دانشجويان همكل واحدهاي درسي دانش گذراندن

 نيز فرصت درخواست دارند.] ١٤٠٠[در سال  باشند.  هاي روزانه و شبانه / حضوري و غيرحضوري] احتساب مجموع ظرفيت

با گذراندن  )١٣٩٨(تا بهمن  شش نيمسالكه پس از هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) (اين دانشگاه و يا ديگر دانشگاه ١٣٩٥بهمن ورودي  كارشناسي پيوستةدانشجويان دورة  .٨

[با احتساب مجموع  ورودي خود، جزو پانزده درصد برتررشته و غيرهمدانشجويان هم آموخته شده، به لحاظ ميانگين كلِ هشت نيمسالكل واحدهاي درسي دانش

  باشند. هاي روزانه و شبانه / حضوري و غيرحضوري] ظرفيت

با گذراندن  )١٣٩٩(تا شهريور نيمسال  ششكه پس از هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) (اين دانشگاه و يا ديگر دانشگاه ١٣٩٦ مهرورودي  كارشناسي پيوستةدانشجويان دورة  .٩

هاي روزانه [با احتساب مجموع ظرفيت ورودي خودرشته و هم، به لحاظ ميانگين كل، جزو پانزده درصد برتر دانشجويان همواحد) ١١٥(حداقل سه چهارم واحدهاي درسي 

 فرصت درخواست دارند.]نيز  ١٤٠٠[در سال باشند.  و شبانه / حضوري و غيرحضوري] 

  

  



 
  مدارك مورد نياز (الزامي)

 ؛][دريافت فرم و تأييد آن از دانشگاه مقطع كارشناسي گواهي احراز رتبة پانزده يا ده درصد برترتكميل فرم  .١

 است. در غير اين صورت به درخواست واصله ترتيب اثر داده نخواهد شد. ارسال اين گواهي با امضا و مهر معتبر [مديركل امور آموزشي دانشگاه] براي بررسي درخواست متقاضي الزامي تذكرمهم:

 به انضمام تصوير كارت ملي؛ تمام صفحات شناسنامه با شمارة سريالتصوير  .٢

 ؛شده بر روي فرم گواهي احراز رتبه)(الصاقجديد  ٣×٤يك قطعه عكس  .٣

نام در به نام دانشگاه قرآن و حديث بابت ثبت »١٣٩٧٢٠١٧«نزد بانك ملت به شمارة شناسة » ٥٠٢٥٥٠٦٧٤٥« شمارة حساب به ريال ٦٠٠,٠٠٠مبلغ اصل فيش واريزي به  .٤

 [درج خوانا و صحيح شمارة شناسه بر روي فيش واريزي الزامي است]ارشد. فراخوان پذيرش بدون آزمون كارشناسي

  نام و ارسال مداركثبت نحوة 
پست پيشتاز به نشاني: قم، بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، بعد  صرفاً از طريق ٣٠/٠٣/٩٩پايان وقت اداري ثر تا داوطلبان بايد مدارك مذكور را حداك

درج ارسال نمايند و رسيد پستي را نزد خود نگاه دارند. ، دفتر گزينش، نظارت و توسعة آموزشي و پژوهشي دانشگاه ٣٧١٩٥ـ  ١١٣٩از شهرك جهاد، كد پستي

  و نام رشتة مورد تقاضا بر روي پاكت الزامي است.» ارشدمربوط به پذيرش بدون آزمون كارشناسي«عبارت 

از طريق سايت دانشگاه انتشار خواهد يافت.  ١٣٩٩نيمة دوم تير ، (پذيريش اولية دانشگاه)شدگان اوليه و اسامي پذيرفته(احراز حداقل شرايط) نتايج بررسي  :١تذكر

  است از هر گونه تماس و يا مراجعة غيرضروري به دانشگاه خودداري شود.خواهشمند بنابراين 

 از مقتضي موقع در مصاحبه برگزاري مان و مكان ز .استمصاحبه حضور در جلسة  بهها، متقاضي موظف در صورت لزوم به مصاحبه در برخي از رشته :٢تذكر

  عدم شركت در مصاحبه، به منزلة انصراف از درخواست پذيرش تلقي خواهد شد.  .رسيد خواهد داوطلبان اطالع به دانشگاه اينترنتي پايگاه طريق

  توضيحات مهم
 گردد. بنابراين داوطلبان گرامي با دقت و در صورت دارابودن شرايط نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايند.مدارك ارسالي و وجوه پرداختي به هيچ عنوان مسترد نمي   

 .مدارك ناقص و مداركي كه بعد از مهلت مقرر به دانشگاه رسيده باشند، بررسي نخواهند شد  

 ارشد بر اساس مدارك ارسالي متقاضـي و داوطلب شوند، تشخيص صالحيت براي ورود به مقطع كارشناسي رشته يكتوانند در متقاضيان صرفاً مي

  مربوط و تأييد معاونت آموزشي دانشگاه است.نتيجة بررسي وضعيت علمي وي، بر عهدة گروه آموزشي 

  هاي مازاد بر ظرفيت در هر رشته، اولويت علمي متقاضيان، مبناي پذيرش نهايي قرار خواهد گرفت.در صورت درخواست تذكر:

 ها ممنوع است.شده به ساير دانشگاهتغيير رشته و يا انتقال افراد پذيرفته راه با پرداخت شهرية تحصيلي است.شدگان نهايي، همادامة تحصيل قبول  

 ارشد، منحصراً پس از تأييد سازمان سنجش آموزش كشور و هيأت مركـزي گـزينش دانشـجو صـورت جهت ورود بدون آزمون در مقطع كارشناسي پذيرش نهايي متقاضيان

  گونه حقي را براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد.خواهد گرفت. بديهي است تشكيل پرونده هيچ

  مدرك كارشناسي قابل پذيرشتوضيحات و   جنسيت پذيرش  محل تحصيل  عنوان رشته  رشته گروه

  قرآن

  علوم قرآن و حديث
  زن و مرد  مركز قم

  ــ
  زن و مرد  شعبة تهران

  علوم و معارف قرآن گرايش تفسيراجتماعي
  زن و مرد  مركز قم

  مشروط به حدنصاب رسيدن تعداد دانشجو
  مردزن و   شعبة تهران

  علوم حديث گرايش تفسيراثري
  زن و مرد  مركز قم

  زن  واحد مشهد

  البالغهنهج

  البالغهعلوم حديث گرايش نهج

  البالغهعلوم و معارف نهج

  زن و مرد  مركز قم

  زن و مرد  شعبة تهران  مشروط به حدنصاب رسيدن تعداد دانشجو

  زن  واحد مشهد  البالغهعلوم حديث گرايش نهج

  كالم

  علوم حديث گرايش كالم و عقايد
  زن و مرد  شعبة تهران

  به حدنصاب رسيدن تعداد دانشجو مشروط

  زن و مرد  مركز قم

  زن و مرد  مركز قم  كالم اماميه

  شناسي گرايش كالمشيعه
  زن و مرد  مركز قم

  زن و مرد  شعبة تهران

  فقه و مباني حقوق اسالمي  فقه و حقوق
  مرد زن و  مركز قم

  ــ
  زن و مرد  شعبة تهران

  علوم ارتباطات  مردزن و   مركز قم  ارتباطات گرايش حج و زيارت  ارتباطات

  روان شناسي  زن و مرد  مركز قم  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان  شناسيروان

  رسيدن تعداد دانشجومشروط به حدنصاب   زن و مرد  مركز قم  علوم حديث گرايش اقتصاد ايالمي  اقتصاد

  ها به اطالع متقاضيان خواهيد رسيد.ابالغيات وزارت علوم)، در حين بررسي درخواست آخرين  ها (بر اساسها در هر يك از رشته گروهتغييرات احتمالي رشته تذكر:
  


