
 
 

  ـ آزمون سراسريدانشگاه قرآن و حديث ارشد مقطع كارشناسيمصاحبة ورودي شمارة دو ـ  اطالعية

  ١٣٩٨سال آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  شدگان چندبرابر ظرفيتمجازشدگان به انتخاب رشته و معرفيقابل توجه 
  

  

  برگزار خواهد شد. ) و شعبة تهران قممركز ( دانشگاهمحل در  دانشگاه غيردولتي قرآن و حديث داراي شرايط خاص هايمحلكدرشتهارشدِ مصاحبة علمي و عمومي ورود به مقطع كارشناسي

  هايرشته محلبراي كداز سوي سازمان سنجش آموزش كشور اسامي آنان كه  ٩٨ كننده در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سالداوطلبان شركت

  ؛ ٠٤/٠٥/١٣٩٨ تاريخاز  الزم است الم شده است،اع] ١١٣٣كدرشته امتحاني[از  تهرانشعبة ـ  ١٤٢٩٩ /مركز قمـ  ١٤٣٠٠ 

  مراجعه نمايند. qhu.ac.irبه سايت دانشگاه  مذكور هايمحلت مصاحبة ورودي كدرشتهجهت آگاهي از اطالعات مرتبط با روز و ساع
       

  )مدارك در روز مصاحبه الزامي استداشتن تمام  همراه( مدارك الزم براي شركت در مصاحبة ورودي

تصويركارنامة آزمون ورودي  )٣با ذكر معدل؛ ) ٢(يا سطحدورة كارشناسي  گواهي تأييدشده توسط دانشگاه يا مؤسسة آموزش عالي) يا(تصوير مدرك تحصيلي  )٢؛ جديد يك قطعه عكس )١

به حساب  ريال ٥٠٠,٠٠٠اصل فيش بانكي به مبلغ  )٦؛ آنهاكارت ملي به همراه اصل  يا (يك سري)شناسنامه تصويرتمام صفحات )٥ تصوير كارنامة انتخاب رشته؛ )٤؛ تحصيالت تكميلي

   .به نام دانشگاه قرآن و حديث »١٣٩٧٢٠١٧«شناسة پرداخت با  بانك ملتقابل واريز در تمام شعب  ٥٠٢٥٥٠٦٧٤٥ شمارة
  

  اعالم خواهد شد.از طريق سايت سازمان  ٣١/٠٤/٩٨تاريخ در  سازمان سنجش آموزش كشورهاي داراي شرايط خاص از سوي اسامي چندبرابر ظرفيت رشته )١  تذكر:

  خواهد بود. ١٣٩٨مرداد ] ٩تا  ٦[دوم  هفتةطي پس از دريافت اسامي چندبرابر ظرفيت از سازمان سنجش، ) زمان تقريبي برگزاري مصاحبة ورودي دانشگاه، ٢            

  دانشگاه از روز و ساعت مصاحبة ورودي مطلع شوند. مراجعه به سايتبا  ٠٤/٠٥/١٣٩٨توانند از تاريخ شدگان چندبرابر ظرفيت، مي) معرفي٣  
  .است و قابل پيگيري نخواهد بودبه منزلة انصراف از تحصيل در اين دانشگاه شده) (در تاريخ تعيينو حضور در مصاحبه  ورود به سامانهعدم  )٤ 

  شده خود را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.توانند در صورت تمايل آثار پژوهشي چاپ داوطلبان مي )٥ 
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 دانشگاه قرآن و حديث

  معاونت آموزشي و پژوهشي
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