
 

 اسمه تعاليب
 

 ]با سهمیۀ استعداد درخشان[ ارشددر مقطع کارشناسیبدون آزمون پذیرش اطالعیۀ 

 (1044 ـ 1041سال تحصیلی )نیمسال اول  در دانشگاه قرآن و حدیث
 

انش د دانشجویان وبه اطالع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛  مدیرکل محترم وزارتی 10/33/89مورخ  113103/33 بخشنامۀ شمارۀبه استناد 

بدون  نامۀ پذیرشآیین ها و مراکز آموزش عالیِ دارای شرایطو دیگر دانشگاه قرآن و حدیث دولتیدانشگاه غیردورۀ کارشناسی آموختگان ممتاز 

های ورهدارشد در کارشناسی دانشگاه قرآن و حدیث در مقطع، رساندمیارشد در دورۀ تحصیلی کارشناسی (استعدادهای درخشان با سهمیۀ)آزمون

  پذیرد.ی، دانشجو من و صرفاً با بررسی سوابق تحصیلی و وضعیت علمی داوطلبانبدون آزمو پایانی این اطالعیههای مندرج در جدول رشته حضوری

 قابل دریافت است[ sanjesh.orgها از طریق سایت سازمان سنجش: نامه و اصالحیهآیین]
 

  04/40/1044حداکثر تا تاریخ مدارک خود را توانند زیر میحداقلی دارندگان شرایط 

 به دانشگاه قرآن و حدیث ارسال نمایند.
 مند شوند.امه بهرهناز تسهیالت این آیین توانندنمی داوطلبان با مدارک کارشناسی ناپیوستهمطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  (1

 مند شوند.نامه بهرهاز تسهیالت این آیین توانندنمی داوطلبان با مدارک حوزویمطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   (2

 آموخته گردد.نیمسال تحصیلی )چهار سال( دانش  8و طی   31/60/1066متقاضی باید حداکثر تا تاریخ  (3

 ی شده باشد.[آموختگی سپر]حداکثر یک سال از دانشپذیر است. تگی و صرفاً یک بار امکانآموخپذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش (0

 ذیر است.پنامه از دبیرخانۀ المپیاد امکانهای مرتبط با ارائۀ معرفیهای اول تا پانزدهم المپیاد علمی دانشجویی برای ورود به رشتهپذیرش دارندگان رتبه (5

 .توانند ارائۀ درخواست داشته باشندزیر میجدول  هایردیفاز  ییکمشخصات دارای  آموختگان دورۀ کارشناسی پیوستهدانشجویان یا دانش بنابراین

 درصد 11یا  14شاخص  واحدگذرانده تعداد نیمسال آموختگیدانش دیوور ردیف

 دانشگاهورودی در کل رشته و همدرصد دانشجویان هم 16 کل واحدها 8 1338شهریور  1330بهمن  1

2 
 1335مهر 

 ورودی در کل دانشگاهرشته و همدرصد دانشجویان هم 16 کل واحدها 7 1338بهمن 

 ورودی در کل دانشگاهرشته و همدرصد دانشجویان هم 16 کل واحدها 8 1333شهریور  3

0 

 1335بهمن 
 دانشگاهورودی در کل رشته و همدرصد دانشجویان هم 16 کل واحدها 6 1338بهمن 

 ورودی در کل دانشگاهرشته و همدرصد دانشجویان هم 16 کل واحدها 7 1333شهریور  5

 ورودی در کل دانشگاهرشته و همدرصد دانشجویان هم 16 کل واحدها 8 1333بهمن  0

7 

 1330مهر 
 ورودی در کل دانشگاهرشته و همدرصد دانشجویان هم 15 سه چهارم واحدها 6 1333شهریور 

 ورودی در کل دانشگاهرشته و همدرصد دانشجویان هم 15 سه چهارم واحدها 7 1333بهمن  8

 ورودی در کل دانشگاهرشته و همدرصد دانشجویان هم 16 کل واحدها 8 1066شهریور  3

16 
 1330بهمن 

 ورودی در کل دانشگاهرشته و غیرهمدرصد دانشجویان هم 15 کل واحدها 6 1333بهمن 

 ورودی در کل دانشگاهرشته و غیرهمدرصد دانشجویان هم 15 کل واحدها 7 1066شهریور  11

 ورودی در کل دانشگاهرشته و همدرصد دانشجویان هم 15 سه چهارم واحدها 6 1066شهریور  1337مهر  12
 

 مدارک مورد نیاز )الزامی(

 ؛[دریافت فرم] و تأیید آن از دانشگاه مقطع کارشناسی گواهی احراز رتبۀ پانزده یا ده درصد برترتکمیل فرم  .1

 تارسال این گواهی با امضا و مهر معتبر ]مدیرکل امور آموزشی دانشگاه[ برای بررسی درخواست متقاضی الزامی است. در غیر این صورت درخواس تذکرمهم:

 نخواهد شد. بررسیواصله 

 تصویر کارت ملی؛+  تمام صفحات شناسنامه با شمارۀ سریالتصویر  .2

 ؛شده بر روی فرم گواهی احراز رتبه()الصاقجدید  3×0یک قطعه عکس  .3

به نام دانشگاه  «10070417»نزد بانک ملت به شمارۀ شناسۀ « 1401146701» به شمارۀ حسابریال  100440444 اصل فیش واریزی به مبلغ  .0

 ]درج خوانا و صحیح شمارۀ شناسه بر روی فیش واریزی الزامی است[ارشد. کارشناسینام در فراخوان پذیرش بدون آزمون قرآن و حدیث بابت ثبت
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 نام و ارسال مدارکثبت نحوۀ 

پست پیشتاز به نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد،  صرفاً از طریق 04/40/1044پایان وقت اداری داوطلبان باید مدارک مذکور را حداکثر تا 

ارسال نمایند و رسید ، دفتر گزینش، نظارت و توسعۀ آموزشی و پژوهشی دانشگاه 07101ـ  1100چهارراه نوبهار، بعد از شهرک جهاد، کد پستی

زامی رشتۀ مورد تقاضا بر روی پاکت الو نام « ارشدمربوط به پذیرش بدون آزمون کارشناسی»درج عبارت پستی را نزد خود نگاه دارند. 

 است.

از طریق سایت دانشگاه انتشار  1044 شهریورنیمۀ دوم ، )پذیریش اولیۀ دانشگاه(شدگان اولیه و اسامی پذیرفته)احراز حداقل شرایط( نتایج بررسی  :1تذکر

 نشگاه خودداری شود.خواهشمند است از هر گونه تماس و یا مراجعۀ غیرضروری به دابنابراین خواهد یافت. 

 موقع رد مصاحبه برگزاری مان و مکان ز حبه است.ها، متقاضی موظف به حضور در جلسۀ مصادر صورت لزوم به مصاحبه در برخی از رشته :0تذکر

رش تلقی خواهد درخواست پذیعدم شرکت در مصاحبه، به منزلۀ انصراف از رسید.  خواهد داوطلبان اطالع به دانشگاه اینترنتی پایگاه طریق از مقتضی

 شد.

 مهم توضیحات

 گردد. بنابراین داوطلبان گرامی با دقت و در صورت دارابودن شرایط نسبت به ارسال مدارک ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمی

  مدارک اقدام نمایند.

 ،بررسی نخواهند شد. مدارک ناقص و مدارکی که بعد از مهلت مقرر به دانشگاه رسیده باشند 

 ارشد بر اساس مدارک داوطلب شـوند، تشخیص صالحیت برای ورود به مقطع کارشناسی رشـته یکتوانند در متقاضـیان صـرفام می

ورت در ص ارسـالی متقاضـی و نتیجۀ بررسی وضعیت علمی وی، بر عهدۀ گروه آموزشی مربوو و تییید معاونت آموزشی دانشگاه است.

 مازاد بر ظرفیت در هر رشته، اولویت علمی متقاضیان، مبنای پذیرش نهایی قرار خواهد گرفت.های درخواست

 ها ممنوع است.شگاهشده به سایر دانتغییر رشته و یا انتقال افراد پذیرفته راه با پرداخت شهریۀ تحصیلی است.شدگان نهایی، همادامۀ تحصیل قبول 

 ارشد، منحصرام پس از تییید سازمان سنجش آموزش کشور و هییت مرکزی جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشـناسی پذیرش نهایی متقاضـیان

 گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.گزینش دانشجو صورت خواهد گرفت. بدیهی است تشکیل پرونده هیچ
 

 مدرک کارشناسی قابل پذیرشتوضیحات و  جنسیت پذیرش محل تحصیل عنوان رشته رشته گروه

 قرآن

 علوم قرآن و حدیث
 زن و مرد مرکز قم

 ــ
 زن و مرد شعبۀ تهران

 علوم و معارف قرآن گرایش تفسیراجتماعی
 زن و مرد مرکز قم

 مشروط به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجو
 زن و مرد شعبۀ تهران

 علوم حدیث گرایش تفسیراثری
 زن و مرد مرکز قم

 زن واحد مشهد

 البالغهعلوم حدیث گرایش نهج البالغهنهج
 زن و مرد مرکز قم

 مشروط به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجو
 زن و مرد شعبۀ تهران

 کالم
 علوم حدیث گرایش کالم و عقاید

 زن و مرد مرکز قم

 زن و مرد شعبۀ تهران مشروط به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجو

 زن و مرد مرکز قم کالم امامیه

 فقه و مبانی حقوق اسالمی فقه و حقوق
 زن و مرد مرکز قم

 ــ
 زن و مرد شعبۀ تهران

 علوم ارتباطات مردزن و  مرکز قم ارتباطات گرایش حج و زیارت ارتباطات

 گراشناسی مثبتشناسی اسالمی گرایش روانروان شناسیروان
 زن و مرد مرکز قم

 روان شناسی
 زن و مرد تهران شعبۀ

 ها به اطالع متقاضیان خواهید رسید.ابالغیات وزارت علوم(، در حین بررسی درخواست آخرین  ها )بر اساسها در هر یک از رشته گروهتغییرات احتمالی رشته تذکر:
 


