
  
  1395 سال مقطع کارشناسیتکمیل ظرفیت پذیرفته شدگان نام  ثبتدستورالعمل 

  

  

بـه   1395سـال   تکمیل ظرفیت رشته علوم قـرآن و حـدیث  ، ضمن تبریک و خیر مقدم به همه پذیرفته شدگان )س(حضرت معصومهدانشگاه 

  .پذیرفتطبق برنامه اعالم شده صورت خواهد   رساند، ثبت نام و تشکیل پرونده اطالع می

بـراي تشـکیل    و طبـق برنامـه اعـالم شـده     12/11/95مـورخ   شنبه  سهتا  11/11/95مورخ  شنبهدوهاي روز درپذیرفته شدگان ضروري است 

  .نمایندمراجعه  دانشگاهبه پرونده 

  :دي تحویل نمایند اسکن نموده و در یک سیپذیرفته شدگان الزم است مدارك ذیل را     - 1

  شناسنامهات صفحتمامی.  

 و رو پشت (کارت ملی( 

 عکس 

 اصل گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه 

 دانشگاهی دانشگاهی و یا گواهی موقت دوره پیش گواهینامه پایان دوره پیش 

 ریزنمرات دوره متوسطه  

  .تسري کپی از تمامی صفحادو همراهه اصل شناسنامه ب - 2

 )و رو پشت ( سري کپی دو بهمراهاصل کارت ملی  - 3

 ).پشت عکسها مشخصات درج شود(زمینه سفید تهیه شده در سال جاري  3×4تمام رخ  قطعه عکس هشت - 4

 و یک برگ کپی اصل گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه - 5

 برگ کپی دو و  دانشگاهی دانشگاهی و یا گواهی موقت دوره پیش گواهینامه پایان دوره پیش - 6

 و یک برگ کپی ریزنمرات دوره متوسطهاصل  - 7

 يامه آزمون سراسرکارن نتیپر - 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 زمان حضور تاريخ رديف

 12الی  9ساعت  "ش"تا  "الف"حرف  11/95/ 11 ١

 12الی  9ساعت   "ي"تا   "ص" حرف   11/95/ 12  ٢

  جدول زمانبندي ثبت نام



 

تذکرات مهم:  

  .در صورت وجود نقص و کمبود مدارك تشکیل  پرونده انجام نخواهد شد - 1

ه فقط بر اساس برنامه اعالم شده و با حضور خود فرد و با ارایه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی و پـس  تشکیل پرونده از پذیرفته شد - 2

 .می گردد از شناسایی و تأیید واحد مربوطه انجام

 .متعاقبا اعالم خواهد شد پذیرفته شدهنام اینترنتی از  زمان ثبت - 3

و دستورالعمل سـازمان سـنجش آمـوزش     1395آزمون سراسري سال  1بدیهی است در هر زمان که دانشگاه طبق مفاد دفترچه شماره  - 4

کشور ثبت نام دانشجو را در بدو ورود به علت مغایرت مقررات یا نقص مـدارك مهـم غیـر مجـاز تشـخیص دهـد بالفاصـله از ادامـه         

 .مددر هر مرحله اي از تحصیل جلوگیري به عمل خواهد آ) غیر مجاز به تحصیل دانشجوي (تحصیل پذیرفته شده 

شـدگان   از پذیرفتـه  نشـجویی و هزینـه افتتـاح حسـاب بانـک     ریال بابت هزینه کارت دانشجویی، هزینه بیمـه حـوادث دا   350000مبلغ  - 5

 .دریافت خواهد شد

 .خوابگاه غیر دولتی بوده و هزینه آن متعاقبا طبق مصوبه دانشگاه اعالم خواهد شد: قابل توجه متقاضیان خوابگاه -6

 .باشد ثبت نام حضوري الزامی میجهت  گان عزیزدپذیرفته شاولیاء حضور -7

 .باشد میضروري ) چادر(شهر مقدس قم، پوشش مناسب اسالمی با توجه فضاي معنوي  - 8

 .)س(دانشگاه حضرت معصومه – )ره(امامیادگار ورزشگاه روبروي  – الغدیربلوار  –قم : دانشگاه جهت مراجعه حضوري آدرس - 9

 .تماس حاصل نمایید 025-33209056توانید با شماره  ت بیشتر میهرگونه سوال و کسب اطالعاجهت طرح  - 10


