اطلاعیه ثبتنام قبول شدگان آزمون اختصاصی
(ویژه طلاب حوزه علمیه)
ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به کلیه پذیرفتهشدگان گرامی ،لازم است به همراه اسکن مدارک خود در تاریخهای اعلام شده جهت ثبتنام به
دانشگاه مراجعه فرمایید:

 .1زمـان ثبتنام :یکشنبه  25شهریور الي دوشنبه دوم مهر
 .2مـدارک لازم برای ثبتنام در مقطع کارشناسي:
 .1.2اصل و اسکن مدرک سطح یک صادره از مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و یا مدرک پیش دانشگاهی به همراه نامه اتمام پایه 6
 .1.1اصل و اسکن شناسنامه
 .1.2اصل و اسکن کارت ملی (پشت و رو)
 .1.2اصل و اسکن مدرک دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه ( کارت معافیت تحصیلی حوزه یا کارت پایان خدمت)
 .1.2دو قطعه عکس  2×2جدید پشت نویسی شده
 .1.6اصل و اسکن مدرک دال بر استفاده از سهمیه از مراجع ذیصلاح (قبول شدگان سهمیه)
 .1.2پرینت کارنامه نهایی
 .1.2تکمیل مدارک مربوط به بررسی صلاحیت عمومی شامل مدارک  -2تکمیل فرم صلاحیت عمومی ( نسخه اصلی همراه با دو عدد عکسس رنگسی
)  -1کپی همه صفحات شناسنامه و کارت ملی -2درصورت اشتغال  ،ارسال کپی حکم کارگزینی -2فیش پرداختی به مبلس  220000ریسال
بسه حسسا  4001021101007489بسه نسام خزانسه داری کسل کشسور قابسل پرداخست در کلیسه شسعي بانسک ملسی یسا بسه شسماره کسارت
) 6262522015521121
تذکر مهم :از داوطلبانی که بصورت بورسیه پذیرفته شدهاند درصورتیکه موفق به اخذ مدرک سطح یک نشدهاند با دارا بودن مدرک پیشدانشگاهی به
صورت غیربورسیه ثبتنام خواهد شد.

 .3مدارک لازم برای استفاده از بورسيه در مقطع کارشناسي:
 .2.2تعهد محضری (برای داوطلبان بورسیه) (فرم نمونه از اداره بورس دانشگاه تهیه شود).
 .2.1گواهی اشتغال به تحصیل در حوزه علمیه

 .4مدارک مورد نيازجهت ثبت نام در مقطع کارشناسي ارشد:
.2.2
.2.1
.2.2
.2.2
.2.2
.2.6
.2.2

اصل و اسکن مدرک کارشناسی به همراه گواهی پایان پایه شفاهی و کتبی  2حوزه یا اصل مدرک سطح دو
اصل و اسکن تمام صفحات شناسنامه
اصل و اسکن کارت ملی ( و یک کپی پشت و رو از آن)
اصل و اسکن مدرک دال بر تعیین وضعیت نظاموظیفه (برادران)
سه قطعه عکس  2×2جدید پشت نویسی شده
مدرک دال برمجاز بودن استفاده از سهمیه از مراجع ذیصلاح ( ویژه قبول شدگان با استفاده از سهمیه)
تکمیل مدارک مربوط به بررسی صلاحیت عمومی شامل مدارک  -2تکمیل فرم صلاحیت عمومی ( نسخه اصلی همراه با دو عدد عکس رنگی ) -1
کپی همه صفحات شناسنامه و کارت ملی -2درصورت اشتغال  ،ارسال کپی حکم کارگزینی -2فیش پرداختی به مبل  220000ریال به حسا
 2002012202002225به نام خزانه داری کل کشور قابل پرداخت در کلیه شعي بانک ملی یا به شماره کارت )6262522015521121

 .5مدارک لازم برای استفاده از بورسيه در مقطع کارشناسي ارشد:
 .2.2تعهد محضری (برای داوطلبان بورسیه) (فرم نمونه از اداره بورس دانشگاه تهیه شود).
 .2.1گواهی اشتغال به تحصیل در حوزه علمیه
تذکر :قبول شدگان بورسيه لازم است نامه اتمام پایه شفاهي و کتبي را از مرکزمدیریت حوزه اخذ و زمان ثبت نام ارائه نمایند.

 .6مدارک مورد نيازجهت تشکيل پرونده در مقطع دکتری:
 .6.2اصل و اسکن مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با رشته به همره گواهی اتمام پایه شفاهی  ،کتبی  20حوزه
 .6.1اصل و اسکن مدرک کارشناسی  /یا سطح 1
 .6.2اصل و اسکن تمام صفحات شناسنامه
 .6.2اصل و اسکن کارت ملی (پشت و رو)
 .6.2ارائه مدرک دال بر تعیین وضعیت نظاموظیفه (برادران)
 .6.6سه قطعه عکس  2×2جدید پشت نویسی شده
 .6.2مدرک دال برمجاز بودن استفاده از سهمیه از مراجع ذیصلاح ( ویژه قبول شدگان با استفاده از سهمیه)
 .6.2تکمیل مدارک مربوط به بررسی صلاحیت عمومی شامل مدارک  -2تکمیل فرم صلاحیت عمومی ( نسخه اصلی همراه با دو عدد عکس
رنگی )  -1کپی همه صفحات شناسنامه و کارت ملی -2درصورت اشتغال  ،ارسال کپی حکم کارگزینی -2فسیش پرداختسی بسه مبلس
 220000ریال به حسا  4001021101007489به نام خزانه داری کل کشور قابل پرداخت در کلیه شعي بانک ملی یا به شسماره
کارت ) 6262522015521121

 .7مدارک لازم برای استفاده از بورسيه در مقطع دکتری:
 .2.2تعهد محضری (برای داوطلبان بورسیه) (فرم نمونه از اداره بورس دانشگاه تهیه شود).
 .2.1گواهی اشتغال به تحصیل در حوزه علمیه
تذکر :قبول شدگان بورسيه لازم است نامه اتمام پایه شفاهي و کتبي را از مرکزمدیریت حوزه اخذ و زمان ثبت نام ارائه نمایند.
تذکر مهم :بدليل ضبط مدارک در پرونده تا پایان دوره تحصيلي  ،لازم است از مدرک یاد شده برای خود کپي تهيه نمایيد.

شهریه پذیرفته شدگان ورودی 7931
مقطع

علي الحساب

شهریه ثابت

رساله

متغير تخصصي متغير عمومي

کارشناسي

6/600/000

6/600/000

552/ 000

360/ 000

-

کارشناسي ارشد

10/000/000

13/000/000

2/200/ 000

-

6/040/ 000

دکتری

44/600/000

44/600/000

0/000/ 000

-

15/050/ 000

کلیه مبالغ به ریال است

 .2در هنگام ثبت نام مبل علی الحسا دریافت می شود و دانشجویان محتسرم بایسست مسابقی شسهریه خسود را متعاقبسا
پرداخت نمایند.
 .1در صورت انصراف برابر آیین نامه وزارت علوم رفتار خواهد شد.

هزینه خدمات دانشجویی
الف) شهریه خوابگاه
آقایان

بانوان

نوع استفاده
تمام وقت

از سه تا هفت شي در هفته

 220هزار تومان

 250هزار تومان

پاره وقت

حداکثر تا دو شي در هفته

 220هزار تومان

 222هزار تومان

تذکر :لازم است دانشجوی متقاضی حداقل یک سوم هزینه را هنگام ثبت نام واریز نماید.
ب)کارت دانشجویي و بيمه حوادث
 .1برای کلیه دانشجویان کارت دانشجویی و تغذیه الکترونیکی صادر خواهد شد هزینه این کسارت مبلس 200.000
ریال می باشد.
 .2هزینه بیمه حوادث برای هر دانشجو علی الحسا  20000ریال می باشد.
 .3هزینه های فوق هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.

تلفن های ضروری جهت تماس
ردیف

نام واحد

تلفن

1

کارشناس ثبت نام-آقای شیروی

02532130303

2

کارشناس امور مالی دانشجویان-آقای بیگدلی

02532130354

3

مدیر خدمات دانشجویی-آقای نیک کار

02532130214

4

امور شاهد و ایثارگر-آقای سالمی

02532130202

5

کارشناس دانشکده حقوق

02532130126

6

کارشناس دانشکده اقتصاد

02532130104

7

کارشناس دانشکده فلسفه

02532130105

0

کارشناس دانشکده الهیات

02532130137

0

کارشناس دانشکده علوم سیاسی

02532130127

10

اطلاعات دانشگاه

02532130422

11

کارشناس اداره پذیرش

02532130340

