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دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در نظر دارد ده درصد ظرفیت پذیرش رشته هاي مقطع کارشناسی ارشد 

بین دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته  را از 98-99علوم قرآنی در سال تحصیلی دانشکده هاي 

  .واجد شرایط ذیل پذیرش نماید 

  :دانشجویان واجد شرایط ذیل امکان بهره مندي از تسهیالت بدون آزمون استعداد درخشان را دارند  -1

  .د نلی گذرانده باشنیمسال اول تحصی 6حداقل سه چهارم واحدهاي درسی را طی  -الف 

   .دننیمسال ، دربین دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود باش 6درصد برتر به لحاظ میانگین کل  10جز  -ب

  .دانش آموخته شوند )  98شهریور  31حداکثر تا ( نیمسال تحصیلی  8حداکثر در مدت  -ج

  .اي یک بار امکان پذیر است پذیرش براي سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا بر - 2

  :�ذ�� ��م 

بوده و یا  97است که فارغ التحصیل بهمن  94این آیین نامه شامل دانشجویان کارشناسی ورودي مهر  

   .فارغ التحصیل خواهند شد  98حداکثر تا شهریور 

بودن رشته هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده هاي علوم قرآنی دانشجویان  با توجه به مرتبط -3

 98واجد شرایط مجاز به انتخاب تمامی رشته هاي اعالم شده  درجدول ظرفیت رشته هاي کارشناسی ارشد 

  .دانشگاه می باشند 

بنابراین  ؛نامه مجاز نیست براساس آیین شده با توجه به اینکه تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته -4

  .بعد از تایید نهایی وضعیت متقاضیان پذیرش شده ، امکان تغییر رشته و انتقال براي آنان میسر نخواهد بود 

پذیرش با توجه به امتیازات اکتسابی دانشجو و اولویت رشته هاي درخواستی متقاضی و براساس ظرفیت  -5

براي پذیرش نهایی متقاضی ایجاد  ف حایز شرایط بودن حقی رالذا صرگیرد  پذیرش بدون آزمون انجام می

  .نمی کند 

متقاضیان واجد شرایط ضمن تکمیل فرم درخواست پذیرش بدون آزمون می بایست مدارك و مستندات  -6

قرآنی و فرهنگی خود را سریعا به آموزش دانشکده محل تحصیل   ،پژوهشی،  مربوط به فعالیت هاي علمی

  .یند خود تحویل نما

 با آرزوی �و��قات روزا��ون


