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 ـ مقطع کارشناسی ارشد 6931آزمون اختصاصی ویژۀ طالب سال اعالم نتایج اطالعیۀ 
 

 هب 96/09/31توانند از تاریخ می 69سال  اختصاصی ویژۀ طالبكننده در آزمون داوطلبان شركت

 « ارشدـ مقطع کارشناسی 69اختصاصی ویژۀ طالب  سامانۀ اعالم نتایج کتبی آزمون» لینک

 مطلع گردند. نتیجۀ آزمون كتبی و وضعیت پذیرشی از درج كد ملی خودبا مراجعه نمایند و ، انتهای همین صفحهدر 
 

شدگان پذیرفتهصالحیت عمومی بررسی منوط به قطعیت پذیرش . مشخص شده است «مشروطقبول »ها، به صورت متقاضیان این رشته نتیجۀ نهایی آزمون های بدون مصاحبه:الف( رشته

 .انجام خواهد شداز سوی دانشگاه به دبیرخانۀ مذكور  پس از ارسال مدارکاست كه وصول تأییدیۀ به دانشگاه  و ی سازمان سنجش آموزش كشورهیأت مركزی گزینش دانشجو از سوی نامیثبت

قرار خواهد گرفت تا سایت دانشگاه  در 02/20/69تاریخ  در ها و نحوۀ ارسال آنها، دریافت فرماستعالم صالحیت عمومیتاریخ ثبت نام اولیه، تشکیل پرونده، آگاهی از مدارک  اطالعیۀ مرتبط با 

به  و یا هرگونه نقص در مدارک ارسالی و تشکیل پروندهدر موعد مقرر نام اولیه بدیهی است عدم مراجعه برای ثبت .به طور كامل اقدام نمایند آنهانسبت به تکمیل و ارسال  شدگان،پذیرفته

 وجه قابل پیگیری نخواهد بود.منزله انصراف بوده و به هیچ

 مشخص شده است.  «دعوت به مصاحبهقبول و »ها، به صورت متقاضیان این رشته نتیجۀ نهایی های دارای مصاحبه:ب( رشته

 قرار خواهد گرفت. دانشگاه در سایت 11/40/69در تاریخ مصاحبۀ ورودی بندی اطالعیۀ زمانتیر برگزار خواهد شد،  سوم دهۀمصاحبۀ ورودی در  :رشته( یک). مركز قم 1

 دانشگاه قرار خواهد گرفت.در سایت  11/40/69در تاریخ مصاحبۀ ورودی بندی اطالعیۀ زمان، تیر برگزار خواهد شد سوم دهۀمصاحبۀ ورودی در : رشته( سه)اصفهان واحد. 2

 مدارک الزم برای شرکت در مصاحبۀ ورودی

)یک تصویرتمام صفحات شناسنامه (9؛ با ذكر معدل (یا دورۀ كارشناسی) 2سطح )یا گواهی تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی(تصویر مدرک تحصیلی  (2؛ (3*0)یک قطعه عکس جدید (6

وضعیت نظام تعیین مدارک دال بر  (5؛ )ویژۀ داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیۀ ایثارگری(مدارک دال بر تأیید وضعیت ایثارگری  (4یا كارت ملی به همراه اصل شناسنامه و كارت ملی؛ سری( 

 به نام دانشگاه قرآن و حدیث.  «352053»بانک ملت با شناسۀ پرداخت  5025501245به حساب شمارۀ  ریال 4500000اصل فیش بانکی به مبلغ  (1؛  )ویژۀ برادران(وظیفه 
               

 کلیک کنید. اـاینج، ارشدـ مقطع کارشناسی 69اختصاصی ویژۀ طالب  امانۀ اعالم نتایج کتبی آزمونسبرای ورود به 
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