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  نحوة تكميل و ارسالمدارك مورد نياز براي صالحيت عمومي و  اطالعية
  ارشدـ مقطع كارشناسي ١٣٩٦شدگان مشروط در آزمون اختصاصي ويژة طالب سال قبول

  
در مقطع  ١٣٩٦در آزمون اختصاصي ويژة طالب سال  »شدگان مشروطقبول«كلية  پذيرش قطعي رساندبه اطالع مي   

ارشد، منوط به طي مراحل استعالم صالحيت عمومي در هيأت مركزي گزينش دانشجوي سازمان سنجش آموزش كارشناسي
  كشور و وصول تأييدية نهايي از هيأت مزبور به دانشگاه خواهد بود.

  نماييم:به نكات زير جلب مي راتوجه عزيزان ، مورد نياز ضمن اعالم مدارك وسيلهبدين   
 صدور هرگونه گواهي براي دانشجو ممنوع و نامعتبر است.تا وصول تأييدية نهايي از هيأت گزينش دانشجو،  .١
ها، صداقت را رعايت كرده و عنوان محل تحصيل و نشاني محل تحصيل را به صورت دقيق در تكميل فرم .٢

 و خوانا در فرم ثبت نماييد.
در اعالم نتيجه و ارسال  اطالعات نادرست، غلط و » تأخير«تكميل اطالعات فرم به صورت ناقص منجر به  .٣

 خواهد شد.» بطال نتيجها«خالف واقعيت، منجر به 
 و پژوهشي از ارسال مدارك به هيأت مركزي گزينش دانشجو، به صورت فردي و بدون نامة معاونت آموزشي .٤

 دانشگاه اجتناب گردد.
  مدارك مورد نياز

 )نسخه كپي ٢» + جديد همراه با الصاق عكس«نسخة اصلي  ١( نويسبه صورت دست فرم صالحيت عموميشدة تكميل .١
 تصوير تمام صفحات شناسنامه (يك سري) .٢
 تصوير كارت ملي دو رو (يك سري) .٣
 )استخدامتصوير حكم كارگزيني (يك سري در صورت  .٤
يا  »٢١٧٢١١٩٠٠١٠٠٣«يا  »٠٣/٧٤٨«حساب شماره به  »ريال ٣٣٠,٠٠٠«اصل فيش واريزي به مبلغ  .٥

(از فيش پرداختي كپي قابل پرداخت در كلية شعب بانك ملي.  داري كل كشور نام خزانهبه   »٤٠٠١٠٢١١٠١٠٠٧٤٨٩«
 تهيه كرده و نزد خود نگهداريد.)

امحاء  اضافي، مدارك از ارسال هر گونه مدارك ديگر، غير از مدارك ذكر شده جداً خودداري شود. در صورت ارسال تذكر مهم:
  .شده و قابل استرداد نخواهد بود

 
قم، بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظري ثابت، بعد از شهرك جهاد، مؤسسة :  آدرس جهت ارسال مدارك

  ٣٧١٩٥ـ  ١١٣٩نشگاه، صندوق پستي: گزينش دا مديريت امور، دانشگاه قرآن و حديثساختمان علمي فرهنگي دارالحديث، 
  بر روي پاكت ارسالي الزامي است.) »٩٦ارشد مدارك استعالم صالحيت عمومي ـ آزمون اختصاصي كارشناسي«(درج عبارت 


