
 99-96سال تحصيلي  ناپيوسته شزايط و ضوابط دانشگاه معارف قزآن و عتزت)ع( جهت پذيزش دانشجو در مقطع كارشناسي
 

ثگزا    داًطگابُ هحيط آهَسضي ايي  -2ثبضٌذ.   عولي داضتِ داٍطلجبى السم است ثِ ديي هجيي اسالم، فمِ ضيعِ ٍ اصل ٍاليت فميِ، اعتمبد ٍ التشام  -1

ثب تَجِ  -3 ثزا  وليِ داًطجَيبى الشاهي است. داًطابُّب ٍ ضَاثط پزٍرضي  ًبهِ ثبضذ ٍ رعبيت همزرات، آئيي  ثصَرت هجشا هي ثزادراى ٍ خَاّزاى

، استفبدُ اس حجبة ثزتز)چبدر هطىي سبدُ ثذٍى طزح ٍ هذل، هبًتَ ٍ ضلَار ثلٌذ ثب «تزثيت ًيزٍّب  وبرآهذ ثزا  تجليػ ديي»در  داًطابُثِ ّذف ايي 

ًبم يزُ،وفص سبدُ ثب رًگ تيزُ ٍ ّوچٌيي عذم استفبدُ اس ّزگًَِ آرايص( ثزا  وليِ داًطجَيبى خَاّز الشاهي ثَدُ ٍ در ؼيز ايٌصَرت اس ثجت رًگ ت

داٍطلجبى ثزادر هَظف ثِ رعبيت ظَاّز ضزعي چْزُ ٍ ّوچٌگيي عگذم اسگتفبدُ اس    -4يب اداهِ تحصيل آًبى در ّز هزحلِ هوبًعت ثعول خَاّذ آهذ. 

ثگب اًتمگبل ٍ    داًطگابُ ايگي   -5گزدد  ثبضٌذ. ضوٌبً والسْب  ثزادراى هعوَالً در اٍاخز ّفتِ ٍ ثعذاسظْزّب تطىيل هي جبسْب  هزٍج فزٌّگ ثيابًِ هيل

ي ضگذُ  ًيبس تعيي ًوبيذ. ضوٌبً وليِ داًطجَيبى هَظفٌذ درٍس پيص هْوبًي داًطجَيبى خَد ثِ سبيز داًطابّْب ٍ هؤسسبت آهَسش عبلي هَافمت ًوي

ثزاسبس آخزيي تجزثيبت ٍ دستبٍردّب  علوي داًطابّي ٍ حَسٍ  ٍ ثزاثز ضَاثط  داًطابُپذيزش داًطجَ در ايي  -6را ثاذراًٌذ.  داًطابُتَسط 

اًجگبم  ه حگَسٍ   يگ يب دارًذگبى هذرن سگط   ّب  همطع وبرداًي  التحصيالى وليِ رضتِ ٍ همزرات ٍسارت علَم، تحميمبت ٍ فٌبٍر  ٍ اس ثيي فبرغ

وليِ داٍطلجبى ثبيذ اس سالهت وبهل جسوبًي ٍ رٍاًي، داراثَدى لذرت تىلن، ثيٌبئي ٍ ضٌَائي وبهل ثزخَردار ثَدُ ٍ ّيچاًَگِ ضگبيعِ   -7ضَد.  هي

ثگِ  -9  ٌذ. حبفظبى ول لزآى وزين ٍ ًْج الجالؼِ اس پزداخت ضْزيِ درٍس، هعبف هيجبض -8 عضَ  وِ هبًع اًجبم ٍظيفِ هعلوي گزدد، ًذاضتِ ثبضٌذ.

ثگزا    داًطگابُ ايگي  -11ضَد.  ًبپيَستِ هَرد تأييذ ٍسارت علَم، تحميمبت ٍ فٌّبٍر  اعطب هي ، هذرن رسوي وبرضٌبسيداًطابُالتحصيالى ايي  فبرغ

ي ثگِ  گيزد ٍ در صَرت تخصگي  ٍام داًطگجَئ   )چْل درصذ( در ضْزيِ ٍاثستِ، تخفيف در ًظز هي ٪41داًطجَيبى هوتبس ٍ ٍاجذ ضزايط تبسمف 

 -11داًطجَيبى حبئش ضزايط، ٍام تحصيلي تعلك خَاّذ گزفت. ّوچٌيي وليِ داًطجَيبى تحت پَضگص ثيوگِ حگَادا داًطگجَيي خَاٌّگذ ثگَد.       

ي داٍطلجبً -12تَاًٌذ اس يه ٍعذُ ؼذا  داًطجَئي استفبدُ ًوبيٌذ.  استفبدُ ًوَدُ ٍ داًطجَيبى هي( داًطجَيبى ؼيزثَهي اس خَاثابُ )هٌشل استيجبر 

خَددار  ًوبيٌذ در ؼيز ايي صگَرت عَالگت آى ثگِ عْگذُ      داًطابُّب  ايي  ثبضٌذ السم است اس اًتخبة رضتِ وِ ٍاجذ ضزايط ٍ ضَاثط فَق ًوي

تَاًٌذ  ّيچاًَِ هسئَليتي را ثعْذُ ًخَاّذ گزفت. عاللوٌذاى جْت وست اطالعبت ثيطتز هي داًطابُداٍطلت ثَدُ ٍ در صَرت هٌع اس تحصيل، ايي 

هعبرف لگزآى ٍ عتگزت) ( ٍ پبياگبُ     داًطابُ -اثتذا  خيبثبى ضْيذاى ؼزثي  -ثشرگزاُ ضْيذ خزاس  -اصفْبى  ٍالع در داًطابُِ سبختوبى هزوش  ث
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