باسمه تعالی

اطالعیه ثبتنام ورودیهای تکمیل ظرفیت مقطع دکتری سال  3195دانشگاه مفید
ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به کلیه پذیرفتهشدگان گرامی ،الزم است با عنایت به موارد زیر و در تاریخهای اعالمشده جهت ثبتنام به دانشگاه مراجعه فرمایید:

 .1زمـان ثبتنام دانشجویان دکتری :تاریخ  9بهمن  1395از ساعت  9الی 11
 .2مـدارک الزم برای ثبتنام :
 .2.1اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد ( همراه با دو کپی از هرکدام )
 .2.2اصل شناسنامه ( بهمراه یک سری تصویر از تمام صفحات)
 .2.3اصل کارت ملی بهمراه یک برگ تصویر آن(پشت و رو)
 .2.1ارائه مدرک دال بر تعیین وضعیت نظاموظیفه
 .2.5شش قطعه عکس  3×1جدید پشت نویسی
 .2.2کارنامه قبولی نمره زبان ( در صورت نداشتن مدرک زبان در زمان ثبت نام  ،پذیرفته شده می بایست مدرک قبولی در آزمون زبان خارجی را تاا پایش از آزماون
جامع دوره دکتری ارائه نماید ).

 .3برای آگاهی از میزان شهریه ( و وام صندوق رفاه) و خدمات دانشجویی (خوابگاه و تغذیه) به صفحات بعدی اطالعیه مراجعه فرمایید.

آدرس اینترنتی دانشگاه www.mofidu.ac.ir :
نشانی دانشگاه مفید:

قم – انتهای بلوار شهید صدوقی – میدان مفید – دانشگاه مفید
« اداره پذیرش دانشگاه مفید»

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید دکتری ( نیمسال دوم )95-96
 .1پرداخت الکترونیکی پیش پرداخت شهریه دانشجویان مقطع دکتری به میزان  87/000/000 :ریال
 .2مبلغ فوق به صورت علی الحساب بوده و دانشجویان محترم مابقی شهریه خود را متعاقباً پرداخت خواهند نمود.
 .3دانشجویانی که مایل به تقسیط شهریه خود می باشند می توانند نسبت به تقسیط شهریه خود طبق دستورالعمل
تقسیط اقدام فرمایند.
 .4در صورت انصراف دانشجویان جدید پس از ثبت نام تا  24ساعت  3/500/000و پس از  24ساعت کل
شهریه اخذ می گردد.
 .5پرداخت شهریه ثبت نام تنها به صورت الکترونیکی ممکن است .برای ثبت نام حتماً کارت عابربانکی که
عضو شبکه شتاب (ترجیحاً بانک ملت یا بانک تجارت) و رمز دوم کارت (جهت پرداخت الکترونیکی) باشد
را به همراه داشته باشید.
«امور مالی دانشجویان»

مصوبه کمیته امور مالی دانشگاه در مورد شهریه پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال
تحصیلی 95-96
ا
شهریه ثابت

هر نیمسال

 37/060/000ریال جمع هشت نیمسال

شهریه متغیر ( 88واحد اصلی)

هر واحد

 6/800/ 000ریال

رساله ( 88واحد)

هر واحد

 88/020/ 000ریال

جمع کل

---------------

 088/080/000ریال

 802/000/000ریال
888/700/ 000
 608/000/000ریال

تذکرات:
1
2
3
4
5

هزینه هر واحد درس جبرانی معادل واحدهای اصلی مقطع ارشد ،محاسبه و دریافت می گرددهزینه هر واحد درس پیش نیاز معادل واحدهای اصلی مقطع دکتری ،محاسبه و دریافت می گرددهزینه  11واحد رساله از نیمسال پنجم به بعد طی چهار نیمسال (بطور مساوی در هر نیمسال) باید پرداخت گردددر صورت افزایش سنوات بیش از هشت نیمسال ،شهریه ثابت هر نیمسال اضافی باید پرداخت شودپیرو مصوبه قبلی کمیته امور مالی چنانچه دانشجو بخواهد کل شهریه را به صورت قسطی پرداخت کند ،پس از پرداختشهریه ثابت و متغیر نیمسال اول تقسیط انجام می شود.

الف  :تقسیط شهریه
 .1دانشجویانی که مایل به تقسیط می باشند با پرداخت  96/000/000ریال )پیی پرداخیت ) نسیتت
به درخواسیت تقسییط شیهریه طتی راننایاد درش شیدر در هیاصه اهییی سیایت دانشی ار اقیدا
ناایند(.لینك راننااد تقسیط شهریه).

ب  :وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان
 .2دانشجویان واجد شرایط از نیاسال دو یا سو (زمیان االممیی توسیط د خیر خیدماش دانشیجویی) بیا
مراجعه به د خر یاد شدر ،نستت به تشکیل پروندر اقدا می ناایند.
 .3متیغ وا براد مقطع دکخرد حداکثر  300میلیون ریال می باشد.
 .4تذكر :این وا براساس االختیار تصيییي یا خیه از طیرد هیندوه ر یار دانشیجویان و بیداک ر بیراد

سی درهد (  30درهد) از دانشجویان ورودد واجد شرایط قابل پرداخت می باشد.

ج :شهریه خوابگاه در هر ترم در سال تحصیلی95-96
 .1تمام وقت(استفاده از خوابگاه از سه تا هفت شب در هفته):
پسران 047 :هزار تومان

دختران 047 :هزار تومان

 .2پاره وقت(استفاده از خوابگاه حداكثر تا دو شب در هفته):
پسران 027 :هزار تومان

دختران 097 :هزار تومان

 .3تذكر :الزم است دانشجوي متقاضي حداقل يك سوم هزينه را هنگام ثبت نام واريز نمايد.

د  :کارت تغذیه و دانشجویی الکترونیکی و هزینه بیمه حوادث دانشجویی
 .1براد کیییه دانشیجویان کیارش دانشیجویی و ت اییه الکخرونیکیی هیادر خوانید شید نكینیه ایین کیارش
متیغ  900000ریال می باشد.

 .2نكینه بیاه بوادث براد نر دانشجو الیی الصساب  10/000ریال می باشد.
 .3نكینه ناد وه نن ا ثتت نا دریا ت خواند شد.
«دفتر خدمات دانشجویی

تلفنهاي ضروري جهت تماس
رديف

نام واحد

تلفن

1

اداره پذیرش )امور ثبت نام(

23303102020

3

امورپرداخت الکترونیکی و تقسیط شهریه

23303102030

0

امور خوابگاه ،تغذیه  ،بیمه  ،وام و امور رفاهی

23303102310

0

امور شاهد و ایثارگر

23303102303

دانشکده حقوق
3

( دكتري حقوق بین الملل عمومی  ،حقوق خصوصی)

23303102023
23303102020

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
0

8
12

( دكتري علوم اقتصادي  ،دكتري علوم سیاسی – مسائل ایران )

23303102003

دانشکده فلسفه  ،معارف ،زبانهاي خارجی و عمومی

 ( 233013102308فقه و مبانی حقوق )

(فقه و مبانی حقوق اسالمی  ،دكتري فلسفه و كالم اسالمی)

 ( 23303102022فلسفه )

اطالعات دانشگاه

23303102302

