پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي(بدون آزمون)
دانشگاه مفيد به استناد بخشنامه شماره  23105مورخ  1017/7/30وزات علوم ،تحقيقات و فناوري در رشتههاي زير بدون
آزمون (بر اساس بررسي سوابق تحصيلي) براي نيمسال اول سال تحصيلي  17-10دانشجو ميپذيرد.
 .1تاريخ ثبتنام :از تاريخ  17/7/11لغايت 17/7/53

 .2رشتههاي مورد پذيرش:
رديف

رشته

1

علوم اقتصادي

5

فلسفه

0

علوم سياسي

4

فقه و مباني حقوق

 .3مـدارک لازم براي ثبتنام:
 اصل مدرک پيشدانشگاهي  ،اصل ريزنمرات پيشدانشگاهي  ،اصل مدرک ديپلم و اصل كارنامه سه ساله دبيرستان
 اصل شناسنامه
 اصل كارت ملي
 ارائه مدرک دال بر تعيين وضعيت نظاموظيفه (برادران)
 0 قطعه عکس  0×4جديد پشت نويسي شده
 ارائه يك سـري كپي از مدارک ثبتنام ( شامل گواهي پيشدانشگاهي ،شناسنامه و كارت ملي) به همراه يك قطعه
عکس جهت انجام امور نظام وظيفه (ويژه دانشجويان مرد فاقد كارت پايان خدمت يا معافيت)
 ارائه يك سـري كپي از مدارک ثبتنام شـامل (پيشدانشـگاهي و كارت ملي يا شــناسنامه ) جهت صدور تاييديه
تحصيلي پيشدانشگاهي ويژه همه قبولشدگان
تذكر مهم  :بدليل بايگاني كليه مدارک تحصيلي در پرونده تا پايان دوره تحصيل  ،لازم است از مدارک ياد شده براي خود
كپي تهيه نماييد.

 .4مراحل ثبت نام
 مراجعه حضوري به كارشناس ثبتنام در معاونت آموزشي(آقايان لطيفي و نورمحمدي)
 ارائه اصل مدارک درخواست شده
 پرداخت مبلغ (553333دويسـت و بيست هزار ريال) هزينه ثبت نام در سامانه پرداخت الکترونيك سازمان سنجش
آموزش كشور توسط پذيرفتهشدگان نهايي
 ثبت نام در سامانه سنجش
 اسکن مدارک
 ثبت مشخصات در سامانه آموزش دانشگاه
 معرفي به دانشکده و گروه ها جهت انتخاب واحد

تذكرات مهم
.1

پذيرش داوطلبان براي نيمسال اول سال تحصيلي  97-98خواهد بود.

.5

پس از انجام مراحل فوق  ،افراد به عنوان پذيرفته شدد مررو تلقي خواهند شد و اااز تحصيل آنان منو به تاييد نهايي سازمان

سنجش آموزش كرور ميباشد.
.0

داوطلبان قبل از نهايي شدن پذيرش در دانرگا نسبت به پرداخت هزينه ثبتنام در سايت سازمان سنجش هيچ اقدامي ننمايند.

.4

پذيرش ،محدود و بر اساس ظرفيت خالي در هر كد رشته و سوابق تحصيلي داوطلب ميباشد.

.2

هر داوطلب صرفاَ مي تواند متقاضي يك گرو آزمايري و يك كد رشته محل باشد.

.6

كليه متقاضدديان مي بايسددت حداكار تا تاري  97/6/13داراي مدرك ديپلم نظام قديم ( چهارسدداله  ،پيش دانرددگاهي و يا كارداني

(فوق ديپلم باشند.
.7

كليه متقاضدديان « مرد » مي بايسددت در زمان ثبت نام و شددركت در ايم مرحله از پذيرش دانرددجو  ،از نظر نظام وظيفه منري براي

ادامه تحصيل نداشته باشند.
.0

آن دسته از داوطلباني كه قبلاً در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون سراسري سال ( 97مرحله شهريور ما قرار گرفته اند ،چنانچه

در ايم مرحله متقاضدي ثبت نام و ادامه تحصديل باشدند و در يكي از موسدسا ثبت نام نمايند ،قبولي قبلي آنها در شهريور ما لغو خواهد
شد.
.1

كليه پذيرفتهشددگان ميبايسدت به همرا تصوير ديپلم نظام قديم و يا گواهي پيشدانرگاهي خود ،به دفاتر پيرخوان خدما دولت

مرااره و تائيديه تحصيلي (ارزش تحصيلي از ادار آموزش و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبتنام
به دانردگا ارائه دهند.كليه پذيرفتهشددگان حتماً نام رشدته و مسسدسه آموزشعالي محل تحصيل خود را در فرم «دفاتر پيرخوان خدما
دولت» اعلام نمايند.

شهريه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي
سال تحصیلي 89-89

هر نيمسال

 6/633/333ريال

شهريه ثابت
شهريه تخصصي

هر واحد

 225/ 333ريال

شهريه عمومي

هر واحد

 063/ 333ريال

 مبلغ پيش پرداخت شهريه دانرجويان مقطع كارشناسي  6/600/000ريال مي باشد.
 مبلغ فوق به صور علي الحساب بود و دانرجويان محترم مابقي شهريه خود را متراقباً پرداخت خواهند نمود.
در صور انصراف برابر آييم نامه وزار علوم رفتار خواهد شد.
.3

پرداخت شدهريه ثبت نام تنها به صدور الكترونيكي ممكم اسدت .براي ثبت نام حتماً كار عابربانكي كه عضو شبكه شتاب (ترايحاً
بانك ملت يا بانك تجار

.2

و رمز دوم كار (اهت پرداخت الكترونيكي باشد را به همرا داشته باشيد.

دانردجوياني كه مايل به تقسـيط شـهريه مي باشدند مي توانند اهت انجام مراحل تقسي به امور مالي دانرجويان(آقاي بيگدلي
مرااره كنند.

وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان
.3

دانردجويان وااد شدراي از نيمسال دوم يا سوم(زمان اعلامي توس دفتر خدما دانرجويي با مرااره به دفتر ياد شد  ،نسبت
به تركيل پروند اقدام مي نمايند.

.2

مبلغ وام براي مقطع كارشناسي حداكار 38ميليون ريال مي باشد.

.1

تذكر :ايم وام براسداس اعتبار تخصديي يافته از طرف صدندوق رفا دانرجويان و حداكار براي  %10از دانرجويان ورودي وااد
شراي قابل پرداخت مي باشد.

هزينه خدمات دانشجويي
الف) شهريه خوابگاه
آقايان

بانوان

نوع استفاده
تمام وقت

از سه تا هفت شب در هفته

 830هزار تومان

 790هزار تومان

پاره وقت

حداكار تا دو شب در هفته

 070هزار تومان

 000هزار تومان

تذكر :لازم است دانرجوي متقاضي حداقل يك سوم هزينه را هنگام ثبت نام واريز نمايد.
ب)كارت دانشجويي و بيمه حوادث
.3

براي كليه دانرجويان كار دانرجويي و تغذيه الكترونيكي صادر خواهد شد هزينه ايم كار مبلغ  300.000ريال مي باشد.

.2

هزينه بيمه حوادث براي هر دانرجو علي الحساب  00000ريال مي باشد.

.1

هزينه هاي فوق هنگام ثبت نام دريافت خواهد شد.

تلفن های ضروری جهت تماس
رديف

نام واحد

تلفن

1

کارشناس ثبت نام-آقای شیروی

35205103030

5

کارشناس امور مالی دانشجویان-آقای بیگدلی

35205103020

0

مدیر خدمات دانشجویی-آقای نیک کار

35205103510

0

امور شاهد و ایثارگر-آقای سالمی

35205103535

2

کارشناس پذیرش-آقتی لطیفی

35205103004

6

کارشناس دانشکده حقوق

35205103156

7

کارشناس دانشکده اقتصاد

35205103130

4

کارشناس دانشکده فلسفه

35205103132

9

کارشناس دانشکده الهیات

35205103107

13

کارشناس دانشکده علوم سیاسی

35205103157

اطلاعات دانشگاه

35205103055

