مق
اطالعیه ثبتانم قبول شدگان طع دکتری 8931
(ورودی اهی جدید)

ضمن عرض تبريک و خيرمقدم به کليه پذيرفته شدگان گرامي ،به اطلاع مي رساند اين مرحله از ثبت نام به صورت الکترونيکي
بوده و زمان تشکيل پرونده حضوری متعاقبا اعلام مي گردد.

 .1زمـان ثبتنام :دوشنبه  11الي شنبه 11شهریورماه 1931
 .2نحوه ثبت نام:
 مراجعه به سامانه پذيرش دانشجو http://edu.mofidu.ac.ir/Stdnew
 ورود به سامانه با کدملي و شماره شناسنامه
 پرداخت شهريه ،1تکميل فرم ها و اسکن مدارک
 پيگيری جهت تاييد ثبت نام از کارشناس امور ثبت نامي
 پس از نهايي شدن ثبت نام ،انتخاب واحد توسط کارشناس دپارتمان انجام خواهد شد.
 جهت دريافت زمان کلاس ها مي توانيد با مراجعه به سامانه آموزش دانشگاه مفيد 2و ورود به کاربری خود(نام کاربری :شماره
دانشجويي ،رمز :شماره ملي) فرم تثبيت انتخاب واحد خود را دريافت نماييد.

 .9مـدارک لازم برای ثبتنام در مقطع دکتری:
 اسکن و بارگذاری شناسنامه
 اسکن و بارگذاری کارت ملي هوشمند
 اسکن و بارگذاری مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد (اصل مدارک در تاريخ ثبت نام حضوری دريافت خواهد شد)
 اسکن و بارگذاری مدرکي دال بر گذراندن نمره زبان تافل

 اسکن و بارگذاری مدرک دال بر تعيين وضعيت نظام وظيفه
 اسکن و بارگذاری مدرک دال بر استفاده از سهميه از مراجع ذيصلاح (قبول شدگان سهميه)

 1مبلغ اولیه ثبت نام به عنوان ودیعه دریافت خواهد شد و در صورت داشتن شرایط رایگان پس از اتمام دوره بازگردانده خواهد شد.
http://edu.mofidu.ac.ir/
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شهریه سال تحصیلي 1931-33
رساله

مقطع

علي الحساب

شهریه ثابت

متغیر تخصصي

متغیر عمومي

کارشناسي

1/000/000

0/030/000

190/000

414/000

کارشناسي ارشد

10/000/000

10/100/000

2/122/000

0/111/000

دکتری

30/000/000

01/930/000

11/910/000

11/220/000

کلیه مبالغ به ریال است

 .1در هنگام ثبت نام مبلغ علي الحساب دريافت مي شود و دانشجويان محترم بايست مابقي شهريه خود را متعاقباً پرداخت
نمايند.
 .2امکان تقسيط و ارائه وام شهريه وجود دارد.
 .3در صورت انصراف برابر آيين نامه وزارت علوم رفتار خواهد شد.

هزینه خدمات دانشجویي
آقایان

بانوان

شهریه خوابگاه
تمام وقت

از سه تا هفت شب در هفته

3/100/000

3/900/000

پاره وقت

حداکثر تا دو شب در هفته

1/000/000

1/000/000

مهمان

یک شب

200/000

200/000

کلیه مبالغ به ریال است

تذکر :لازم است دانشجوی متقاضي حداقل يک سوم هزينه را هنگام ثبت نام واريز نمايد.
 .1هزينه کارت دانشجويي و تغذيه مبلغ  2000000ريال مي باشد.
 .2هزينه بيمه حوادث برای هر دانشجو علي الحساب  00000ريال مي باشد.

شماره جهت تماس ضروری
ردیف

نام واحد

تلفن

1

کارشناس ثبت نام-آقای شيروی

02092190909

2

کارشناس امور مالي دانشجويان-آقای بيگدلي

02092190904

9

مدير خدمات دانشجويي-آقای نيک کار

02092190214

4

امور شاهد و ايثارگر-آقای سالمي

02092190202

0

کارشناس دپارتمان حقوق

02092190121

1

کارشناس دپارتمان اقتصاد

02092190104

0

کارشناس دپارتمان فلسفه

02092190100

1

کارشناس دپارتمان الهيات

02092190190

3

کارشناس دپارتمان علوم سياسي

02092190120

10

اطلاعات دانشگاه

02092190422

11

کارشناس اداره پذيرش

02092190941

