باسمه تعالی

اطلاعیه ثبتنام ورودیهای جدید مقطع دکتری سال  3169دانشگاه مفید
ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به کلیه پذیرفتهشدگان گرامی ،لازم است با عنایت به موارد زیر و در تاریخ های اعلام شده جهت ثبتنام اقدام نمایید:

 .3ثبت نام الکترونیکی (مرحله اول ثبت نام) :
به اطلاع می رساند ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود در دو مرحله صورت می پذیرد .در مرحله ابتدایی باید مدارک لازم در سامانه بارگزاری شود و مراحل ثبت نام
الکترونیکی بصورت کامل انجام پذیرد .لازم است دانشجو وارد آدرس اینترنتی زیر شود و در صفحه «آموزشی» قسمت «پذیرش» را انتخاب نماید.

آدرس اینترنتی :
 .3.3زمان ثبت نام الکترونیکی:

از تاریخ  7شهریور الی  11شهریورماه 1931
 .3.1مـدارک لازم جهت ثبتنام الکترونیکی :
 .1.2.1تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
 .1.2.2تصویر شناسنامه (تصویر از تمام صفحات)
 .1.2.9تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 .1.2.1تصویر مدرک دال بر تعیین وضعیت نظاموظیفه
 .1.2.1تصویر کارنامه قبولی نمره زبان
 .1.2.1تصویر فرم مخصوص استفاده از سهمیه (جهت قبول شدگان با استفاده از سهمیه)
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 .1ثبت نام حضوری ( مرحله دوم ثبت نام):
بعد از ثبت نام الکترونیکی و احراز هویت توسط کارشناس امور ثبت نامی ،کاربری دانشجو جهت انتخاب واحد باز می شود تا دانشجو بتواند انتخاب واحد خود را انجام
بدهد .جهت تکمیل ثبت نام دانشجو در هفته های ابتدایی سال تحصیلی و با شروع کلاس ها در مدت زمان مشخص شده با مدارک ذیل جهت تکمیل ثبت نام خود به
واحد خدمات آموزش مراجعه می نماید .لازم به ذکر است ثبت نام قطعی با ارائه مدارک ذیل و در مهلت مقرر انجام می پذیرد و در غیر اینصورت ثبت نام الکترونیکی
انجام شده لغو می گردد و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

 .1.3زمان ثبت نام حضوری:

از تاریخ  21شهریور تا  11مهرماه  1931از ساعت  3الی 11
 .1.1مدارک لازم جهت تکمیل ثبت نام:
 .2.9اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
 .2.1اصل شناسنامه
 .2.1اصل کارت ملی
 .2.1ارائه مدرک دال بر تعیین وضعیت نظاموظیفه
 .2.7سه قطعه عکس  9×1جدید پشت نویسی
 .2.2کارنامه قبولی نمره زبان
 .2.3فرم مخصوص استفاده از سهمیه (جهت قبول شدگان با استفاده از سهمیه)

 .1برای آگاهی از میزان شهریه ( و وام صندوق رفاه) و خدمات دانشجویی (خوابگاه و تغذیه) به صفحات بعدی اطلاعیه مراجعه فرمایید.
نشانی دانشگاه مفید:

قم – انتهای بلوار شهید صدوقی – میدان مفید – دانشگاه مفید

« آموزش دانشگاه مفید»

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید دکتری ( نیمسال اول )69-69
 .1پرداخت الکترونیکی پیش پرداخت شهریه دانشجویان مقطع دکتری به میزان  97/000/000 :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( .شرایط تقسیط در صفحات بعدی این اطلاعیه ذکر شده است).
 .4پرداخت 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) باشد و رمز دوم کارت (جهت پرداخت الکترونیکی)
را به همراه داشته باشید.
«امور مالی دانشجویان»

مصوبه کمیته امور مالی دانشگاه در مورد شهریه پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال تحصیلی 69-69
شهریه ثابت
شهریه متغیر ( 80واحد اصلی)
رساله ( 80واحد)

هر نیمسال

 73/620/000ریال جمع هشت نیمسال

 680/000/000ریال

هر واحد

 2/800/ 000ریال جمع شهریه 80واحد

 861/600/000ریال

88/010/ 000

هر واحد

880/360/ 000

ریال
جمع کل

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

 268/000/000ریال

تذکرات:
-1هزینه هر واحد درس جبرانی معادل واحدهای اصلی مقطع ارشد ،محاسبه و دریافت می گردد
 -2هزینه هر واحد درس پیش نیاز معادل واحدهای اصلی مقطع دکتری ،محاسبه و دریافت می گردد
-3هزینه  11واحد رساله از نیمسال پنجم به بعد طی چهار نیمسال (بطور مساوی در هر نیمسال) باید پرداخت گردد
 -4در صورت افزایش سنوات بیش از هشت نیمسال ،شهریه ثابت هر نیمسال اضافی باید پرداخت شود
 -5پیرو مصوبه قبلی کمیته امور مالی چنانچه دانشجو بخواهد کل شهریه را به صورت قسطی پرداخت کند ،پس از پرداخت
شهریه ثابت و متغیر نیمسال اول تقسیط انجام می شود.

الف  :تقسیط شهریه
 .1دانشجویان مقطع دکتری با پرداخت شهریه ثابت و متغیر نیمسال اول ،با مراجعه به راهنمای تقسیط شهریه در صفحه
اصلی سایت دانشگاه می توانند درخواست تقسیط شهریه را تكمیل و پس از طی مراحل جاری ارسال نمایند.

ب  :وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان
 .1دانشجویان واجد شرایط از نیمسال دوم یا سوم(زمان اعلامی توسط دفتر خدمات دانشجویی) با مراجعه به دفترر یراد شرده،
نسبت به تشكیل پرونده اقدام می نمایند.
 .2مبلغ وام برای مقطع دکتری حداکثر  300میلیون ریال می باشد.
 .3تذذر :ایررو وام براسرراس اعتبررار تخصرریا یافترره از طررر صررندوا رفرراه دانشررجویان و حررداک ر برررای
سی درصد از دانشجویان ورودی واجد شرایط قابل پرداخت می باشد.

ج :شهریه خوابگاه در هر ترم در سال تحصیلی69-69
 .1تمام وقت(استفاده از خوابگاه از سه تا هفت شب در هفته)
پس ان  777هزار تومان

دخت ان  888هزار تومان

 .2پاره وقت(استفاده از خوابگاه حدا:ث تا دو شب در هفته)
پس ان  747هزار تومان

دخت ان  028هزار تومان

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

د  :کارت تغذیه و دانشجویی الکترونیکی و هزینه بیمه حوادث دانشجویی
يرر د ج يارر
 .1برري ك يه ررن ج يارر
مبهغ  700000ل مت ب ي.
 .2ه ن ب من ح جث بي ك هي ج يا

ت ذ ه ا ررن يكييذي كررت هرر ج ز هرري رري ه ررن رر يرر د

عهت يحس ب  10000ریال مت ب ي.

 .3ه ن ه ك ف ق ه گ م ثبت ي م ج فت ز هي ي.
«دفتر خدمات دانشجویی»

