باسمه تعالی

اطالعیه ثبتنام ورودی های جدید
مقطع دکتری سال  1397دانشگاه مفید
ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به کلیه پذیرفتهشدگان گرامی ،الزم است با عنایت به موارد زیر و در تاریخ های
اعالمی جهت ثبتنام به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید:
( قابل ذکر است ثبت نام در دومرحله الکترونیکی و حضوری با زمانهای اعالم شده ذیل صورت می پذیرد)

 .1زمـان ثبت نام الکترونیکي  7 :تا  / 10شهريور1397 /
نکته :الزم است پس از 24ساعت از انجام ثبت نام الکترونيکي ،بامراجعه به سايت نسبت به تاييد انجام ثبت نام اطمينان
حاصل نموده و در صورت برگشت اطالعات ارسالي موارد دارای نقص را مرتفع فرماييد.

 .2زمان مراجعه حضوری به دانشگاه  21 :الي  / 26مهرماه  1397 /از ساعت  9الي 14
 .3مـدارک الزم جهت ثبتنام حضوری :
 .3.1اصل مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد ( همراه با دو کپي از هرکدام )
 .3.2اصل شناسنامه ( بهمراه يک سری تصوير از تمام صفحات)
 .3.3اصل کارت ملي بهمراه يک برگ تصوير آن(پشت و رو)
 .3.4ارائه مدرک دال بر تعيين وضعيت نظام وظيفه
 .3.5سه قطعه عکس  3×4جديد پشت نويسي
 .3.6کارنامه قبولي نمره زبان
 .3.7فرم مخصوص استفاده از سهميه (جهت قبول شدگان با استفاده از سهميه)
لینك صفحه ثبت نام الکترونیکيhttp://edu.mofidu.ac.ir/Stdnew :
لینك فیلم راهنمای ثبت نام الکترونیکيhttps://www.aparat.com/v/g2eD7 :
شماره تلفن کارشناس ثبت نام 025-32130303 :آقای شیروی
شماره تلفن کارشناس گروه فلسفه 025-32130105 :آقای براری
شماره تلفن کارشناس گروه حقوق 025-32130126 :آقایان نشاط و مهدوی

شهریه پذیرفته شدگان مقطع دکتری
سال تحصیلي 97-98
هر نیمسال

جمع  8نیمسال

 44/600/000ریال

 356/800/000ریال

شهریه متغیر ( 18واحد

هر واحد

جمع شهریه 18واحد

اصلی)

 9/900/ 000ریال

178/200/000ریال

هر واحد

جمع شهریه  18واحد

 15/850/ 000ریال

 285/300/000ریال

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

 820/300/000ریال

شهریه ثابت

رساله ( 18واحد)
جمع کل

 .1مبلغ پیش پرداخت شهریه دانشجویان مقطع دکتری  80/000/000ریال می باشد.
 .2مبلغ فوق به صورت علي الحساب بوده و دانشجویان محترم مابقی شهریه خود را
متعاقباً پرداخت خواهند نمود.
 .3در صورت انصراف برابر آیین نامه وزارت علوم رفتار خواهد شد.
 .4پرداخت شهریه ثبت نام تنها به صورت الکترونیکي ممکن استت .بترای ثبتت نتام
حتماً کارت عابربانکی که عضو شـبکه شـتاب (ترجیحتاً بانتم ملتت یتا بانتم
تجارت) و رمز دوم کارت (جهت پرداخت الکترونیکی) باشد را به همراه داشتته
باشید.
 .5به اطالع دانشجویانی که مایل به تقسیط شهریه باشتند متی رستاند کته بتا همتاهن ی
انجام شده با سیستم بانکی این امکان فراهم شده است.

وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان
 .1دانشجویان واجد شرایط از نیمساا دو یاا ماو از ان اي ا
تومط دفتر خد ات دانشجوی ) با راجعا با دفتار یااد شاد
نمایند.
نسبت ب تشکیل پروند اقدا
 .2بلغ وا براي قطع دکتري حداکثر 100میلیون ریال باراي
باشد.
چهار تر
 .3تذكر :این وا براماس ايتبار تخصیص یافتا از رارص داندو
رفا دانشجویان و حداکثر براي  %30از دانشجویان ورودي واجاد
شرایط قابل پرداخت

باشد.

هزینه خدمات دانشجویي:
الف) شهریه خوابگاه
نوع استفاده

آقایان

بانوان

تمام وقت

از م تا هفت شب در هفت

 810هزار تو ان  790هزار تو ان

پاره وقت

حداکثر تا دو شب در هفت

 570هزار تو ان  555هزار تو ان

تذکر :الز امت دانشجوي تقاض حداقل یك مو هزین را هنگا ثبات
نا واریز نماید.

ب)کارت دانشجویي و بیمه حوادث
 .1براي کلی دانشجویان کارت دانشجوی و تغذی الکترونیکا داادر
باشد.
خواهد شد هزین این کارت بلغ  100.000ریا

 .2هزین بیم حوادث براي هر دانشجو يل الحساب  40000ریال
باشد.
 .3هزین هاي فو هنگا ثبت نا دریافت خواهد شد.

