باسمه تعالی

اطلاعیه ثبتنام ورودی های جدید
مقطع کارشناسی ارشد 7931
ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به کلیه پذیرفتهشدگان گرامی ،لازم است با عنایت به موارد زیر و در تاریخ های اعلامی
جهت ثبتنام به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید:
( قابل ذکر است ثبت نام در دومرحله الکترونيکي و حضوري با زمانهاي اعلام شده ذيل صورت مي پذيرد)

.1

زمـان ثبت نام الکترونيکي  11 :تا  / 11شهريور1317 /

نکته :لازم است پس از 42ساعت از انجام ثبت نام الکترونيکي ،با مراجعه به سايت نسبت به تاييد انجام ثبت نام اطمينان
حاصل نموده و در صورت برگشت اطلاعات ارسالي موارد داراي نقص را مرتفع فرماييد.

.4

زمان مراجعه حضوري به دانشگاه  12 :الي  / 11مهرماه  1317 /از ساعت  1الي 12

مـدارک لازم براي ثبت نام حضوري:
 اصل مدرک کارشناسی به همراه یک برگ تصویر آن
 اصل شناسنامه به همراه یک سری تصویر از تمام صفحات (جهت آقایان مشمول 2سری)
 اصل کارت ملی به همراه یک برگ تصویر آن (پشت و رو) (جهت آقایان مشمول  2سری)
 ارائه مدرک دال بر تعیین وضعیت نظاموظیفه (برادران)
 سه قطعه عکس  3×4جدید پشت نویسی شده
 مدرک دال بر استفاده از سهمیه از مراجع ذیصلاح ( ویژه قبول شدگان با استفاده از سهمیه)

فرآیند ثبت نام الکترونیکی
 .1مطالعه اطلاعيه ثبت نام و فايل هاي اطلاع رساني موجود در سامانه الکترونيکي ثبت نام
 .2اسکن مدارک درخواستي شامل:
 مدرک کارشناسی
 تمام صفحات شناسنامه
 کارت ملی
 مدرک نظام وظیفه
 .3ورود به سامانه الکترونيکي ثبت نام http://edu.mofidu.ac.ir/Stdnew :
 پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی
 مشاهده مشخصات شناسنامهای و تکمیل اطلاعات درخواستی
توجه مهم :در صورتی که در مشخصات شناسنامه ای شما خطایی وجود دارد ،به کارشناس ثبت نام اعلام کنید.
 تایید تعهد نامه ها و اطلاعات درخواستی
 قراردادن اسکن مدارک درخواستی در سامانه
 .2بررسي "مدارک ثبت نامي و وضعيت نظام وظيفه" پذيرفته شده توسط کارشناس ثبـت نـام و نهـايي
شدن ثبت نام
تذکرات:


عدم ثبت نام الکترونیکی و تشکیل پرونده حضوری در زمان تعیین شده به معنای انصراف داوطلب از تحصیل در
دانشگاه مفید می باشد.



در صورت وجود نقص و کمبود مدارک تشکیل پرونده انجام نخواهد شد و نهایی شدن ثبت ناام تنهاا مناوه باه
کامل بودن مدارک ثبت نامی و تعیین وضعیت نظام وظیفه داوطلب توسط کارشناس ثبت نام می باشد.



دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی که مدرک تحصیلی آنها صادر نشده است ،مای بایسات نموناه فارم اعلاام
فراغت(در سایت سنجش)را تکمیل و پس از تایید دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی جهت ثبت نام ارائه کنند.



در صورتی که از تاریخ فراغت از تحصیل پذیرفته شده بیش از شش ماه گذشته باشد ،ارائه اصل گواهی موقت از
دانشگاه مربوطه الزامی است.



انتخاب واحد ورودی های جدید توسط کارشناس دانشکده هر رشته انجام خواهاد شاد کاه در ساامانه آماوز
دانشجو قابل رویت خواهد بود.



زمان شروع کلاس های ورودی های جدید  24شهریورماه می باشد.

شهریه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
سال تحصیلی 31-39
شهريه ثابت

هر نيمسال

 13/100/000ريال

شهريه متغير

هر واحد

 4/410/ 000ريال

رساله

هر واحد

 6/120/ 000ريال

 مبلغ پیش پرداخت شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  20/000/000ریال می باشد.
 مبلغ فوق به صورت علي الحساب بوده و دانشجویان محترم مابقی شهریه خود را متعاقباً پرداخت خواهند نمود.
 در صورت انصراف برابر آیین نامه وزارت علوم رفتار خواهد شد.
 پرداخت شهریه ثبت نام تنها به صورت الکترونیکی ممکن است .برای ثبت نام حتماً کارت عابربانکی که عضو شابکه
شتاب (ترجیحاً بانک ملت یا بانک تجارت) و رمز دوم کارت (جهت پرداخت الکترونیکی) باشد را به هماراه داشاته
باشید.
 دانشجویانی که مایل به تقسيط شهريه بدون پرداخت علي الحساب می باشند می توانند جهات انجاام
مراحل تقسیط به امور مالی دانشجویان(آقای بیگدلی) مراجعه کنند.

وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان
 .1دانشجویان واجد شرایط از نیمسال دوم یا سوم(زمان اعلامی توسط دفتر خدمات دانشجویی) با مراجعاه باه دفتار
یاد شده ،نسبت به تشکیل پرونده اقدام می نمایند.
 .2مبلغ وام برای مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 30میلیون ریال می باشد.
 .3تذکر :این وام براساس اعتبار تخصیص یافته از طرف صندوق رفاه دانشجویان و حداکثر برای  %30از دانشاجویان
ورودی واجد شرایط قابل پرداخت می باشد.

هزینه خدمات دانشجویی
الف) شهريه خوابگاه
آقايان

بانوان

نوع استفاده
تمام وقت

از سه تا هفت شب در هفته

 010هزار تومان

 090هزار تومان

پاره وقت

حداکثر تا دو شب در هفته

 000هزار تومان

 000هزار تومان

تذکر :لازم است دانشجوی متقاضی حداقل یک سوم هزینه را هنگام ثبت نام واریز نماید.
ب)کارت دانشجويي و بيمه حوادث
 .1برای کلیه دانشجویان کارت دانشجویی و تغذیه الکترونیکی صادر خواهد شد هزینه این کارت مبلاغ 1000000
ریال می باشد.
 .2هزینه بیمه حوادث برای هر دانشجو علی الحساب  40000ریال می باشد.
 .3هزینه های فوق هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.

تلفن های ضروری جهت تماس
ردیف

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 دانشکده حقوق

35205103150

0

کارشناس دانشکده اقتصاد

35205103130

7

کارشناس دانشکده فلسفه

35205103132

8

کارشناس دانشکده الهیات

35205103107

9

کارشناس دانشکده علوم سیاسی

35205103157

13

اطلاعات دانشگاه

35205103055

