باسمه تعالی

اطلاعیه ثبتنام ورودی های جدید
مقطع کارشناسی 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  52 :تا  / 11شهريور1117 /

نکته :لازم است پس از 52ساعت 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 نموده و مجدد ارسال فرماييد.

.5

زمان مراجعه حضوري به دانشگاه  7 :الي  / 11مهرماه  1117 /از ساعت  1الي 12

مـدارک لازم براي ثبت نام حضوري:


اصل مدرك پيشدانشگاهي  ،اصل ريزنمرات پيشدانشگاهي  ،اصل مدرك ديپلم و اصل كارنامه سه ساله دبيرستان



اصل شناسنامه



اصل كارت ملي



ارائه مدرك دال بر تعيين وضعيت نظاموظيفه (برادران)



 3قطعه عکس  3×4جديد پشت نويسي شده



ارائه يك سري كپي از مدارك ثبتنام ( شامل گواهي پيشدانشگاهي  ،شناسنامه و كارت ملي) به همراه يك قطعه عکس جهتت اناتام
امور نظام وظيفه ( ويژه دانشاويان مرد فاقد كارت پايان خدمت يا معافيت )



ارائه يك سري كپي از مدارك ثبتنام شامل ( پيشدانشگاهي و كارت ملي يا شناسنامه ) جهت صدور تاييديه تحصيلي پيشدانشگاهي
ويژه همه قبولشدگان

تذکر مهم  :بدلیل بایگانی کلیه مدارك تحصیلی در پرونده تا پایان دوره تحصیل  ،لازم است از مدارك
یاد شده برای خود کپی تهیه نمایید.

فرآیند ثبت نام الکترونیکی
 .1مطالعه اطلاعيه ثبت نام و فايل هاي اطلاع رساني موجود در سامانه الکترونيکي ثبت نام
 .2اسکن مدارک درخواستي شامل:
 مدرك پیش دانشگاهی و ریزنمرات پیشدانشگاهی و دیپلم و کارنامه سه ساله
 تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی(پشت و رو)
 مدرك دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه
 .1ورود به سامانه الکترونيکي ثبت نام http://edu.mofidu.ac.ir/Stdnew :
 پرداخت شهریه به صورت الكترونیكی
 مشاهده مشخصات شناسنامهای و تكمیل 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 اسكن مدارك درخواستی در سامانه
 .2بررسي "مدارک ثبت نامي و وضعيت نظام وظيفه" پذيرفته شده توسط کارشناس ثبـت نـام و نهـايي
شدن ثبت نام
تذکرات:







اسكن مدارك میبایست واضح و با کیفیت بوده و درخواست اینترنتی داوطلبانی که اسكن مدارك آنها ناقص
و بدون کیفیت باشد جهت اصلاح برگشت داده خواهد شد.
عدم ثبت نام الكترونیكی و تشكیل پرونده حضوری در زمان تعیین شده به معنای انصراف داوطلب از تحصیل
در دانشگاه مفید می باشد.
در صورت وجود نقص و کمبود مدارك تشكیل پرونده انجام نخواهد شد و نهایی شدن ثبت نام تنها منوط به
کامل بودن مدارك ثبت نامی و تعیین وضعیت نظام وظیفه داوطلب توسط کارشناس ثبت نام می باشد
داوطلبانی که در امتحانات شهریور شرکت کرده و موفق به دریافت گواهی موقت پیش دانشگاهی نشدهاند از
انجام ثبت نام الكترونیكی جداً خوداری کنند در صورت ثبت نام الكترونیكی شهریه پرداختی عودت داده
نخواهد شد و برای این دسته افراد تشكیل پرونده صورت نخواهد گرفت.
نحوه و زمان ثبت نام با تاخیر افرادی که فاقد مدرك پیش دانشگاهی هستند متعاقباً اعلام خواهد شد.

شهریه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی
سال تحصیلی 31-39
هر نيمسال

 0/000/000ريال

شهريه ثابت
شهريه تخصصي

هر واحد

 225/ 000ريال

شهريه عمومي

هر واحد

 100/ 000ريال

 مبلغ پیش پرداخت شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی  0/000/000ریال 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 الكترونیكی ممكن است .برای ثبت نام حتماً کارت عابربانكی که عضو شببكه
شتاب (ترجیحاً بانک ملت یا بانک تجارت) و رمز دوم کارت (جهت پرداخت الكترونیكی) باشد را به همبراه داشبته
باشید.
 دانشجویانی که مایل به تقسيط شهريه مبی باشبند مبی تواننبد جهبت انجبام مراحبل تقسبیط ببه امبور مبالی
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 مراجعبه ببه دفتبر
یاد شده ،نسبت به تشكیل پرونده اقدام می نمایند.
 .2مبلغ وام برای مقطع کارشناسی حداکثر 11میلیون ریال می باشد.
 .3تذکر :این وام براساس اعتبار تخصیص یافته از طرف صندوق رفاه دانشجویان و حداکثر برای  %30از دانشبجویان
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

 110هزار 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 الكترونیكی صادر خواهد شد هزینه این کارت مبلبغ 1000000
ریال می باشد.
 .2هزینه بیمه حوادث برای هر دانشجو علی الحساب  00000ریال می باشد.
 .3هزینه های فوق هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.

انتخاب واحد ورودی های جدید
به اطلاع می رساند بعد از یک روز کاری از اتمام فرآیند ثبت نام الكترونیكی توسط داوطلب ،کارشناس امور ثبت
نامی مدارك ارسالی ایشان را بررسی و درصورت عدم مغایرت با اطلاعات ارسالی از جانب سازمان سنجش ،کاربری
و شماره دانشجو برای انتخاب واحد فعال می گردد.
با انجام احراز هویت ،کاربری دانشجو فعال می گردد .لذا بعد از فعال شدن کاربری دانشجو ،انتخاب واحد ایشان
توسط دانشكده ها تا آخر وقت اداری همان روز به صورت خودکار انجام می پذیرد .لذا شما می توانید با مراجعه
به سامانه آموزش و ورود شماره دانشجویی (کد آموزشی) خود که در زمان ثبت نام الكترونیكی دریافت نموده اید
به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان رمز عبور طبق تصاویر ذیل انتخاب واحد خود را مشاهده نمایید.
تذکر :1اگر بعد از یک روز کاری از اتمام ثبت نام الكترونیكی ،نام کاربری شما فعال نگردیده باشد باید با
کارشناس امور ثبت نامی به شماره  02032130303تماس بگیرید.
تذکر :2اگر بعد از فعال شدن نام کاربری خود تا آخر وقت اداری همان روز انتخاب واحد شما انجام نپذیرفته باشد
باید با کارشناس آموزشی دانشكده خود تماس بگیرید.

تذکر :3درصورت فراموش نمودن شماره دانشجویی می توانید با واحد ثبت نامی به شماره 02032130303
تماس بگیرید.
با ورود به سامانه ،شما می توانید صفحه کاربری خود را در دانشگاه مفید مشاهده نمایید .در این صفحه با توجه
به تصویر زیر می توانید وارد انتخاب واحد شده و دروس ارائه شده را انتخاب نمایید و یا اینكه در فرم تثبیت
انتخاب واحد دروس انتخاب شده خود را مشاهده نمایید.

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 پذیرش-آقتی لطیفی

35205103000

6

کارشناس دانشکده حقوق

35205103156

7

کارشناس دانشکده اقتصاد

35205103130

0

کارشناس دانشکده فلسفه

35205103132

9

کارشناس دانشکده الهیات

35205103107

13

کارشناس دانشکده علوم سیاسی

35205103157

اطلاعات دانشگاه

35205103055

