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

ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به پذیرفته شدگان گرامی ،به اطلاع می رساند ثبت نام پذیرفته شدگان كارشناسی ارشد در
دو مرحله الکترونیکی و حضوري به شرح ذیل صورت می پذیرد:

 .1زمان ثبتنام الكترونيكي(غيرحضوري) 11 :الي  52شهريور 1931
 .5زمان تشكيل پرونده (حضوري) 19 :الي  11مهرماه  1931از ساعت  3الي 11
 .9نحوه ثبت نام الكترونيكي:
 مراجعه به سامانه پذیرش دانشجو http://edu.mofidu.ac.ir/Stdnew
 ورود به سامانه با كدملی و شماره شناسنامه
 پرداخت شهریه اولیه ،تکمیل فرم ها و اسکن مدارک
 پیگیري جهت تایید ثبت نام از كارشناس امور ثبت نامی
 پس از نهایی شدن ثبت نام ،انتخاب واحد توسط كارشناس دپارتمان انجام خواهد شد.
 جهت دریافت زمان كلاس ها می توانید با مراجعه به سامانه آموزش دانشگاه مفید 1و ورود به كاربري خود(نام كاربري :شماره
دانشجویی ،رمز :شماره ملی) فرم تثبیت انتخاب واحد خود را دریافت نمایید.

 .1مـدارک لازم براي ثبتنام الكترونيكي در مقطع کارشناسي ارشد:
 اسکن و بارگذاري شناسنامه
 اسکن و بارگذاري كارت ملی هوشمند
 اسکن و بارگذاري مدرک كارشناسی (اصل مدارک در زمان ثبت نام حضوري دریافت خواهد شد)

 اسکن و بارگذاري مدرک دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه(ویژه آقایان)

 اسکن و بارگذاري مدرک دال بر استفاده از سهمیه از مراجع ذیصلاح (ویژه قبول شدگان سهمیه)
نکته :زمان شروع کلاس ها هفته آخر شهریورماه می باشد .جهت اطلاع از وضعیت کلاس ها با داخلی کارشناسان دپارتمان
تماس حاصل فرمایید.
http://edu.mofidu.ac.ir/
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 .2مرحله دوم تشكيل پرونده حضوري (  19الي  11مهرماه از ساعت  3الي )11
پس از انجام ثبت نام الکترونیکی ،داوطلبان با همراه داشتن مدارک ثبت نامی در تاریخ هاي تعیین شده جهت تشکیل پرونده
می بایست در دانشگاه حضور یابند.
 اصل شناسنامه (آقایان مشمول نظام وظیفه دوسري كپی)
 اصل كارت ملی
 اصل مدرک كارشناسی
 اصل مدرک وضعیت نظام وظیفه
 3 قطعه عکس پرسنلی
نكته :در صورتی كه موارد اسکن شده در ثبت نام الکترونیکی ایراد داشته باشد بایست كپی هر یک از مدارک فوق تحویل كارشناس
ثبت نامی گردد.

تذکرات:
 عدم ثبت نام الکترونیکی و تشکیل پرونده حضوري در زمان تعیین شده به معناي انصراف داوطلب از تحصیل در
دانشگاه مفید می باشد.
 در صورت وجود نقص و كمبود مدارک تشکیل پرونده انجام نخواهد شد و نهایی شدن ثبت نام تنها منوط به كامل
بودن مدارک ثبت نامی و تعیین وضعیت نظام وظیفه داوطلب توسط كارشناس ثبت نام می باشد
 دانشجویان سال آخر دوره كارشناسی كه مدرک تحصیلی آنها صادر نشده است  ،می بایست فرم مندرج در اطلاعیه
ثبت نام سازمان سنجش را تکمیل و پس از تایید دانشگاه محل تحصیل مقطع كارشناسی جهت ثبت نام ارائه كنند.
 در صورتی كه از تاریخ فراغت از تحصیل پذیرفته شده بیش از شش ماه گذشته باشد ،ارائه اصل گواهی موقت از
دانشگاه مربوطه الزامی است.

شهريه سال تحصيلي 1931-33
رساله

مقطع

علي الحساب

شهريه ثابت

متغير تخصصي

متغير عمومي

کارشناسي

1/000/000

1/230/000

092/000

111/000

کارشناسي ارشد

10/000/000

12/110/000

5/055/000

1/100/000

دکتري

30/000/000

21/930/000

11/912/000

11/551/200

کليه مبالغ به ريال است

 .1در هنگام ثبت نام مبلغ علی الحساب دریافت می شود و دانشجویان محترم بایست مابقی شهریه خود را متعاقباً پرداخت
نمایند.
 .2امکان تقسیط و ارائه وام شهریه وجود دارد.
 .3در صورت انصراف برابر آیین نامه وزارت علوم رفتار خواهد شد.

هزينه خدمات دانشجويي
آقايان

بانوان

شهريه خوابگاه
تمام وقت

از سه تا هفت شب در هفته

3/000/000

3/900/000

پاره وقت

حداكثر تا دو شب در هفته

0/100/000

0/200/000

مهمان

يک شب

500/000

500/000

کليه مبالغ به ريال است

تذكر :لازم است دانشجوي متقاضی حداقل یک سوم هزینه را هنگام ثبت نام واریز نماید.
 .1هزینه كارت دانشجویی و تغذیه مبلغ  2000000ریال می باشد.
 .2هزینه بیمه حوادث براي هر دانشجو علی الحساب  00000ریال می باشد.

شماره جهت تماس ضروري
رديف

نام واحد

تلفن

1

كارشناس ثبت نام-آقاي شیروي

05295190909

5

كارشناس امور مالی دانشجویان-آقاي بیگدلی

05295190921

9

مدیر خدمات دانشجویی-آقاي نیک كار

05295190511

1

امور شاهد و ایثارگر-آقاي سالمی

05295190505

2

كارشناس دپارتمان حقوق

05295190150

0

كارشناس دپارتمان اقتصاد

05295190101

1

كارشناس دپارتمان فلسفه

05295190102

1

كارشناس دپارتمان الهیات

05295190191

3

كارشناس دپارتمان علوم سیاسی

05295190151

10

اطلاعات دانشگاه

05295190155

11

كارشناس اداره پذیرش

05295190911

