باسمه تعالی

اطلاعیه ثبتنام ورودیهای جدید تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد 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 :

edu.mofidu.ac.ir

بعد از ورود به سامانه پذیرش می توانید با کدملی و شماره شناسنامه وارد برنامه شوید و ثبت نام الکترونیکی خود را آغاز نمایید .لازم به ذکر است تمامی مراحل باید با دقت انجام
گردد و در نهایت در "فرم ارسال گردش" با کلیک بر روی دکمه "تائید" ،درخواست ثبت نام الکترونیکی خود را ارسال نمایید.
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مـدارک لازم جهت ثبتنام الکترونیکی :
 .1.1.1تصویر مدرک کارشناسی
 .1.1.1تصویر شناسنامه (تصویر از تمام صفحات)
 .1.1.1تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 .1.1.1تصویر مدرک دال بر تعیین وضعیت نظاموظیفه
 .1.1.1تصویر فرم مخصوص استفاده از سهمیه (جهت قبول شدگان با استفاده از سهمیه)

 .2ثبت نام حضوری ( مرحله دوم ثبت نام):
بعد از ثبت نام الکترونیکی و احراز هویت توسط کارشناس امور ثبت نامی ،شماره دانشجویی و صفحه کاربری دانشجو فعال می گردد .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.

 .2.3مدارک لازم جهت تکمیل ثبت نام:
 .1.1.1اصل مدرک کارشناسی
 .1.1.1اصل شناسنامه
 .1.1.1اصل کارت ملی
 .1.1.1ارائه مدرک دال بر تعیین وضعیت نظاموظیفه
.1.1.1

سه قطعه عکس  1×1جدید پشت نویسی

 .1.1.2فرم مخصوص استفاده از سهمیه (جهت قبول شدگان با استفاده از سهمیه)
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زمان ثبت نام و انتخاب واحد  :شروع تحصیل دانشجویان پذیرفته شده تکمیل ظرفیت از نیمسال دوم سال تحصیلی  79-79می باشد.

 .1.3زمان ثبت نام حضوری :بعد از انجام ثبت نام الکترونیکی که از روز شنبه  02آبان الی  02آبان ماه  6979می باشد در همین بازه زمانی و در ساعت  7الی  62باید باا مراجعاه باه
دانشگاه ،ثبت نام حضوری انجام پذیرد .ثبت نام الکترونیکی به صورت اینترنتی می باشد.
 .1.2زمان انتخاب واحد :انتخاب واحد این دسته از دانشجویان بعد از قطعی شدن ثبت نام ،همانند دیگر دانشجویان در زمان  9الی  66بهمن ماه و به صورت الکترونیکی انجام مای
پذیرد .اما لازم است قبل از آن در همان بازه زمانی ثبت نام ،دانشجویان جدیدالورود برای اطلاع از تعداد واحدهای جبرانی احتمالی و دیگر مسائل آموزشی به دانشکده های
خود نیزمراجعه نمایند.
 .1.1زمان شروع کلاس ها :طبق تقویم آموزشی دانشگاه مفید شروع کلاس های نیمسال دوم از  62بهمن ماه آغاز می گردد.

 .4برای 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 کارشناسی ارشد ( نیمسال اول )69-69
 .6پرداخت الکترونیکی پیش پرداخت شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به میزان  67/222/222 :ریال
 .0مبلغ فوق به صورت علی الحساب بوده و دانشجویان محترم مابقی شهریه خود را متعاقباً پرداخت خواهند نمود.
 .9دانشجویانی که مایل به تقسیط شهریه خود می باشند می توانند نسبت به تقسیط شهریه خود طبق دستورالعمل تقسیط اقدام فرمایند.
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پرداخت 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) و رمز دوم کارت (جهت پرداخت الکترونیکی) باشد را به همراه داشته باشید.

«امور مالی دانشجویان»

شهریه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 69-69
 66/022/222ریال

شهریه ثابت

هر نیمسال

شهریه متغیر

هر واحد

 6/722/ 222ریال

رساله (پایان نامه)

هر واحد

 0/922/ 222ریال

تقسیط شهریه
 .6دانشجویان با پرداخت مبلغ علی الحساب نیمسال اول ،درخواست خود را جهت تقسیط شهریه طبق اطلاعیه درج شده در صفحه اصلی سایت
دانشگاه از طریق سیستم ارسال نمایند.
 .0باقیمانده شهریه این گروه از دانشجویان تا پایان دوره مجاز تقسیط می گردد.

ج :شهریه خوابگاه در هر ترم در سال تحصیلی69-69
 .6تمام وقت(استفاده از خوابگاه از سه تا هفت شب در هفته):
پسران 990 :هزار تومان

دختران 882 :هزار تومان

 .0پاره وقت(استفاده از خوابگاه حداکثر تا دو شب در هفته):
پسران 020 :هزار تومان
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دختران 902 :هزار تومان

تذکر :لازم است دانشجوی متقاضی حداقل یک سوم هزینه را هنگام ثبت نام واریز نماید.

د  :کارت تغذیه و دانشجویی الکترونیکی و هزینه بیمه حوادث دانشجویی
 .6بااارای کلیاااه دانشاااجویان کاااارت دانشاااجویی و تغذیاااه الکترونیکااای صاااادر خواهاااد شاااد هزیناااه ایااان کاااارت
مبلغ  920222ریال می باشد.
 .0هزینه بیمه حوادث برای هر دانشجو علی الحساب  92222ریال می باشد.
 .9هزینه های فوق هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.

«دفتر خدمات دانشجویی»

تلفنهاي ضروري جهت تماس
رديف

نام واحد

تلفن

1

اداره پذیرش )امور ثبت نام(

23303102020

3

امورپرداخت الکترونیکی و تقسیط شهریه

23303102030

0

امور خوابگاه ،تغذیه  ،بیمه  ،وام و امور رفاهی

23303102310

0

امور شاهد و ایثارگر

23303102323

3

دانشکده حقوق

0

دانشکده علوم سیاسی

2

دانشکده اقتصاد

8

دانشکده فلسفه

9

گروه الهیات

12

اطلاعات دانشگاه

23303102130
23303102023
23303102132
23303102000
23303102120
23303102033
23303102123
23303102022
23303102102
23303102829
23303102302

