فایل راهنمای انتخاب واحد ورودی های جدید
ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به تمامی پذیرفته شدگان گرامی ،لازم است طبق فایل راهنمای ذیل جهت
انتخاب واحد اقدام نمایید.
با عنایت به دو مرحله ای بودن ثبت نام ورودی های جدید ،درصورتی که ثبت نام الکترونیکی را در موعد مقرر به
اتمام رسانیده باشید می توانید با توجه به مراحل ذیل انتخاب واحد بنمایید.
 -1بعد از یک روز کاری از اتمام فرآیند ثبت نام الکترونیکی توسط داوطلب ،کارشناس امور ثبت نامی مدارک
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.
 -2با توجه به بند  1لازم است بعد از یک روز کاری دانشجویان جدیدالورود به سایت دانشگاه مفید به آدرس
 www.mofidu.ac.irمراجعه نماید و همانند تصویر ذیل وارد سامانه آموزش دانشگاه شود .این
سامانه ،همان سامانه ای است که ثبت نام الکترونیکی را در آن به اتمام رسانیده اید .اما هم اکنون از
قسمت اداری ،ورود به سامانه را انتخاب نمایید.

 -3حال می توانید با شماره دانشجویی که در ثبت نام الکترونیکی برای شما صادر شده است به عنوان نام
کاربری و کد ملی خود به عنوان رمز ورود وارد سامانه آموزش شوید.
تذکر :1درصورت فراموش نمودن شماره دانشجویی می توانید با واحد ثبت نامی به شماره 22332132323
تماس بگیرید.
تذکر :2درصورتی که سیستم پیام خطایی با عنوان « نام کاربری و کلمه عبور اشتباه می باشد» نمایش بدهد
باید با واحد ثبت نامی که شماره آن در تذکر فوق آمده تماس بگیرید .زیرا ممکن است مدارک یا اطلاعات
ارسالی شما دارای ایرادی باشد و این واحد از فعال نمودن شماره دانشجویی شما خودداری نموده باشد.
 -4با 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.

 -3خاطر نشان می سازد شروع کلاس های نیمسال اول  69-69از شنبه  23شهریور ماه می باشد.
 -9شماره تماس های مورد نیاز در ادامه این اطلاعیه آمده است.

تلفنهای ضروری 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

23303102303

3

دانشکده حقوق

23303102023

6

دانشکده علوم سیاسی

23303102000

2

دانشکده اقتصاد

23303102033

8

دانشکده فلسفه

23303102022

9

گروه الهیات

23303102829

12

اطلاعات دانشگاه

23303102362

