
 

 8931  کارشناسی مقطع  متقاضيان انم ثبتپذريش و  اطالعیه
 (نيمسال دوم  ورودی  )

 

بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشگاه مفيد براساس مجوز سازمان سنجش آموزش کشور در مقطع کارشناسي رشته      

 :دانشجو مي پذيرد 8991-99براي نيمسال دوم سال تحصيلي )بدون آزمون( تحصيلي هاي ذيل به صورت قبولي باسوابق

 

 اقتصاد 

 علوم سياسي 

 فلسفه 

 فقه و حقوق اسلامي 

 فقه و مباني حقوق اسلامي 

  11الي  11از ساعت  1931 ماه دیسي ام  ليا  اول :  نامثبتپذيرش و  زمان .1
 

 : مدارک مورد نياز .2

 کپي تمام صفحات اصل شناسنامه عکسدار به همراه 

 اصل کارت ملي به همراه تصوير آن 

  گواهي پايان دوره متوسطه دوم + ريزنمرات دوره سه   يا اصل مدرک پيش دانشگاهي + ديپلم و کارنامه سه ساله دبيرستان

 ) به همراه کپي از آنها( ساله دبيرستان

 9 قطعه عکس پرسنلي 

 مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه جهت آقايان 

. 

 جهت خويشبدليل بايگاني کليه مدارک تحصيلي  در پرونده تا پايان دوره تحصيل ، لازم است از مدارک ياد شده  مهم : تذكر

 کپي تهيه نماييد.

 : يادآوری 

 حتما جهت پذيرش و ثبت نام با مدارک کامل به دانشگاه مراجعه نماييد. 

 .حضور شخص داوطلب جهت ثبت نام الزامي مي باشد 

  صورت مي پذيرد.بهمن ماه  81 و شروع کلاسها در تاريخانتخاب واحد 

 



 1931-33سال تحصيلي شهريه 
 

 كليه مبالغ به ريال است

 

مابقي شهريه خود را متعاقباً دريافت مي شود و دانشجويان محترم بايست  مبلغ علي الحسابدر هنگام ثبت نام  .8

 .نمايندپرداخت 

 شهريه وجود دارد.و ارائه وام امکان تقسيط  .1

 رفتار خواهد شد. آيين نامه وزارت علومدر صورت انصراف برابر  .9

                  

 

 

 هزينه خدمات دانشجويي
 بانوان آقايان شهريه خوابگاه

 111/911/3 111/011/3 از سه تا هفت شب در هفته تمام وقت

 111/111/0 111/011/0 حداکثر تا دو شب در هفته پاره وقت

 111/211 111/211 يک شب مهمان

 كليه مبالغ به ريال است

 لازم است دانشجوي متقاضي حداقل يك سوم هزينه را هنگام ثبت نام واريز نمايد. تذکر:

 

 ريال مي باشد. 1000000مبلغ  هزينه کارت دانشجويي و تغذيه .1
 مي باشد.ريال  00000هزينه بيمه حوادث براي هر دانشجو علي الحساب  .2

 

 

 

 

 

 

 رساله متغير عمومي متغير تخصصي شهريه ثابت علي الحساب مقطع

  111/414 111/091 111/131/0 111/111/1 كارشناسي

 111/100/0  111/022/2 111/101/11 111/111/11 كارشناسي ارشد

 111/220/11  111/911/11 111/931/11 111/111/31 دكتری



 ضروری شماره جهت تماس

 تلفن نام واحد رديف

 12192191919 آقاي شيروي-ثبت نام کارشناس 1

 12192191914 آقاي بيگدلي-کارشناس امور مالي دانشجويان 2

 12192191214 آقاي نيك کار-مدير خدمات دانشجويي 9

 12192191212 آقاي سالمي-امور شاهد و ايثارگر 4

 12192191113 حقوق دپارتمانکارشناس  1

 12192191114 اقتصاد دپارتمانکارشناس  0

 12192191111 فلسفه دپارتمانکارشناس  0

 12192191190 الهيات دپارتمانکارشناس  1

 12192191120 علوم سياسي دپارتمانکارشناس  3

42212192191 اطلاعات دانشگاه 11  

 12192191941 کارشناس اداره پذيرش 11

 

 

 


