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              هاي علمیّه ویژه طالب حوزه  پذیرش دانشجو اطالعیه

  کارشناسی مقطع 

  1399-1400تحصیلی  سال 
  

هاي حوزه البـط میاناز از طریق آزمون اختصاصی بر اساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  دانشگاه مفید

پذیردزیر دانشجو میشناسی کار هاي در دوره 1399-1400تحصیلی  براي سال هعلمی.  

  ظرفیت  رشته  ردیف

  نفر 30  اقتصاد  1

  نفر 15  حقوق  2

  نفر 15  فلسفه  3

  نفر 15  علوم سیاسی  4

  نفر 15  علوم قرآن وحدیث  5

  نفر 15  انگلیسی مترجمی زبان  6

  نفر 15  فقه ومبانی حقوق اسالمی  7

  نفر 15  ادیان و عرفان  8

  نفر 15  فلسفه و کالم اسالمی  9

  نفر 15  فقه و حقوق اسالمی  10

  نفر 15  آموزش زبان انگلیسی  11

  

درصد ظرفیت در آزمون مذکور مطابق قوانین و  5درصد ظرفیت و ایثارگران 25سهمیه هاي رزمندگان و ایثارگران  :1تذکر

کارشناسی  لذا شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره یک راهنماي ثبت نام آزمون. مقررات مصوب اعمال می شود

   .مالك عمل خواهد بود 1399

  . رشته می تواند ثبت نام نماید دوهر داوطلب صرفاً در  :2تذکر

می بایست مدارك  ، در زمان ثبت ناممی گردندایثارگران و خانواده شهدا قبول  وطلبانی که با استفاده از  سهمیهدا :3ذکرت

 .ه نمایندئاراسهمیه خود را واجد شرایط بودن استفاده از مربوط به 



 

2 

 

  

التحصـیالن  به فـارغ . ثبت نام بعمل خواهد آمد  1399-1400از قبول شدگان در آزمون، در نیمسال اول یا دوم سال تحصیلی 

پذیرش  مجوز هدوم  منوط ب ثبت نام در نیسمال. شودمدرك کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اعطا می

  .می باشد در دانشگاه نصاب رسیدن ظرفیت پذیرشبه حد و  سازمان سنجش از

  

 پذیرش شرایط :  

  : زیر  از مدارك  یکیرا بودن اد .1

  حوزه علمیهمدرك سطح یک  -الف

مدرك متوسطه نوبت یا   پیش دانشگاهیدوره گواهینامه  یادیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه  وگواهی پایه ششم حوزوي   -ب

   .مدرك کاردانی ایدوم متوسطه 

  

 کسب امتیاز الزم در آزمون اختصاصی .2

  

 عمومی  وظیفه  عدم منع قانونی براي ادامۀ تحصیل از نظر مقررات .3

  

 بورس تحصیلی :  

بـه تعـدادي از    فلسفه و کالم اسـالمی ،  فلسفه، حقوق، علوم اقتصاديشدگان در آزمون اختصاصی، در رشته هاي از میان پذیرفته

   :شود اعطاء می یزیر، بورس تحصیل شرایطافراد واجد 

  

 کسب حد نصاب علمی در آزمون ورودي اختصاصی .1

  حوزهحوزوي و اشتغال به تحصیل در  پایه ششمدروس اتمام  .2

شـود، امـا    یا هر سال خدمت سربازي یک سال به حداکثر سن اضـافه مـی   پایه بیشتربه ازاي هر (. سال 25حداکثر سن  .3

 ).سالگی است 28نهایت این افزایش تا 

 حبه بورسقبولی در مصا .4

 سپردن تعهد بورس .5

  

 مزایاي بورس:   

  تحصیل رایگان .1

 کمک هزینه ماهانه دریافت .2

 
  .بر روي لینک زیر کلیک نمایید  اطالع از شرایط و امتیازات تفصیلی بورسکسب براي 

www.mofidu.ac.ir/deputies/student/scholarship/ 
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 نام نحوه ثبت:  

  مراجعه به آدرس اینترنتی زیربا  06/03/99لغایت  21/12/98از تاریخ ثبت نام  فرم مربوطه تکمیل  - 1

  ir.ac.mofidu.Azmoon://http  

 طالعاتریال به صورت الکترونیکی و تکمیل ا  000/500پرداخت مبلغ   - 2

تهیـه و اطالعـات    هداوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران، بایستی کد رهگیري ویژه سهمیه را از مراجع مربوط: تذکر

 .آن را در زمان ثبت نام در سامانه الکترونیکی پذیرش درج نمایند

 دریافت کد رهگیري و پرینت از اطالعات ثبت شده در سیستم - 3

 

  

 زمان برگزاري آزمون:  

درصـورت تغییـر در زمـان    (  .گـردد در دانشگاه مفید برگزار می 03/1399/ 16جمعه صبح روز   8ساعت آزمون کتبی رأس  .1

 )اطالع رسانی خواهد شدجدید  تاریخ ،آزمونبرگزاري 

ت ورود کار سایت اداره پذیرش دانشگاه مفید توانند با مراجعه به وب می 1399/ 16/03الی  1399/ 12/03داوطلبان از تاریخ  .2

 .دننمای به آزمون خود را دریافت

 .پرینت کارت آزمون و همراه داشتن کارت ملی است رود به جلسه امتحان منوط به ارائه يو .3

زمان مشـاهده کارنامـه آزمـون    . (کارنامه آزمون کتبی از طریق سامانه الکترونیکی پذیرش دانشگاه قابل دسترسی خواهد بود  .4

 ).رسانی خواهد شدبه داوطلبان اطالع  ir.ac.mofidu.wwwید به آدرس کتبی ازطریق سایت دانشگاه مف

سامانه الکترونیکی پـذیرش جهـت   به صفحه کاربري خود در شماره پرونده و رمز ورود  الزم است داوطلبان محترم در حفظ .5

 .ا باشندکوشو مشاهده کارنامه   آزموندریافت کارت ورود به 

  

  .تماس بگیرید 025 – 32130348جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره 
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از منـابع منـدرج در جـدول زیـر     در طراحی سـواالت   می باشد و منفیداراي نمره و  چهارگزینه اي آزمون به صورت تستی

  .استفاده شده است

  .می باشداقتصاد  رشته کارشناسیشرکت در آزمون متقاضیان  صمخصوریاضیات صرفاً  االتسو الزم به ذکر است،

  مواد و منابع آزمون

  ضرایب  مواد آزمون

  حقوق  اقتصاد

فلسفه و 

فلسفه و کالم 

  اسالمی

علوم 

  سیاسی

مترجمی زبان 

انگلیسی و 

آموزش زبان 

  انگلیسی

علوم قرآن و 

  حدیث

ادیان و 

  عرفان

فقه و مبانی حقوق 

و فقه و  اسالمی 

   سالمیا قحقو

کتابهاي زکات، قضا، متاجر، : شرح لمعه  ؛    فقه

  ضمان، نکاح و حدود
3  4  2  3  2  3  2  4  

) اوامر(جلد اول از باب دوم : اصول مظفر ؛اصول

تعادل و (تا پایان کتاب و جلد دوم از باب نهم 

  .تا پایان استصحاب) تراجیح

2  3  3  3  2  3  
  

3  

  

4  

بخش تصورات باب : منطق مظفر ؛منطق

وبخش تصدیقات از اول باب )مباحث کلی(نیثا

تا ابتداي صناعت )مباحث االستدالل(خامس

  .جدل

1  1  3  1  1  1  

  

2  

  

  

1  

  

پایه دهم کد  ) 1(فارسی؛  کتابهاي فارسی 

 111201پایه یازدهم  کد ) 2(و فارسی  110201

  .  112201پایه دوازدهم کد ) 3( ، فارسی 

  ).1398چاپ (   

3  3  3  3  3  3  2  2  

ر ایران تاریخ معاص: مات عمومی؛ کتابهايمعلو

) 2( و  جامعه شناسی   111220پایه یازدهم  کد 

، جغرافیاي ایران پایه   111222پایه یازدهم  کد  

  )1398چاپ ( 110218دهم کد  

1  1  1  2  1  1  

  

  

2  

  

  

2  

  110230کد  1زبان انگلیسی؛ کتابهاي انگلیسی 

گلیسی ، ان 111230پایه یازدهم کد  2و انگلیسی

  )1398چاپ .  ( 112230پایه دوازدهم کد    3

1  1  1  1  4  1  1  1  

پایه دهم کد ) 1( ریاضیات؛ کتابهاي ریاضی 

 111211پایه یازدهم کد ) 2 (و ریاضی  110211

چاپ .(  112211پایه دوازدهم کد ) 3(، ریاضی 

1398(  

2  0  0  0  0  0  0  0  

  1  1  1  1  1  1  1  1  تست هوش؛

در اداره پـذیرش   pdfفایـل   (  .مراجعـه کنیـد   chap.sch.ir بهاي درسی متوسطه دوم به آدرسکتا pdfبراي دریافت  - 1

  )دانشگاه موجود است 
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 معاونت آموزش دانشگاه مفید


