
 (شرایط و ضوابط پذیرش آزاد اتباع غیر ایرانی )بدون آزمون
-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه مفید اقدام به پذیرش دانشجوی غیرایرانی بصورت غیر بورسیه)پذیرش آزاد( در 8/4/84مورخ 4773/11براساس بخشنامه شماره 

متقاضیان می توانند با مراجعه به دانشگاه و ارائه مدارک تحصیلی و هویتی خود نسبت به اخذ پذیرش اقدام مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می نماید. 
 .نمایند

  Ø       شرایط عمومی                  

 داشتن مدرک تحصیلی معتبر مقاطع قبلی:     -1

 کارنامه ها)مقطع دیپلم و پیش دانشگاهی(در مقطع کارشناسی: مدرک دیپلم سه ساله، مدرک پیش دانشگاهی و   .1.1 

 در مقطع کارشناسی ارشد: مدرک کارشناسی)لیسانس( و کارنامه  .1.2 

 در مقطع دکتری: مدرک کارشناسی ارشد)فوق لیسانس( و کارنامه  .1.3 

 داشتن مدرک هویتی معتبر)پاسپورت، کارت اقامت، برگ تردد و ...(     -2 

  Ø        مختلف مقاطع پذیرش درشرایط اختصاصی 

 مقطع کارشناسی 

 شرایط و ضوابط رشته ردیف

1 

 حقوق؛ اقتصاد؛

 علوم سیاسی

آموزش زبان مترجمی زبان انگلیسی؛ 
انگلیسي؛ فقه و مباني حقوق اسالمي؛ 

 فلسفه؛فقه و حقوق اسالمي؛ 

 علوم قرآن و حديث

 اولویت هستند.(قبولی در مصاحبه علمی)دارندگان معدل کتبی دیپلم باالتر در 

  

 مقطع کارشناسی ارشد

 شرایط و ضوابط گرایش رشته ردیف

 حقوق 1

 حقوق خصوصی،حقوق عمومي، حقوق بشر

 الملل  شناسی، حقوق بین حقوق جزا و جرم

قبولی در  و مدرک کارشناسیداشتن
 مصاحبه علمی

 اقتصاد 2

 علوم اقتصادی، اقتصاد اسالمی،

 اقتصادي و برنامه ريزي؛ توسعه بانكداري اسالمي

 المللعلوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسالم، روابط بین علوم سیاسی 3

 فلسفه 4

 فلسفه اخالق فلسفه، فلسفه دین،

 فلسفه و کالم اسالمی ، فلسفه علم

 الهیات 5

 و حديث قرآنعلوم 

 فقه و مباني حقوق اسالمي

  

 مقطع دکتری

 شرایط و ضوابط رشته ردیف

 حقوق خصوصی 1

 داشتن مدرک کارشناسی ارشد و قبولی در مصاحبه علمی

 الملل عموميحقوق بین 2

 فلسفه و كالم اسالمي 3

 عصر جديد -فلسفه    4



 وم اقتصادی ، اقتصاد بین الملل عل 5

 فقه و مبانی حقوق اسالمی 6

 علوم سیاسي)مسائل ايران( 7

Ø اتباع خارجی  پذیرش فرآیند 

 . مراجعه حضوری متقاضی به اداره پذیرش و ارائه مدارک مورد نیاز:1

 اصل مدرک تحصیلی معتبر مقطع قبلی و کارنامه کلی آن    .1.1 

 هویتی معتبر  مدرک    .1.2 

 . بررسی اولیه مدارک فوق توسط اداره پذیرش و ارائه فرم مصاحبه به داوطلب2 

 انجام مصاحبه و آزمون. معرفی به گروه جهت 3 

 الذکر به سازمان امور دانشجویان برای اخذ مجوز پذیرش. ارسال نامه موافقت دانشگاه به همراه کپی مدارک فوق4 

 باشد:. اقدام جهت اخذ گذرنامه تحصیلی به همراه اقامت پس از اعالم موافقت سازمان مذکور که شامل مراحل زیر به ترتیب می5 

ت و اعتبار اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مربوطه جهت ابطال کارت اقامت اتباع و صدور برگ مفاصاحساب و برگ تردد سه ماهه یا تأیید اصال معرفی به  .5.1 
 گذرنامه)برای دارندگان گذرنامه(

  امه معرفی به اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی جهت انجام اقدامات الزم برای صدور گذرن  .5.2 

 جهت انجام مراحل قانونی برای خروج از کشور و اخذ ویزای تحصیلی، پس از صدور و اخذ گذرنامهاداره اتباع و مهاجرین خارجی معرفی به نمایندگی کنسولی   .5.3 

 معرفی مجدد به نمایندگی کنسولی جهت اخذ اقامت یکساله دانشجویی، پس از اخذ ویزای تحصیلی    .5.4 

 نهایی از متقاضی دارنده گذرنامه به همراه ویزاي تحصیلي و اقامت دانشجویی . ثبت نام6 

 


