
  ي ممتاز پذیرش دانشجواطالعیه 

  مقطع کارشناسی ارشد در 

  1399-1400سال تحصیلی 
  

     بــین زابعــدي آن ابالغیــه هــاي نــاوري و ف وزارت علوم تحقیقــات و1398 /16/11مورخ 301041/11شماره  نامهدانشگاه مفید به استناد آئین

بــدون شــرکت در ، هاي زیــررشــته در هــاي کارشناســی ارشــدل در دورهالتحصیالن ممتاز واجد شرایط مقطع کارشناسی، براي تحصــیفارغ

  پذیرد. ، دانشجو میآزمون

 لغایــت 30/01/1399 از تــاریخو ارســال مــدارك الزم  درخواســت پــذیرش جهــت تکمیــل فــرم مــی تواننــدواجــدین شــرایط 

   د.مراجعه نماین www.azmoon.mofidu.ac.ir اینترنتی  نشانی سامانه پذیرش دانشجو به به 31/3/9139

 

 هاي تحصیلیرشته 

  رشته ها  مجموعه

  الملل، حقوق بشر، حقوق عمومیشناسی، حقوق بینحقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم  حقوق

  المللسیاسی در اسالم، روابط بین علوم سیاسی، اندیشه  علوم سیاسی

  اخالق گرایش فلسفه اخالقفلسفه و کالم اسالمی، فلسفه علم،  فلسفه، فلسفه دین،  فلسفه

  ریزي، اقتصاد نظريمالی اسالمی، اقتصاد اسالمی، بانکداري اسالمی، توسعۀ اقتصادي و برنامه  علوم اقتصادي

   علوم قرآن و حدیث ، فقه و مبانی حقوق اسالمی  الهیات

  

  : مهم نکات

علــوم قــرآن ،  علوم سیاسی علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري،ر رشته هاي د رایگانبراي اطالع از شرایط تحصیل  .1

 .مراجعه کنید www.mofidu.ac.irبه سایت دانشگاه به آدرسو حدیث 

فلسفه و کــالم اســالمی، در کلیه گرایش هاي فلســفه (به صورت روزانه ( بدون پرداخت هزینه ) براي اطالع از شرایط  تحصیل   . 2

مراجعــه  www.mofidu.ac.irبــه ســایت دانشــگاه بــه آدرس) ، اخالق گرایش فلسفه اخالقفلسفه علم فلسفه، فلسفه دین،

 کنید.

 ذیرش:شرایط پ  

 دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته براساس شرایط زیر: .1

مصوب شوراي گسترش و برنامــه  درسیتحصیلی و با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي  نیمسال 6 پس از الف) 

به لحاظ میانگین کل ، جزو پانزده درصد برتــر دانشــجویان هــم  )قابل گرد شدن به سمت پایین (ریزي آموزش عالی 

  . رشته و هم ورودي خود باشد

جویان تحصــیل همزمــان مــدت مجــاز حــداکثر ده ( بــراي دانشــارشناسی حداکثر در هشت نیمســالب) اتمام دوره ک

   نیمسال تحصیلی می باشد)

  )1399 شهریورو تیرو 1398(فارغ التحصیالن بهمن  بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً براي یک بارج) 

  



در  به لحــاظ میــانگین کــلدانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و  .2

بــه ،  باشــنددرصد برتــر  پانزدهجزو  مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودي خود

  کند.همان سال پذیرش پذیرش بدون آزمون دردوره کارشناسی ارشد  صورت مازاد بر ظرفیت 

ماننــد بیمــاري، ج از اختیار خود (دانشگاه اختیار دارد درخواست دانشجویانی که طول مدت تحصیلشان به دالیلی خار .3

ماموریت والدین یا همسر، زایمان) حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور در ایــن آیــین نامــه بشــود 

  پس از تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل، براي استفاده از تسهیالت این آیین نامه بررسی کند.

 نکـات مهم  

  خواهد شد.قبا اعالم متعازمان مصاحبه  

پذیرش در رشته هاي تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی، بر اساس تشخیص گــروه آموزشــی و تاییــد شــوراي   .1

  هاي غیر مرتبط خودداري فرمائید.لذا از تکمیل درخواست براي رشته .آموزشی دانشگاه امکان پذیر است

دون آزمون استعدادهاي درخشــان بــراي ادامــه تحصــیل بــه مقــاطع اتباع غیر ایرانی نمی توانند از تسهیالت پذیرش ب .2

  باالتر استفاده نمایند.

درصد برتر دانشجویان حائز شرایط ، به دلیــل انصــراف یــا عــدم تقاضــا، از تســهیالت مربــوط اســتفاده  پانزدهچناچه  .3

رت دانشــگاه مجــاز بــه دوره کارشناسی ارشد رشته اي تکمیل نشد، در اینصــو و ظرفیت پذیرش بدون آزموننکردند 

  جایگزینی صرفاً  ده درصد برتر بعدي همان دانشگاه، با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می باشد.

شود و داشتن شــرایط اولیــه و تحویــل مــدارك بــه منزلــه پذیرش متقاضیان پس از اعالم نظر نهایی دانشگاه انجام می .4

  شود.پذیرش قطعی تلقی نمی

هاي دوره را شدگان ماننــد ســایر دانشــجویان، شــهریه و ســایر هزینــهاه غیردولتی بوده و پذیرفتهدانشگاه مفید دانشگ  .5

 نمایند.پرداخت می

 داوطلبان نبایستی منعی براي ادامه تحصیل از نظر نظام وظیفه عمومی و سایر مقررات داشته باشند.  .6

 امکان بررسی درخواستهاي ناقص وجود ندارد.  .7

مشخص گردد که فرد پذیرش شده فاقــد شــرایط آیــین نامــه مربــوط بــوده  فارغ التحصیلی ) ( حتی زمان در هرزمان .8

  پذیرش آن لغو وعواقب ناشی از آن برعهده خود متقاضی و دانشگاه پذیرنده خواهد بود.

 باشد.پذیرش نهایی داوطلبان منوط به تأیید صالحیت آنان توسط دبیرخانه هیأت مرکزي گزینش دانشجو می  .9

ن تنها مجاز به پذیرش نهایی از یک دانشگاه می باشند و در صــورتیکه همزمــان از چنــد دانشــگاه بــه عنــوان متقاضیا .10

 پذیرفته شده نهایی اعالم گردند، تایید هیچ یک از آنها صورت نخواهد پذیرفت.

ان بــه هــیچ در صورتیکه متقاضی موفق به اخذ پذیرش از یک دانشگاه گردد، بعد از تاریخ مقــرر و تاییــد ایــن ســازم .11

 وجود نخواهد داشت (حتی درصورت موافقت دانشگاه ها) و دانشگاهگرایش  ،تغییر رشته وعنوان امکان انتقال 

اولویت پذیرش با دانشجویان ممتاز دانشگاه مفید می باشد. درصورت عدم تکمیل ظرفیت ، امکــان اختصــاص آن بــه  .12

 وجود دارد.دانشجویان سایر دانشگاه ها 

فراگیر پیام نور، پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی ( داخلــی ) ، پذیرفتــه شــدگان  دوره هاي مجازي ،دانش آموختگان  .13

  کارشناسی با سوابق تحصیلی و دارندگان مدرك حوزوي معادل کارشناسی مشمول این آیین نامه نمی باشند.



دانشجویی را براي ورود بــه همــان  - ختیار دارد برگزیدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم نهایی المپیادهاي علمی دانشگاه ا .14

رشته یا رشته هاي مرتبط به تشخیص کارگروه هاي تخصصی برنامه ریزي و گسترش آموزش عالی ، با ارائــه معرفــی 

  پذیرش کندآزمون  نامه  از دبیرخانه المپیاد ، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با

 .کاردانی به کارشناسی) نمی توانند از این تسهیالت استفاده کننددانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته ( .15

دانشجوي تحصیل همزمان در صورت داشــتن شــرایط مــی توانــد تحصــیل خــود را در هریــک از رشــته هــاي دوره  .16

  ادامه دهد. کارشناسی پیوسته با تایید معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

، انتقالی یا تغییر رشته در صورتی می توانند از تسهیالت پذیرش بدون آزمون بهره منــد شــوند کــه دانشجویان مهمان  .17

آمــوختگی از رشــته و  سنوات تحصیلی آنها در دوره کارشناسی پیوســته از ورود بــه رشــته و دانشــگاه اول تــا دانــش

سه متقاضیان براي رتبه بندي و تعیین پانزده درصد برتر ، بــا دانشــجویان نیمسال باشد و مقای 8دانشگاه دوم ، حداکثر 

دانشگاهی انجام می شود که از آن مدرك دریافت می کنند. درمورد دانشجویان تغییر رشته در صورت تاییــد معاونــت 

  آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه حداکثر تا یک نیمسال به سنوات مجاز اضافه می شود.

 

  ثبت ناممراحل  

و  آغــاز   www.azmoon.mofidu.ac.ir مراجعه به سامانه الکترونیکی پذیرش دانشجوي دانشگاه مفید به نشانی: .1

 ریال 000/900 ثبت نام با واریز مبلغ

  کسب رتبههاي گواهی دریافت فرمو  شرایط پذیرشاطالعیه و مطالعه  .2

یا گــواهی شــماره دو بــراي دانشــجویان تــرم  »مقطع کارشناسی در کسب رتبهگواهی « شماره یک گواهی صویرتتهیه  .3

 تکمیل شده توسط آموزش دانشگاه )jpg(به صورت فایل آخر

 تصویر ریز نمرات مهر و امضاء شده مقطع کارشناسی تهیه    .4

  

 ی متقاضیان گرامی خواهد بود.) در ساعات اداري، پاسخگوي سؤاالت احتمال025( - 32130348شماره تلفن

  



 

  

  بسمه تعالی

  مقطع کارشناسی در کسب رتبهگواهی 

  

  شود:احترامَا بدینوسیله گواهی می

                                                     ناسنامه:    ش شماره                     فرزند:                             آقاي/خانم

  13متولد    /     /                     صادره از:                                   شناسنامه: شماره سریال

  13    -   سال تحصیلی          ورودي نیمسال                                    با شماره ملی:

  13مسال و درتاریخ     /    /    نی        را طی                                      دوره کارشناسی رشته   

                                              (بحروف):                  (بعدد):         با میانگین کل:

  . اتمام رسانده استبه  نیمه حضوري       ) (حضوري       صورتبه 

  نفر جزو   ...... میان........... رم و کسب رتبه واحد درسی درطول شش ت            ناً نامبرده با گذراندنضم

  

  می باشد.                                           و هاايرشتههم دانشجویان برتر در بین

  ..  ................................................................تاریخ                                ..................................................     ...............................نام معاون آموزشی  دانشگاه   

  مهر و  امضاء معاون آموزشی                                                                                                

  رصد ویژه دانشجویان دانشگاه مفید می باشد.د و پنج تذکر مهم : سهمیه بیست
  

  

  
  

  

  

  

 1گواهی شماره  

              هاي خویش وروديهم   

   هاي خویش  غیر هم ورودي 

              پانزده درصد               

بیست و پنج درصد                      



  درصد ویژه دانشجویان دانشگاه مفید می باشد. و پنج تذکر مهم : سهمیه بیست
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معاونت آموزش دانشگاه مفید

  

  

  بسمه تعالی

  گواهی کسب رتبه در مقطع کارشناسی

  شود :  احتراماَ بدینوسیله گواهی می

شماره                             شماره شناسنامه:            فرزند:                                   آقاي/خانم

                         با شماره ملی: 13متولد    /    /                           از:صادره                                 سریال شناسنامه: 

   13    - سال تحصیلی                ورودي نیمسال      

  )    نیمه حضوري          (حضوري  به صورت                               دانشجوي نیمسال آخر دوره کارشناسی رشته  

  .التحصیل خواهد شدفارغ  13باشد و چنانچه دروس نیمسال آخر را با موفقیت بگذراند درتاریخ   /   /    می

  

  

  جزو نفر   .............. میان...........  واحد درسی درطول شش ترم و کسب رتبه              ضمناً نامبرده با گذراندن

  

  می باشد.                                       و هاايرشتههم ن برتر در بیندانشجویا

  

  ...................................  تاریخ                                     ..........................................................  نام معاون آموزشی  دانشگاه   

  

  مهر و  امضاء معاون آموزشی                                                                                                

  

 

 2گواهی شماره  

  پانزده درصد                  

                 

بیست و پنج درصد                            
              هاي خویش وروديهم   

هاي خویش              غیر هم ورودي   


