
 

 9311 آزمون اختصاصي مقطع کارشناسي قبول شدگانانم ثبت اطالعیه
 )وژیه طالب حوزه علمیه(

 

اين مرحله از ثبت نام به صورت  شدگان گرامي، به اطلاع مي رساندضمن عرض تبريک و خيرمقدم به کليه پذيرفته 

 اعلام مي گردد. متعاقبافيزيکي  الکترونيکي بوده و زمان تشکيل پرونده
 

  1911 ماهشهریور 26 شنبهچهار الي  24شنبه دو : نامثبت ان ـزم .1

 نحوه ثبت نام:  .2
  سامانه پذيرش دانشجو  مراجعه بهhttp://edu.mofidu.ac.ir/Stdnew 

 ورود به سامانه با کدملي و شماره شناسنامه 

 تکميل فرم ها و اسکن مدارک 

 ری جهت تاييد ثبت نام از کارشناس امور ثبت ناميپيگي 

 

 در مقطع کارشناسي: ناممـدارک لازم برای ثبت .9

 اسکن و بارگذاری عکس داوطلب 

 اسکن و بارگذاری شناسنامه 

  اسکن و بارگذاری کارت ملي 

 همراه  مدرک پيش دانشگاهي به یا و مدرک سطح يک صادره از مرکز مديريت حوزه علميه قم و بارگذاری اسکن

  6نامه اتمام پايه 

 (يا کارت  پايان خدمت ) کارت معافيت تحصيلي حوزه وظيفه وضعيت نظام دال بر تعيين مدرک و بارگذاری اسکن 

 قبول شدگان سهميه() مدرک دال بر استفاده از سهميه از مراجع ذيصلاح و بارگذاری اسکن 

 

  تذکر مهم:

 اند با دارا بودن مدرک هاند درصورتيکه موفق به اخذ مدرک سطح يک نشددهاز داوطلباني که بصورت بورسيه پذيرفته ش

 نام خواهد شد.دانشگاهي به صورت غيربورسيه ثبتپيش

 رديمناسب انجام پذ تيفيلازم است اسکن مدارک به صورت واضح و با ک. 

  به منزله انصراف دانشجو  مي شود(،)در تاريخ هايي که متعاقبا اعلام  مدارکاصل عدم تشکيل پرونده فيزيکي و ارائه

 خواهد بود.

http://edu.mofidu.ac.ir/Stdnew


 

 1911-1411سال تحصیلي شهریه 

 

 متغیر تخصصي شهریه ثابت علي الحساب مقطع
متغیر 

 /جبرانيعمومي
 رساله

  111/011 111/181/1 111/111/5 111/111/8 کارشناسي

 111/811/1 111/181/1 111/911/9 111/511/11 111/111/11 کارشناسي ارشد

 مجموع هر ترم 111/111/16 111/111/11 دکتری

 کلیه مبالغ به ریال است

 

قبل مابقي شهريه خود را در هنگام ثبت نام مبلغ علي الحساب دريافت مي شود و دانشجويان محترم بايست  .1

 .نمايندپرداخت  مساليهمان ن انياز پا

دانشجو  طياست در زمان درخواست تقس يهيبد وجود دارد.تا پايان دوره شهريه و ارائه وام امکان تقسيط  .2

دانشجو از اقساط  يقبل یباشد و پرداختها يم ريهر زمان امکانپذ طيامکان تقس .گذشته داشته باشد يبده دينبا

 .گردديم طيتقس يکسر شده و مابق

 مبلغ هر قسط تعداد ماه مقطع

 الیر 111/511/4 ماهه 48 کارشناسي

 الیر 111/111/0 ماهه91 کارشناسي ارشد

 الیر 111/111/25 ماهه61 دکتری

دانشجوی انتقالي يا منصرف از تحصيل موظف است شهريه کامل  ،انصراف بنا بر مصوبه وزارت علومهزينه  .3

                  يک نيمسال اعم از شهريه ثابت و متغير را به دانشگاه مبدا پرداخت نمايد.

 

 

 

 

 

 



 هزینه خدمات دانشجویي

 

 ريال مي باشد. 2000000مبلغ شجويي هزينه کارت دان .1
 مي باشد.ريال  50000هزينه بيمه حوادث برای هر دانشجو علي الحساب  .2
 وام صندوق رفاه سازمان امور دانشجويان به شرح ذيل است: .3

 
 برای هر ترم مبلغ وام ارائه وام ترمتعداد  مقطع

 الیر 111/511/0 ترم 6 کارشناسي

 الیر 111/111/15 ترم 9 کارشناسي ارشد

 الیر 111/111/95 ترم 4 دکتری

 
 

 ضروری شماره جهت تماس

 تلفن نام واحد ردیف

 12592191919 آقای شيروی-ثبت نام کارشناس 1

 12592191954 آقای بيگدلي-کارشناس امور مالي دانشجويان 2

 12592191214 آقای نيک کار-مدير خدمات دانشجويي 9

 12592191212 آقای سالمي-امور شاهد و ايثارگر 4

 12592191111 خانم جعفرزاده-و زبان حقوق آموزشيکارشناس  5

 12592191020 آقای عامری-اقتصاد و علوم سياسي  آموزشيکارشناس  6

 12592191918 آقای براری-و عمومي فلسفهالهيات،  آموزشيکارشناس  0

42212592191 اطلاعات دانشگاه 8  

 12592191948 آقای لطيفي-کارشناس پذيرش 1


