
 

 9311 آزمون اختصاصی دکتری  مقطع  قبول شدگانانم ثبت اطالعیه
 

 

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
 

  1999 ماهمهر 79 دوشنبهالي  72 بهشن : نامثبت ان ـزم .1

 نحوه ثبت نام:  .7
  سامانه پذيرش دانشجو  مراجعه بهhttp://edu.mofidu.ac.ir/Stdnew 

 ورود به سامانه با کدملي و شماره شناسنامه 

 تکميل فرم ها و اسکن مدارک 

 مربوطز کارشناس ثبت نام ا نهائي پيگيری تاييد 

 

 :دکتریدر مقطع  ناممـدارک لازم برای ثبت .9

 داوطلب پرسنلي اسکن و بارگذاری عکس 

 شناسنامه تمام صفحات اسکن و بارگذاری 

  به صورت پشت و رواسکن و بارگذاری کارت ملي 

 کارشناسي و کارشناسي ارشد )مرتبط با رشته قبولي(رک امد و بارگذاری اسکن  

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

  شرايط دراطلاعيه پذيرش قيد گرديده( مورد تاييد دانشگاه مفيدزبان انگليسي اسکن و بارگذاری مدرک ( 

 سهميه(با استفاده ازل شدگان قبو) مدرک دال بر استفاده از سهميه از مراجع ذيصلاح و بارگذاری اسکن 

 

  تذکر مهم:

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

 پذيرفته شدگان لازم است نامه شرکت در درس خارج را ارائه نمايند. 

  و ارسال مجدد اقدام نماييد. اعلامي درصورت برگشت اطلاعات نسبت به رفع نقص 

 خ های اعلامي به منزله انصراف از تحصيل مي باشد.عدم ثبت نام در تاري 

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

 خواهد بود.

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


 

 1999-1011سال تحصیلي شهریه 

 

 متغیر تخصصي شهریه ثابت علي الحساب مقطع
متغیر 

 /جبرانيعمومي
 لهرسا

  111/211 111/181/1 111/111/5 111/111/8 کارشناسي

 111/811/9 111/181/1 111/911/9 111/511/19 111/111/11 کارشناسي ارشد

 مجموع هر ترم 111/111/11 111/111/91 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 طيان تقسامک .گذشته داشته باشد يبده دينبا

 .گردديم طيتقس يکسر شده و مابق

 مبلغ هر قسط تعداد ماه مقطع

 الیر 111/511/0 ماهه 08 کارشناسي

 الیر 111/111/2 ماهه91 کارشناسي ارشد

 الیر 111/111/75 ماهه11 دکتری

دانشجوی انتقالي يا منصرف از تحصيل موظف است شهريه کامل  ،ت علومانصراف بنا بر مصوبه وزارهزينه  .3

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

 

 

 

 

 

 



 هزینه خدمات دانشجویي

 

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

 
 برای هر ترم مبلغ وام ارائه وام تعداد ترم مقطع

 الیر 111/511/2 ترم 1 کارشناسي

 الیر 111/111/15 ترم 9 کارشناسي ارشد

 الیر 111/111/95 ترم 0 دکتری

 
 

 ضروری شماره جهت تماس

 تلفن نام واحد ردیف

 17597191919 آقای شيروی-ثبت نام کارشناس 1

 17597191950 آقای بيگدلي-کارشناس امور مالي دانشجويان 7

 17597191710 آقای نيک کار-مدير خدمات دانشجويي 9

 17597191717 آقای سالمي-امور شاهد و ايثارگر 0

 17597191171 خانم کاظمي-تحصيلات تکميلي حقوقکارشناس  5

1 
اقتصاد،علوم سياسي، الهيات،   تحصيلات تکميليکارشناس 

 آقای خليلي-فلسفه
17597191911 

07717597191 اطلاعات دانشگاه 2  


