
 

 ارشد   کارشناسی مقطع  قبول شدگانانم ثبت اطالعیه
 (نیمسال دوم-9911 ورودی )

 

مرحله  در دوبه اطلاع می رساند ثبت نام پذیرفته شدگان  ،یگرام شدگان رفتهیبه پذ رمقدمیو خ کیضمن عرض تبر    

 :به شرح ذیل صورت می پذیرد )به صورت حضوری یا از طریق ارسال پستی(تحویل مدارکو  الکترونیکی
 

 1911 دی ماه 12الی  11 : الکترونیکی  نامزمان ثبت .1

 

 : )مرحله اول(الکترونیکی نحوه ثبت نام .1
  قسمت پذیرش  - 1سامانه آموزشمراجعه به 

  شناسنامهورود به سامانه با کدملی و شماره 

 و ارسال درخواست تکمیل فرم ها و اسکن مدارک 

  کارشناس امور ثبت نامیتوسط تایید ثبت نام 

 نام کاربری: شماره دانشجویی، رمز: شماره                                     شده  وارد سامانه آموزش، پس از نهایی شدن ثبت نام(

 شانتخاب واحد توسط کارشناس آموز)غیر از کارشناسی ارشد گرایش های فلسفه( تا  هزینه اولیه را پرداخت نماییدو  ملی(

 انجام شود.

 .در همان سامانه می توانید برنامه درسی خود را از طریق فرم تثبیت انتخاب واحد ملاحظه نمایید 

               ه پس از ورود به آن )نام کاربری: شماره دانشجویی، رمز: کدملی( بوده ک)مودل(  Moodleسامانه آموزش مجازی دانشگاه سامانه 

 .را ملاحظه نماییدفایل های تدریس اساتید، تکالیف، اطلاعات درس و ... می توانید عناوین دروس خود، لینک ورود به کلاس ها و 

برگزار می گردد. جهت کسب اطلاع از نحوه ورود به  مجازیبه دلیل شیوع بیماری کرونا، کلاس های ترم جاری به صورت  نکته مهم:

 به آدرس ذیل مراجعه و فیلم های آموزشی را ملاحظه فرمایید: سامانه آموزش مجازی دانشگاهکلاس ها به 

mofidu.ac.ir/deputies/educational/ve 

 

 ماه اسفند 1زمان شروع کلاس ها: شنبه 

 

 اطلاعات لازم جهت ارتباط با کارشناسان آموزشی و پشتیبانان آموزش مجازی در انتهای این اطلاعیه درج شده است.

 

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

http://www.mofidu.ac.ir/deputies/educational/ve
http://www.mofidu.ac.ir/deputies/educational/ve
http://edu.mofidu.ac.ir/
http://edu.mofidu.ac.ir/


 :الکترونیکی ناممدارک لازم برای ثبت .9

 کیلیوبایت(400)حداکثر حجم  عکس پرسنلیو بارگذاری  اسکن 

 کیلیوبایت(400)حداکثر حجم  شناسنامه صفحات اسکن و بارگذاری 

 کیلیوبایت(400)حداکثر حجم  کارت ملی و بارگذاری  اسکن 

  کیلیوبایت(400)حداکثر حجم صادره از حوزه علمیه  2مدرک کارشناسی یا  سطح و بارگذاری اسکن 

  کیلیوبایت(400)حداکثر حجم  مخصوص آقایان(وضعیت نظام وظیفه ) تعییناسکن و بارگذاری مدرکی دال بر 

 م )حداکثر حج سهمیه(با استفاده از قبول شدگان ویژه ) دال بر استفاده از سهمیه از مراجع ذیصلاح یمدرک  اسکن

 کیلیوبایت(400

 گذاری مدارک با کیفیت بالا و به صورت کامل انجام پذیرد در غیر این صورت جهت اصلاح عودت می گردد.رلازم است اسکن و بایادآوری : 

 

 : )مرحله دوم(تحویل مدارک ثبت نامی .2

 11بهمن الی  11تاریخ های در  زیر با همراه داشتن مدارک ثبت نامیمی بایست پس از انجام ثبت نام الکترونیکی، داوطلبان 

 .این مدارک را ارسال نماید از طریق پستو یا  دبیا حضورر دانشگاه دجهت تشکیل پرونده  اسفندماه

 3 پرسنلی قطعه عکس 

  در ارسال پستی صرفا کپی شناسنامه ارسال گردد(شناسنامه و یک کپی از اصل( 

  (در ارسال پستی صرفا کپی کارت ملی ارسال گردد) کارت ملیو یک کپی از اصل 

  ارسال گردد( آن )در ارسال پستی اصل مدرک و کپی و یک کپی از مدرک کارشناسی اصل 

  (ارسال گردد مدرک نظام وظیفهدر ارسال پستی صرفا کپی ) مدرک وضعیت نظام وظیفهو یک کپی از اصل 

 ه نمایید.کپی تهی یشخو جهت مدارک یاد شده بدلیل بایگانی کلیه مدارک تحصیلی در پرونده تا پایان دوره تحصیل ، لازم است از :یادآوری

 : مهم تذکرات -

 حصیل داوطلب از ت انصرافبه معنای حویل مدارک به صورت حضوری یا از طریق پستی عدم ثبت نام الکترونیکی و ت

 در دانشگاه مفید می باشد.

  نهایی شدن ثبت نام تنها منوط به کامل تشکیل پرونده انجام نخواهد شد و  ،در صورت وجود نقص و کمبود مدارک

 .بودن مدارک ثبت نامی و تعیین وضعیت نظام وظیفه داوطلب توسط کارشناس ثبت نام می باشد

 اره روز از زمان ارسال با شم 10، بعد از گذشت از طریق پست ول و کامل بودن مدارک ارسالیجهت اطمینان از وص

 همراه خود نگه دارید.تا زمان تحویل و رسید ارسال را  تماس گرفته شود 02332130303

 ،درج گردد. " 3319693333قسمت ثبت نام، کد پستی: ،اداره آموزشی آدرس دانشگاه: قم، میدان مفید، دانشگاه مفید 

 باشند  69-66حداکثر در سال تحصیلی حوزه  2سطح یا و 1366ماه  بهمندارای مدرک کارشناسی تا پایان باید  داوطلبان. 

 



 1911-244سال تحصیلی شهریه 

 متغیر تخصصی شهریه ثابت علی الحساب مقطع
متغیر 

 /جبرانیعمومی
 رساله

  444/044 444/484/1 444/444/1 444/444/8 کارشناسی

 444/844/1 444/484/1 444/944/9 444/144/11 444/444/14 کارشناسی ارشد

 مجموع هر ترم 444/444/114 444/444/14 دکتری

 کلیه مبالغ به ریال است

 

بل از قدر هنگام ثبت نام مبلغ علی الحساب دریافت می شود و دانشجویان محترم بایست مابقی شهریه خود را  .1

 پرداخت نمایند. مسالیهمان ن انیپا

 دیدانشجو نبا طیاست در زمان درخواست تقس یهیبد امکان تقسیط و ارائه وام شهریه تا پایان دوره وجود دارد. .2

سر دانشجو از اقساط ک یقبل یباشد و پرداختها یم ریهر زمان امکانپذ طیامکان تقس .گذشته داشته باشد یبده

 .گرددیم طیتقس یشده و مابق

 لغ هر قسطمب تعداد ماه مقطع

 الیر 444/144/2 ماهه 28 کارشناسی

 الیر 444/444/0 ماهه94 کارشناسی ارشد

 الیر 444/444/11 ماهه14 دکتری

 

دانشجوی انتقالی یا منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال  ،هزینه انصراف بنا بر مصوبه وزارت علوم

                  اعم از شهریه ثابت و متغیر را به دانشگاه مبدا پرداخت نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضروری شماره جهت تماس

 تلفن نام واحد ردیف

 41191194949 آقای شیروی-ثبت نام کارشناس 1

 41191194912 آقای بیگدلی-دانشجویانکارشناس امور مالی  1

 41191194141 آقای سالمی-و بورس های تحصیلی امور شاهد و ایثارگر 9

 41191194948 آقای براری-رشته الهیاتکارشناس  2

 41191194941 آقای خلیلی-رشته فلسفه و اقتصادکارشناس  1

 41191194110 آقای افشاری-رشته علوم سیاسیکارشناس  1

0 
پشتیبان آموزش مجازی رشته های حقوق 

 و الهیات
@mofidposhtiban3 41191194811 

8 
 یرشته ها یآموزش مجاز بانیپشت

 اقتصاد، علوم سیاسی و زبان
@mofidposhtiban2 41191194111 

 mofidposhtiban1 41191194184@ فلسفهرشته  یآموزش مجاز بانیپشت 1

 

 

 


