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              هاي علمیّهویژه طالب حوزه  پذیرش دانشجو اطالعیه

  کارشناسی مقطع 

  1400-1401تحصیلی  سال 
  

هــاي حوزه البـط میــاناز از طریق آزمون اختصاصی بر اساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  دانشگاه مفید

  .پذیردزیر دانشجو میشناسی کار هايدر دوره 1400- 1401تحصیلی  براي سال هعلمیّ

  ظرفیت  رشته  ردیف

  نفر 15  اقتصاد  1

  نفر 15  حقوق  2

  نفر 15  فلسفه  3

  نفر 15  مترجمی زبان انگلیسی  4

  

درصد ظرفیت در آزمون مذکور مطابق قوانین و  5درصد ظرفیت و ایثارگران 25سهمیه هاي رزمندگان و ایثارگران  :1تذکر

ذا شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره یک راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسی مقررات مصوب اعمال می شود. ل

   .مالك عمل خواهد بود1400

  . رشته می تواند ثبت نام نماید دوهر داوطلب صرفاً در  :2تذکر

  بعد از قبولی ) (  ، در زمان ثبت ناممی گردندایثارگران و خانواده شهدا قبول  وطلبانی که با استفاده از  سهمیهدا :3ذکرت

 .ه نمایندئسهمیه خود را اراواجد شرایط بودن استفاده از می بایست مدارك مربوط به 

التحصــیالن ثبت نام بعمل خواهد آمــد. بــه فــارغ  1400- 1401از قبول شدگان در آزمون، در نیمسال اول یا دوم سال تحصیلی 

پــذیرش  مجــوز هدوم  منوط ب ثبت نام در نیسمالشود. اعطا می مدرك کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  می باشد. در دانشگاه به حد نصاب رسیدن ظرفیت پذیرشو  سازمان سنجش از
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 پذیرش شرایط:  

  :زیر مداركاز  یکیرا بودن اد . 1

  )    31/6/1400(فارغ التحصیالن تا تاریخ  حوزه علمیهمدرك سطح یک  - الف

مدرك متوسطه نوبت یا   پیش دانشگاهیدوره گواهینامه  یادیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه  و  حوزوي پنجمیه گواهی پا - ب

      )31/6/1400(فارغ التحصیالن تا تاریخ  .مدرك کاردانی ایدوم متوسطه 

  

 کسب امتیاز الزم در آزمون اختصاصی . 2

  

 مومیع وظیفه عدم منع قانونی براي ادامۀ تحصیل از نظر مقررات . 3

   اردبیلی ( ره )موسوي  العظمی حضرت آیت اهللا  بورس تحصیلیشرایط :  

زیــر، بــورس  شرایطبه تعدادي از افراد واجد  فلسفهو  حقوق، اقتصادشدگان در آزمون اختصاصی، در رشته هاي از میان پذیرفته

   شود:اعطاء می یتحصیل

  

 کسب حد نصاب علمی در آزمون ورودي اختصاصی . 1

  حوزهتحصیل در و ادامه  حوزوي و اشتغال پایه ششمدروس اتمام  . 2

شــود، امــا یا هر سال خدمت سربازي یک سال بــه حــداکثر ســن اضــافه می پایه بیشتربه ازاي هر (سال.  25حداکثر سن  . 3

 ).سالگی است 28نهایت این افزایش تا 

 قبولی در مصاحبه بورس . 4

 سپردن تعهد بورس . 5

  

 :مزایاي بورس   

  تحصیلی معافیت از پرداخت شهریه . 1

 ( مجرد: پانصد هزار تومان  ، متاهل : هشتصد هزار تومان ) کمک هزینه ماهانه دریافت . 2

 
  بر روي لینک زیر کلیک نمایید.  اطالع از شرایط و امتیازات تفصیلی بورسکسب براي 

www.mofidu.ac.ir/deputies/student/scholarship/ 

 نام:نحوه ثبت  

  مراجعه به آدرس اینترنتی زیربا 15/02/1400لغایت  25/12/1399تاریخ از ثبت نام  فرم مربوطه تکمیل  - 1

  http://Azmoon.mofidu.ac.ir  

 تکمیل اطالعاتریال به صورت الکترونیکی و   000/700پرداخت مبلغ   - 2

بــا  آقاي شــیروي  با )به همراه نامه بنیاد شهید (داوطلبانی  که سهمیه دارند قبل از برگزاري آزمون براي تایید سهمیه خودتذکر: 

 تماس بگیرند .  02532130303شماره تلفن 

 دریافت کد رهگیري و پرینت از اطالعات ثبت شده در سیستم
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 زمان برگزاري آزمون:  

( درصــورت تغییــر در زمــان  گردد.در دانشگاه مفید برگزار می  02/1400/ 31جمعه صبح روز  8,30آزمون کتبی رأس ساعت  . 1

 اطالع رسانی خواهد شد)جدید  تاریخ ،آزمونبرگزاري 

کــارت ورود  سایت اداره پذیرش دانشگاه مفیــد توانند با مراجعه به وبمی 1400 /31/02الی  1400 /26/02داوطلبان از تاریخ  . 2

 د.ننمای به آزمون خود را دریافت

 پرینت کارت آزمون و همراه داشتن کارت ملی است. سه امتحان منوط به ارائه رود به جلو . 3

کارنامه آزمون کتبی از طریق سامانه الکترونیکی پذیرش دانشگاه قابل دسترسی خواهــد بــود. (زمــان مشــاهده کارنامــه آزمــون   . 4

 رسانی خواهد شد).به داوطلبان اطالع  www.mofidu.ac.irمفید به آدرس کتبی ازطریق سایت دانشگاه 

ســامانه الکترونیکــی پــذیرش جهــت به صفحه کاربري خود در شماره پرونده و رمز ورود  الزم است داوطلبان محترم در حفظ . 5

 .وشا باشندکو مشاهده کارنامه   آزموندریافت کارت ورود به 

 ي پسوند یا پیشوند میباشند حتما در موقع ثبت نام آنرا وارد نمایند .اداوطلبان اگر در نام خانوادگی خویش دار . 6

 می باشدمکانهاي برگزاري آزمون بنا به انتخاب داوطلب در شهرهاي قم ، خراسان رضوي ، حوزه علمیه ولیعصر بناب   . 7

  حوزه امتحانی شما خواهد بود.را مشخص فرمایید در غیر اینصورت شهر قم  حتما شهري که امتحان خواهید دادنکته :

  

  .تماس بگیرید 025 – 32130348جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره 
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یــر از منــابع منــدرج در جــدول زدر طراحــی ســواالت می باشــد و  منفیداراي نمره و آزمون به صورت تستی چهارگزینه اي 

  استفاده شده است.

  می باشد.االت ریاضیات صرفاً مخصوص متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی رشته اقتصاد سوالزم به ذکر است، 

  مواد و منابع آزمون
                           ضرایب  مواد آزمون

  مترجمی زبان انگلیسی   فلسفه   حقوق  اقتصاد

قضا، متاجر، شرح لمعه: کتابهاي زکات،   ؛فقه

  ضمان، نکاح و حدود
3  4  2  2  

اصول مظفر: جلد اول از باب دوم (اوامر)  ؛اصول

تا پایان کتاب و جلد دوم از باب نهم (تعادل و 

  .تراجیح) تا پایان استصحاب

2  3  3  2  

منطق مظفر: بخش تصورات باب  ؛منطق

ثانی(مباحث کلی)وبخش تصدیقات از اول باب 

ابتداي صناعت  خامس(مباحث االستدالل)تا

  جدل.

1  1  3  1  

) پایه دهم کد  1فارسی؛  کتابهاي فارسی (

 111201) پایه یازدهم  کد 2و فارسی ( 110201

   . 112201) پایه دوازدهم کد 3، فارسی ( 

  ).1399( چاپ   

3  3  3  3  

معلومات عمومی؛ کتابهاي: تاریخ معاصر ایران 

) 2و  جامعه شناسی (   111220پایه یازدهم  کد 

، جغرافیاي ایران پایه   111222پایه یازدهم  کد  

  )1399(چاپ  110218دهم کد  

1  1  1  
1  

  

  110230کد  1زبان انگلیسی؛ کتابهاي انگلیسی 

، انگلیسی  111230پایه یازدهم کد  2و انگلیسی

  )1399.  ( چاپ 112230دوازدهم کد پایه    3

1  1  1  4  

م کد ) پایه ده1ریاضیات؛ کتابهاي ریاضی ( 

 111211) پایه یازدهم کد 2و ریاضی ( 110211

.( چاپ  112211کد ) پایه دوازدهم 3، ریاضی (

1399(  

2  0  0  0  

  1  1  1  1  تست هوش؛

در اداره پــذیرش  pdf( فایــل   مراجعــه کنیــد. chap.sch.ir کتابهاي درسی متوسطه دوم به آدرس pdfبراي دریافت  -1

  دانشگاه موجود است )

 آموزش دانشگاه مفیدمعاونت معاونت 


