
 

 

 دارش   کارشناسی قطع م  قبول شدگانانم ثبت اطالعیه
 (0011آزمون سراسری )

 

ی به اطلاع می رساند ثبت نام پذیرفته شدگان در دو مرحله الکترونیک ،یشدگان گرام رفتهیبه پذ رمقدمیو خ کیضمن عرض تبر

 پذیرد:( به شرح ذیل صورت می یارسال پست قیطراز  ای یحضور)به صورت   مدارک لیو تحو

 

 فیلم آموزشی ثبت نام الکترونیکی
 

 آبان ماه 8مهر الی یکشنبه  82چهارشنبه  : الکترونیکی  نامزمان ثبت .1

 : )مرحله اول(الکترونیکی نحوه ثبت نام .8
  ثبت نام  لینکمراجعه به 

  با کدملی و شماره شناسنامهورود 

 تکمیل فرم ها و اسکن مدارک و ارسال درخواست، اولیه پرداخت هزینه 

 تایید ثبت نام توسط کارشناس امور ثبت نامی 

  ،نام کاربری: شماره دانشجویی،  ده ش وارد سامانه آموزشجهت مشاهده برنامه کلاسی خود، پس از نهایی شدن ثبت نام(     

 .خود را دریافت فرماییدو فرم تثبیت انتخاب واحد رمز: شماره ملی( 

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

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

 مان( در لینک ذیل قرار داده شده است.به صورت موقت)ورود به صورت مهلاس های هر رشته لیست ک

 
https://www.mofidu.ac.ir/deputies/educational/ve 

 

 آبان ماه 3دوشنبه زمان شروع کلاس ها: 

 درج شده است.اطلاعات لازم جهت ارتباط با کارشناسان آموزشی در انتهای این اطلاعیه 

 

 

 

https://www.aparat.com/v/I8JSl
https://edu.mofidu.ac.ir/Hermes.html?param=Stdnew
https://edu.mofidu.ac.ir/Hermes.html?param=Stdnew
https://www.mofidu.ac.ir/deputies/educational/ve


 

  :الکترونیکی ناممدارک لازم برای ثبت .3

  کیلیوبایت(400)حداکثر حجم عکس بارگذاری 

 کیلیوبایت(400)حداکثر حجم  شناسنامه صفحات بارگذاری 

  کیلیوبایت(400)حداکثر حجم  کارت ملی بارگذاری 

  کیلیوبایت(400)حداکثر حجم مدرک کارشناسی بارگذاری 

  ویژه رشته های اقتصاد نظری، اقتصاد مالی، علوم  تحصیل رایگانبارگذاری فرم درخواست استفاده از تسهیلات(

 فلسفه و فلسفه و کلام اسلامی(قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق، 

 در موعد مقرر امکان استفاده از تسهیلات امکان پذیر نمی باشد.فوق در صورت عدم تکمیل و ارسال فرم  مهم:

  کیلیوبایت(400)حداکثر حجم  مخصوص آقایان(وضعیت نظام وظیفه ) تعیینبارگذاری مدرکی دال بر 

 کیلیوبایت(400)حداکثر حجم  سهمیه(با استفاده از قبول شدگان ویژه ) استفاده از سهمیه از مراجع ذیصلاح یمدرک  اسکن 

 
 

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

 

 : )مرحله دوم(تحویل مدارک ثبت نامی .4

 الی ماه آبان  2 در تاریخ های  زیر با همراه داشتن مدارک ثبت نامیمی بایست پس از انجام ثبت نام الکترونیکی، داوطلبان 

دم ع گرددتوجه  ): این مدارک را ارسال نماید از طریق پستو یا  دبیا حضورر دانشگاه دجهت تشکیل پرونده  ماهآبان  18

 (ارائه مدارک در زمان های مشخص شده به منزله انصراف از تحصیل می باشد

 

  شناسنامه ارسال گردد( یصرفا کپ یاز شناسنامه )در ارسال پست یکپ یکاصل و 

  ارسال گردد( یکارت مل یصرفا کپ ی)در ارسال پست یا گذرنامه از کارت ملی یکپ یکاصل و 

 ارسال گردد( هاآن از کپییک  رک وا)در ارسال پستی اصل مد اصل و یک کپی از مدرک کارشناسی 

 )اصل و تصویر مدرکی دال بر مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه ) درارسال پستی صرفا تصویرارسال گردد 
 

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

  



 

 :  مهم تذکرات -

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

 می باشد.

 از تمامی دانشجویان اخذ می گردد و برای دانشجویان متقاضی تحصیل رایگان به صورت  ریال( 000/000/51)هزینه اولیه

 ودیعه در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.

 اره روز از زمان ارسال با شم 50، بعد از گذشت از طریق پست جهت اطمینان از وصول و کامل بودن مدارک ارسالی

 و رسید ارسال را تا زمان تحویل همراه خود نگه دارید. تماس گرفته شود 01121520201

 ،درج گردد. " 2359693333کد پستی:  آموزشی معاونت آدرس دانشگاه: قم، میدان مفید، دانشگاه مفید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضروری شماره جهت تماس

 تلفن نام واحد ردیف

 28338132323 آقای شیروی-ثبت نام کارشناس 1

 28338132322 آقای لطیفی-کارشناس پذیرش 8

 کارشناس امور مالی دانشجویان 3
28338132334 

28338132323 

 28338132828 آقای سالمی-و بورس های تحصیلی امور شاهد و ایثارگر 4

 28338132322 آقای مهدوی-رشته الهیات)فقه و مبانی و فقه و حقوق(کارشناس  3

 28338132322 آقای خلیلی-رشته فلسفه و اقتصادکارشناس  2

 28338132187 آقای افشاری-رشته علوم سیاسی و حقوقکارشناس  7

 28338132182 خانم کاظمی-کارشناس تحصیلات تکمیلی حقوق 2


