
 

 

    کارشناسی قطع م 1401سال نهایی    قبول شدگانانم ثبت اطالعیه
 (باسوابق تحصیلی –سراسری )

 

 نام كنند.بر اساس جدول زماني ذیل، ثبتباید شدگان گرامي پذیرفتهرساند، ، به اطالع ميشمابا تبریک و خیرمقدم به 

  (مهر 6مهر تا  2)الکترونیکی :  نامزمان ثبت .1

اصل ، همراه با هفته اول مهر روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در، براي ثبت نام الکترونیکی یتموفق صورت عدمدر 

 .است 18تا  9 پاسخگويی حضوري از ساعتبه دانشگاه مفید مراجعه كنید. مدارك 

 نحوه ثبت نام الکترونیکی)مرحله اول(:  .2

  پذیرش دانشجو مراجعه به سامانه http://edu.mofidu.ac.ir/Stdnew 

  (شماره شناسنامه)و رمز  (كدملی)ورود به سامانه با كاربري  

  ا بزنید(ر ارسال درخواست)حتما گزینه  ها، اسکن مدارک و ارسال درخواستتکمیل فرم 

 بررسی )تایید / بازگشت( مدارک ثبت نام توسط كارشناس امور ثبت نامی  

  سامانه آموزشكاربري خود )نام كاربري: شماره دانشجویی، رمز: شماره ملی( وارد با پذیرفته شدگان براي پرداخت شهریه 

  https://edu.mofidu.ac.ir/Hermes .را پرداخت كنیدشوند و از قسمت امور مالی شهریه 

  ،شودمیانتخاب واحد توسط كارشناس آموزش انجام پس از نهایی شدن ثبت نام و پرداخت شهریه.  

  كنیدفرم تثبیت انتخاب واحد را دریافت  ،آموزشسامانه براي دریافت برنامه كالسی با ورود به . 
 

 مهرماه 9ها: زمان شروع كالس

  :الکترونیکی ناممدارك الزم براي ثبت .3

 وبایت(كیل400)حداكثر  عکس پرسنلی 

 (ک.ب400)حداكثر  و كارت ملی شناسنامه صفحات 

 دیپلم و ریز نمرات پیش دانشگاهیمدرک یا به همراه ریزنمرات دوره چهارساله دوره متوسطه دوم  واهینامه پایانگ ،

  ک.ب(400)حداكثر  دوره سه ساله دبیرستان

 ک.ب(400)حداكثر  مخصوص آقایان()وضعیت نظام وظیفه  تعییندال بر  مدرک  

 ک.ب( 400)حداكثر  سهمیه(با استفاده از قبول شدگان ویژه ) استفاده از سهمیه از مراجع ذیصالح مدرک 

 بامدارك  عکس گرفتناز  گردد.اصالح عودت میبراي در غیر اين صورت  باشدكیفیت باال  يد بامدارك با اسکن

 خودداري شود. گوشی موبايل جدا

 .استتقاضا  و موجب برگشت  استشرايط ثبت نام  منزله نداشتن به ،عدم بارگذاري كامل مدارك -
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 1401ماه  20الی مهر  18 : )مرحله دوم(تحويل مدارك ثبت نامی .4

به مسئول ثبت نام تحویل  1401مهرماه  02تا  18در تاریخ را  ذیلمدارک باید اصل پس از ثبت نام الکترونیکی، داوطلبان 

 ( شده به منزله انصراف از تحصیل است عدم ارائه مدارک در زمان هاي مشخص): دهند

 3 پرسنلی قطعه عکس 

  از شناسنامه  یكپسري  کیاصل و 

  از كارت ملی  یكپ کیاصل و 

 آقایان داراي معافیت دائم، كفالت، پایان خدمت( اصل و تصویر مدركی دال بر مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه( 

 "درخواست معافیت تحصیلی"در قسمت  ،كنندمراجعه  epoliceبه سامانه  بایدمشموالن دریافت معافیت تحصیلی )

 .(و اسکن مربوط را زمان تشکیل پرونده ارائه نمایند كنید تقاضادانشگاه مفید براي آن را 

  دیپلم و پیش دانشگاهی مدارک  یا نظام جدید به همراه ریز نمرات چهارساله گواهینامه پایان دوره دوم متوسطهاصل

 . نظام قبلی به همراه ریزنمرات سه ساله

  با مراجعه به سامانه در سامانه تاییدیه تحصیلی اقدامرسید(  https://emt.medu.ir درقسمت تاییدیه مدرک تحصیلی

 (ارایه كنید.را آن رقمی  15 و شماره پیگیري كنیدثبت را دانشگاه مفید  بهدرخواست تاییدیه تحصیلی 

 :  مهم تذكرات -

  و شهریه  است از تحصیل انصرافه معناي ب ،هاي مشص شدهزمان درحویل مدارک تیا عدم الکترونیکی عدم ثبت نام

 .شودپرداختی، بازگردانده نمی

 تهیه كنیدكپی  براي خود، باالاز مدارک  حتمادلیل بایگانی مدارک تحصیلی تا پایان دوره تحصیل، به. 

  1401-02سال تحصیلی  كارشناسی تقريبی شهريه

 متغیر عمومی/جبرانی متغیر تخصصی شهريه ثابت علی الحساب

000/000/10 9.000.000 2.000.000  1.300.000 
 

 .شود پرداخت مسالیهمان ن انیقبل از پاباید شود و مابقی شهریه نام مبلغ علی الحساب دریافت میثبت زماندر  .1

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

 است. الير 000/000/7ماهه و مبلغ هر قسط  48اقساط  .گذشته داشته باشد یبده

را به دانشگاه  (اعم از ثابت و متغیر)شهریه نیمسال  باید انصرافیدانشجوي انتقالی یا  ،بنابر مصوبه وزارت علوم .3

  .كندپرداخت مبدا 

در ، لذا پردازدنمیایثارگر را  شاهد و شهریه دانشجویان جدید الورود ،بنیاد شهید ،مصوبه هیات دولت بر اساس .4

 است.دانشجو موظف به پرداخت شهریه  ،صورت ثبت نام

 



 

 خدمات دانشجويی 

 .معذور استخدمات خوابگاهی  از ارایهدانشگاه در غیراینصورت  كنیداقدام ، خوابگاه درخواست برايپس از ثبت نام نهایی، 

 1401-02سال تحصیلیاول الف: شهريه خوابگاه در هر ترم 

  یال(ر 11.250.000)هزینه اولیه  - ریال 45.000.000 برادرانتمام وقت 

 ریال(7.875.000) هزینه اولیه -یال ر 31.500.000برادران ( در هفته شب 2) پاره وقت 

  ریال( 10.500.000)هزینه اولیه  - ریال 42.000.000تمام وقت خواهران 

 ریال(7.350.000) هزینه اولیه - ریال 29.400.000  (در هفته شب 2)خواهران  پاره وقت 

 :راهنماي ثبت نام الکترونیکی خوابگاه

 تکمیل و بارگذاري كنید،را خواسته شده و مدارک اطالعات ها شوید وارد قسمت امور خوابگاه سامانه آموزشدر  .1

 .كنیدكلیک در پایین صفحه، را  گزینه ارسال درخواست "آخر هستیدشما هم اكنون در مرحله " پس از مشاهده پیام

بخش از فقط و  شوید میزكار خودوارد ، هاي دانشگاه مفیدتوسط مدیر امور خوابگاه پس از تایید درخواست شما .2

فعال  شماتا گزینه انتخاب اتاق براي  هزینه خوابگاه را پرداخت چهارمحداقل یک  ،پرداخت الکترونیکی خوابگاه

 .كنیدخوابگاه و اتاق مورد نظر را انتخاب  ،"انتخاب اتاق" سپس از قسمتد گرد

 ب : كارت تغذيه و دانشجويی الکترونیکی و هزينه بیمه حوادث دانشجويی

 است. ريال 700،000 آنهزینه  شود كهمیبراي كلیه دانشجویان كارت دانشجویی و تغذیه الکترونیکی صادر  .1

 است. ريال 70،000هزینه بیمه حوادث براي هر دانشجو علی الحساب  .2

 هاي فوق هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.هزینه .3

 

 هاي ارتباطیراه

 02532130303 آقاي شیروي-ثبت نام كارشناس

 02532130354 (14الی 12آقاي بیگدلی )ساعت-كارشناس امور مالی دانشجویان

 02532130214 آقاي برنامنش-مدیر خدمات دانشجویی

 02532130202 آقاي سالمی-امور شاهد و ایثارگر

 02532130127 كارشناس رشته حقوق و علوم سیاسی

 02532130306 رشته اقتصاد و الهیاتكارشناس 

 02532130119 فلسفه و الهیات رشتهكارشناس 
 

 

 دانشگاه مفيد
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