
 

 

  در مقطع دکترياطالعیه پذیرش دانشجو 

  و  الملل بین اقتصاد گرایش اقتصادي علوم

  فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید

 

 مدارك الزم براي پذیرش دانشجو 

داوطلبان پذیرش باید حداقل یک هفته پیش از موعد برگزاري مصاحبه ورودي، مدارك زیـر را بـه دفتـر دانشـکده تحویـل      

  :دهند

 س نمونه پیوسترزومه بر اسا .1

 ریز نمرات کارشناسی  .2

 ریز نمرات کارشناسی ارشد .3

،  هـاي خـود   نامه، یک نمونه از بهترین نوشته شود عالوه بر پایان توصیه می(نامه کارشناسی ارشد  یک نسخه از پایان .4

 )حداکثر در هفت هزار کلمه، را نیز تحویل دهند

 یـا پست (ارسال گردد  امه باید مستقیماً توسط استاد به دانشکدهن توصیه. نامه کتبی از اساتید خود  حداقل دو توصیه .5

  )ایمیل

هاي پیشنهادي در زمینه دروس و موضوعاتی باشد کـه در   الزم است عنوان(سه عنوان پیشنهادي براي رسالۀ دکتري  .6

 .هر عنوان باید در یک پاراگراف توضیح داده شود ).شود دورة دکتري دانشگاه مفید تدریس می

  

 پذیرش دانشجو نحوة 

 :شوند که به هنگام مصاحبه شرایط زیر را دارا باشند از میان داوطلبان، افرادي پذیرش می

 قت الزم براي تحصیل در دورة دکترياستعداد و د .1

 هاي دوره الزم و مرتبط براي بهره بردن از کالسفلسفی  یا اقتصاديانش د .2

ا فرانسه به نحوي که با اتکاء صرف به منابع معتبر در آن زبـان  هاي انگلیسی یا آلمانی ی تسلط کافی به یکی از زبان .3

 .هاي فارسی تحصیل و پژوهش کنند و بدون مراجعه به ترجمه

 فرصت کافی و انگیزة الزم براي تحصیل .4

 دانشگاه مفیدفلسفه  /علوم اقتصاديهاي موجود در دورة دکتري  عالقه منطبق و متناسب با موضوعات و تخصص .5



  

  رایگان در طول دورة دکتري شرایط تحصیل  

از در آن نیمسـال  اگر دانشجو در هر کدام از چهار نیمسال نخست تحصیلی خود داراي شرایط سه گانه زیـر باشـد،    )1

 :شود تحصیل رایگان برخوردار می

  .ا باالتر از معدل معیار باشددل کل دانشجو مساوي یمع) الف

دانشجویان این رشته درهشت نیمسال گذشته، هـر کـدام    معدل معیار برابر است با هفده یا میانگین نمرات

  .رسد معدل معیار توسط معاونت آموزشی محاسبه و به اطالع دانشجویان می. که باالتر باشد

مقـرر  و قـانونی  نهایی درسـها را در موعـد    دانشجو در هیچ کدام از درسها یا امتحانات مردود نشود و مقالۀ ) ب

  . تحویل دهد

رتیکه دانشجو در درسی مردود شود، اما سایر شرایط تحصیل رایگان را بـه طـور کامـل داشـته     در صو: 1تبصره 

امـا  . باشد باید بر اساس جدول شهریه، شهریه درس مردود شده و شهریه اخذ مجدد آن درس را پرداخت نماید

 .شود هاي شهریه تحصیلی در نیمسال مربوط از وي اخذ نمی سایر قسمت

نهایی درس خود را در مهلت مقرر کـه نهایتـاً تـا یـک مـاه پـس از اتمـام          ه دانشجو مقالۀدر صورتیک: 2تبصره 

نیمسال  است تحویل ندهد، چنانچه استاد با اجازة دپارتمان مقاله را با تأخیر تحویـل بگیـرد، بـه ازاء هـر هفتـه      

توانـد   دپارتمان نمـی  .تأخیر در تحویل مقاله، دانشجو مکلف است یک هشتم شهریه آن درس را پرداخت نماید

 . بیش از چهار هفته براي تأخیر مهلت دهد

و هر روز حـداقل سـه سـاعت و    روز  چهارنیمسال تحصیلی، هر هفته حداقل شانزده هفته دانشجو در طول ) ج

  . در دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقیق بپردازدو پنج ساعت  به مدت بیست جمعاً

ر یک نیمسال، دانشجو شرط حضـور در دانشـگاه را رعایـت نکنـد، ولـی سـایر شـرایط        در صورتیکه د: تبصره

امـا سـایر   . تحصیل رایگان را به طور کامل داشته باشد مکلف است شهریه ثابـت آن نیمسـال را پرداخـت کنـد    

 .شود هاي شهریه تحصیلی در نیمسال مربوط از وي اخذ نمی قسمت

از تحصـیل  در آن نیمسـال  دوم تحصیلی خود شرایط چهارگانه زیـر را دارا باشـد،   اگر دانشجو در هرکدام از چهار نیمسال  )2

 : شود رایگان برخوردار می

 . امتحانات جامع را تا انتهاي نیمسال چهارم با موفقیت گذرانده باشد) الف

 .معدل کل وي از هفده کمتر نباشد) ب

ار روز و هر روز حـداقل سـه سـاعت و    دانشجو در طول شانزده هفته نیمسال تحصیلی، هر هفته حداقل چه ) ج

 .جمعاً به مدت بیست و پنج ساعت در دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقیق بپردازد

در صورتیکه در یک نیمسال، دانشجو شرط حضـور در دانشـگاه را رعایـت نکنـد، ولـی سـایر شـرایط        : تبصره

امـا سـایر   . ریه ثابـت آن نیمسـال را پرداخـت کنـد    تحصیل رایگان را به طور کامل داشته باشد مکلف است شه

 .شود هاي شهریه تحصیلی در نیمسال مربوط از وي اخذ نمی قسمت

 .ارزیابی شود »موفق«نامه یا رساله توسط کمیته بورس  گزارش پیشرفت طرح ) د

را به طور  شرایط تحصیل رایگانسایر ولی  در صورتیکه دانشجو در هر کدام از سه قسمت امتحان جامع مردود شود )3

 . یک سوم شهریه کامل آن نیمسال را پرداخت کندمردودي  به ازاي هر امتحان، مکلف است کامل داشته باشد



در صورتیکه تحصیل دانشجو بیش از هشت نیمسال به طول بیانجامد، مکلف است شهریه کامل نیمسال نهـم و بعـد    )4

د از آن امکـان برخـورداري از تحصـیل رایگـان را     و تحت هیچ شرایطی در نیمسال نهـم و بعـ   آن را پرداخت نماید

 .نخواهد داشت

 
 

 شهریه دانشجویان 

 .شود دکتري دانشگاه مفید براساس جدول زیر محاسبه میمقطع  98-99شهریه دانشجویان ورودي سال تحصیلی 

  ریال 000/290/51  شهریه ثابت هر ترم

  ریال 000/385/11  شهریه متغیر هر واحد تخصصی

  ریال 500/227/18  احد رسالهشهریه هر و

  

 شماره هاي تماس 

  شماره تلفن  واحد سازمانی  نام و نام خانوادگی

  02532130348  اداره پذیرش  آقاي لطیفی 

  02532130105  دپارتمان فلسفه  آقاي براري

  02532130104  دپارتمان اقتصاد  آقاي خلیلی



  اقتصاد )CV(رزومه نمونه

محتواي رزومه شما ممکن است بسیار متفاوت باشد، . م چهارچوب رزومه مطلوب تنظیم شده استزیر براي ترسی رزومه

  .اما الزم است در نگارش رزومه خود چهارچوب کلی، تقسیم بندي و نظم مشهود در زیر را رعایت فرمایید

  

 مشخصات  

  .، شهر کرمان1371شهریور  20حسن حسینی، متولد 

 تحصیالت  

  .، دانشگاه آزاد جنوب، تهراناقتصاد کارشناسی ارشد: 1396 -

  .کارشناسی جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان: 1394 -

  . هاي علمیه کرمان و اصفهانپنج سال دروس حوزوي از مقدمات تا اتمام لمعتین، حوزه: 1392-1387 -

  .تجربی، دبیرستان رازي، کرمان مدیپل: 1390 -

 هاي دانشگاهیمهارت  

  . به زبان انگلیسی و آشنا با نگارش و مکالمه به این زبان اقتصاديت متون تخصصی مسلط به قرائ -

  .به زبان عربی اقتصاديمسلط به قرائت متون تخصصی  -

  .مسلط به استفاده از منابع دانشگاهی در اینترنت -

  .اقتصاديآشنا با نگارش دانشگاهی  -

  :و مقاله  و کتاب هاتألیفات و ترجمه  

  .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، »فه اقتصاد در پرتو جهان بینی قرآن کریم فلس«] 1396[

  ].سنجی اجراي سیاست هاي مالی از طریق زکاتامکان  مقاله]1396[

 سوابق تدریس  

، دانشگاه آزاد جنـوب،  اقتصادیک و دو جمعاً به تعداد پنج بار، کارشناسی  اقتصاد کالن تدریس دروس : 1397تا  1396از  -

  .هرانت

  .التدریسی علوم اجتماعی، دبیرستان سپاهان، اصفهان دبیر حق: 1394تا  1390از  -

 سایر سوابق کاري  

  .باختر، تهران ۀروزنام شه،یاند ۀپاره وقت صفح ةسندیخبرنگار و نو: 1397تا  1394از  -

  . ویزیتور فروش، شرکت محصوالت ساختمانی فردوس، اصفهان: 1394تا  1392از  -

  .شاگرد تراشکاري، تراشکاري صداقت، کرمان: 1389تا  1388از  -

 توضیحات دیگر  

ممکن است واجد اهمیـت   اقتصادکنید براي پذیرش شما در دکتراي  اگر مطلب دیگري در مورد خودتان دارید که گمان می(

  .) باشد، در این قسمت به آن اشاره کنید

را بـا دقـت پیگیـري کـرده و در جریـان انتشـارات جدیـد و         ادياقتصاینجانب در طول پنج سال گذشته تمامی رخدادهاي 

از . کـردم  مراجعـه مـی  ... انگلیسی  اقتصاديام و به طور مستمر به وبسایت در کشور بوده اقتصاديهاي ها و کنفرانس نشست

  .اممنتشر شده است را خوانده... که اخیراً در زمینه ...  شرکت کرده و آثار... و ... هاي جمله در کنفرانس



  فلسفه عصر جدید )CV(رزومه نمونه

محتواي رزومه شما ممکن است بسیار متفاوت باشد، . رزومه زیر براي ترسیم چهارچوب رزومه مطلوب تنظیم شده است

  .و نظم مشهود در زیر را رعایت فرمایید اما الزم است در نگارش رزومه خود چهارچوب کلی، تقسیم بندي

  : مشخصات

  .، شهر کرمان1371شهریور  20حسن حسینی، متولد 

  :تحصیالت

  .کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه آزاد جنوب، تهران: 1396 -

  .کارشناسی جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان: 1394 -

  . هاي علمیه کرمان و اصفهانمام لمعتین، حوزهپنج سال دروس حوزوي از مقدمات تا ات: 1392-1387 -

  .تجربی، دبیرستان رازي، کرمان مدیپل: 1390 -

  :هاي دانشگاهیمهارت

  . مسلط به قرائت متون تخصصی فلسفی به زبان انگلیسی و آشنا با نگارش و مکالمه به این زبان -

  .مسلط به قرائت متون تخصصی فلسفی به زبان عربی -

  .اده از منابع دانشگاهی در اینترنتمسلط به استف -

  .آشنا با نگارش دانشگاهی فلسفی -

  :هاتألیفات و ترجمه  

  .1396، منتشر شده در مجلۀ هستی و شناخت، بهار و تابستان »اعتبار قضاوت عقل در فلسفۀ اسپینوزا«] 1396[

  ].نشدهچاپ [نامۀ کارشناسی ارشد  تأثیر دکارت بر نقد عقل محض کانت، پایان] 1396[

  .اي بر فلسفۀ ابن رشد، احمد المصري، انتشارات مشرق، تهرانمقدمه: ترجمه] 1395[

  :سوابق تدریس

تدریس دروس زبان پایه تخصصی یک و دو جمعاً به تعداد پنج بار، کارشناسی فلسفه، دانشگاه آزاد : 1397تا  1396از  -

  .جنوب، تهران

  .اجتماعی، دبیرستان سپاهان، اصفهان التدریسی علوم دبیر حق: 1394تا  1390از  -

  :سایر سوابق کاري

  .باختر، تهران ۀروزنام شه،یاند ۀپاره وقت صفح ةسندیخبرنگار و نو: 1397تا  1394از  -

  . ویزیتور فروش، شرکت محصوالت ساختمانی فردوس، اصفهان: 1394تا  1392از  -

  .رمانشاگرد تراشکاري، تراشکاري صداقت، ک: 1389تا  1388از  -

  : توضیحات دیگر

کنید براي پذیرش شما در دکتراي فلسفه ممکن است واجد اهمیت  اگر مطلب دیگري در مورد خودتان دارید که گمان می(

  .) باشد، در این قسمت به آن اشاره کنید

جدید و نشستاینجانب در طول پنج سال گذشته تمامی رخدادهاي فلسفی را با دقت پیگیري کرده و در جریان انتشارات 

از جمله در . کردم مراجعه می... ام و به طور مستمر به وبسایت فلسفی انگلیسی هاي فلسفی در کشور بودهها و کنفرانس

  .امهمنتشر شده است را خواند... که اخیراً در زمینه ... شرکت کرده و آثار ... و ... هاي کنفرانس


