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ممتاز مقطع  النیصالتح فارغ نیوزارت علوم تحقیقات وفناوري از ب 18/4/1393مورخ 67272/21شماره  نامهنیبه استناد آئ دیدانشگاه مف

  . ردیپذی، دانشجو مبدون شرکت در آزمون ر،یز هاي در رشته یتخصص يدکتر يهادر دوره لیتحص يارشد، برا یکارشناس

به سامانه  31/03/99 تیلغا 30/01/99خیو ارسال مدارك الزم از تار رشیفرم درخواست پذ میلجهت تک می توانند طیشرا نیواجد

 .ندیمراجعه نما azmoon.mofidu.ac.ir  ینترنتیا یبه نشان  رشیپذ

 هاي تحصیلیشتهر 

 الملل عمومی حقوق بین 

 حقوق خصوصی 

 علوم سیاسی گرایش مسائل ایران 

 علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بین الملل 

 فلسفه و کالم اسالمی 

 فقه و مبانی حقوق اسالمی 

به ســایت دانشــگاه بــه  در رشته فلسفه و کالم اسالمیبه صورت روزانه ( بدون پرداخت هزینه ) تحصیل براي اطالع از شرایط   :1نکته 

 مراجعه کنید. www.mofidu.ac.irآدرس

ــه  ــراي اطــالع از شــرایط تحصــیل رایگــان  :2نکت ــین الملــلدر رشــته ب ــه  علــوم اقتصــادي گــرایش اقتصــاد ب ــه ســایت دانشــگاه ب ب

 مراجعه کنید. rwww.mofidu.ac.iآدرس

  ذیرش:شرایط پ

( بدون احتساب نمره پایان نامه) در مقطع کارشناسی 17در مقطع کارشناسی و میانگین کل  16داشتن حداقل میانگین کل  . 1

  طبق دستور العمل مصوب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه) یا میانگین هم تراز شده هریک از مقاطع مذکورارشد (

  یخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.سال از تار بیش از دو . 2

  پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست  هاي آموزشی، امتیاز از فعالیت 60کسب حداقل  . 3

 60یا نمره  IELTSدر  5.5یا نمره TOLIMO در  500نمره :  در هنگام ثبت نام ارائه گواهی قبولی در آزمون زبان خارجی . 4

 MSRTدر  50ویا نمره  TOEFL در

/regulations-affairs/eco-http://www.mofidu.ac.ir/departments/economics/eco  

ود ولی در نمیسال در صورت نداشتن مدرك زبان در زمان ثبت نام، به دانشجو اجازه داده شود به صورت مشروط پذیرش ش

اول مجاز نخواهد بود هیچ  درسی را اخذ کند و باید صرفاً  براي کسب نمره زبان تالش کند. چنانچه در انتهاي نیمسال اول 

موفق به کسب نمره زبان نشد، قبولی او کان لم یکن تلقی خواهدشد و این مدت قابل تمدید نیست. درصورتی که سطح 

خارجی داوطلب بسیار خوب بود و استعداد و انگیزه و سایر شرایط تحصیل موفق در دکتري را  سواد عمومی و تسلط به زبان

دارا بود، ولی به جهت عدم تناسب رشته تحصیلی داوطلب با رشته دکتري مورد درخواست، سواد علمی مربوط به این رشته 

و ممکن می شود حداقل یک نیمسال و را در سطح مورد نیاز نداشت، ممکن است داوطلب به صورت مشروط پذیرش شود 



نانچه داوطلب این دروس را به نحوي گذراند حداکثر دو نیمسال دروس جبرانی را که دپارتمان تعیین می کند اخذ نماید. چ

که توانایی بالفعل وي براي تحصیل در دوره دکتري براي دپارتمان ثابت شد ، پذیرش وي صورت قطعی پیدا می کند. در این 

دورة تحصیل مشروط ، دانشجو مجاز است در صورت تشخیص و تایید دپارتمان ، حداکثر یک درس دورة دکتري در هر 

  خذ نمایدنیمسال ا

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تایید وزات علوم تحقیقات و فناوري باید تا پایان شهریورماه   . 5

  فارغ التحصیل شوند. 1399سال 

پذیرش افراد واجد شرایط در همان رشته تحصیلی یا رشته هاي تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد  . 6

  به تشخیص گروه آموزشی و تایید شوراي آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.متقاضی ،

 یدر مصاحبه علم تیموفق . 7

  

 

 مراحل ثبت نام  

   azmoon.mofidu.ac.ir مراجعه به سامانه الکترونیکی پذیرش دانشجوي دانشگاه مفید به آدرس: . 1

 پذیرش و ارسال مدارك زیر: مطالعه اطالعیه و شرایط . 2

 به صورت فایلباشد.  یلیالتحصو معدل فارغ خیتار يارشد که دارا یو کارشناس یکارشناس یگواه)jpg( 

 به صورت فایل تصویر ریز نمرات مهر و امضاء شده مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) (pdf 

 ریال به صورت الکترونیکی000/200/1واریز مبلغ  . 3

 
 نکـات مهم  

اع غیر ایرانی نمی توانند از تسهیالت پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصیل به مقاطع باالتر استفاده اتب . 1

 نمایند.

شود و داشتن شرایط اولیه و تحویل مدارك به منزله پذیرش قطعی پذیرش متقاضیان پس از اعالم نظر نهایی دانشگاه انجام می . 2

  شود.تلقی نمی

 هاي دوره را پرداختشدگان مانند سایر دانشجویان شهریه و سایرهزینهید یک دانشگاه غیردولتی بوده و پذیرفتهدانشگاه مف . 3

 نمایند.می

 داوطلبان نبایستی منعی براي ادامه تحصیل از نظر نظام وظیفه عمومی و سایر مقررات داشته باشند. . 4

 امکان بررسی درخواستهاي ناقص وجود ندارد. . 5

تی زمان فارغ التحصیلی ) مشخص گردد که فرد پذیرش شده فاقد شرایط آیین نامه مربــوط بــوده پــذیرش آن لغــو در هرزمان (ح . 6

  وعواقب ناشی از آن برعهده خود متقاضی و دانشگاه پذیرنده خواهد بود.

  باشد.می دانشجو پذیرش نهایی داوطلبان منوط به تأیید صالحیت آنان توسط دبیرخانه هیأت مرکزي گزینش . 7

متقاضیان تنها مجاز به پذیرش نهایی از یک دانشگاه می باشند و در صورتیکه همزمان از چنــد دانشــگاه بــه عنــوان پذیرفتــه شــده  . 8

 نهایی اعالم گردند، تایید هیچ یک از آنها صورت نخواهد پذیرفت.

به هیچ عنوان امکــان  سنجش سازماندر صورتیکه متقاضی موفق به اخذ پذیرش از یک دانشگاه گردد ، بعد از تاریخ مقرر و تایید  . 9

  انتقال و تغییر رشته ، گرایش و دانشگاه وجود نخواهد داشت.



دارندگان مدرك حوزوي معادل کارشناسی و کارشناسی ارشد نمی توانند بدون آزمــون وارد مقــاطع بــاالتر شــوند. امــا دارنــدگان  . 10

کمیلی وارد مقطع کارشناسی ارشد شده اند و بــر اســاس مدرك حوزوي معادل کارشناسی که از طریق آزمون ورودي تحصیالت ت

 آیین نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتري واجد شرایط هستند، می توانند از تسهیالت مربوط استفاده نمایند.

 خواهد شد. متعاقبا اعالم زمان مصاحبه  . 11

 ضیان گرامی خواهد بود.) در ساعات اداري، پاسخگوي سؤاالت احتمالی متقا025( - 32130348شماره تلفن

  عاونت آموزش دانشگاه مفیدم

  

  



  


