
 

 

 

 

  ( بدون هزينه – روزانه) نامه تحصيل رايگانآيين

 (، اخالق گرايش فلسفه اخالق فلسفه علم  –فلسفه  -فلسفه دين -ارشد ) فلسفه و كالم اسالمي يطع كارشناسمق

 دانشگاه مفيدو مقطع دكتري ) فلسفه و كالم اسالمي ( 

 

سي ارشد و دكتري در دپارتمان فلسفه دانشگاه مفيد براي كليه هاي موجود در مقاطع كارشنا( تحصيل در كليه رشته1مادة 

ر در شرايطي كه در اين گپردازند مپذيرفته شدگان ايراني رايگان است و دانشجويان مزبور براي تحصيل خود شهريه نمي

 . شوندنامه قيد شده است. دانشجويان در قبال تحصيل رايگان خود مشمول هيچ گونه تعهد خدمتي نميآيين

 

براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد چهار نيمسال و براي دانشجويان دكتري ( طول مدت مجاز تحصيل رايگان 2مادة 

ف است براي هر نيمسال اضافي هشت نيمسال است. چنانچه تحصيل دانشجو بيش از اين ميزان به طول بيانجامد، وي مكلّ

 شهريه كامل بپردازد. 

 

انشجو حتي اگر جزو سنوات مجاز آموزشي وي منظور نشود، جزو سنوات مجاز تحصيل ( هر گونه مرخصي د3مادة 

 شرايط استثنايي با موافقت رييس دانشگاه ممكن است طور ديگري عمل شود. شود.رايگان وي منظور مي

 

كتري موظف جوي دورة دش( دانشجو در مدت تحصيل رايگان مكلّف است به طور تمام وقت به تحصيل بپردازد. دان4مادة 

در هفته در  است از ابتداي مهر ماه تا آخر خرداد ماه سال تحصيلي، از شنبه تا چهارشنبه هر هفته و حداقل سي ساعت

دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقيق بپردازد. ايام تعطيل رسمي مستثني هستند. چنانچه دانشجويي از مفاد اين 

شود و مكلّف است تمام شهريه مربوط را بپردازد. در هر ز شمول تحصيل رايگان خارج ميماده تخلف كند، در آن نيمسال ا

 شود. مجاز تحصيل رايگان وي منظور مي حال، نيمسال مزبور جزو بازة

 

( چنانچه دانشجويي به هر جهت تحصيل خود را به پايان نرساند و منصرف از تحصيل يا اخراج شود، مكلّف است 5مادة

جويان جديدالورود سال انصراف يا اخراج شهايي كه به رايگان تحصيل كرده است بر اساس شهريه دانام نيمسالشهريه تم

 وي، محاسبه و پرداخت نمايد. 



 

 ( چنانچه دانشجويي در درسي مردود شود يا به هر جهتي يك درس را بيش از يك بار بگذراند، مكلّف است شهريه6مادة 

 جو حذف اضطراري كرده است نيز مشمول اين ماده است. شزد. تكرار دروسي كه دانمربوط به آن درس را بپردا

 

( چنانچه دانشجو بنا به تشخيص دانشگاه مكلّف به گذراندن دروس جبراني شود، بايد شهريه اين دروس را بپردازد و 7مادة 

 ز بپردازد. ني بعالوه به ازاء هر واحد درس جبراني بايد يك هشتم شهريه ثابت يك نيمسال را

 

نامه يا رساله خود در بازة زماني مجاز تحصيل رايگان دفاع ننمايد و تحصيل وي به ( در صورتيكه دانشجو از پايان8مادة 

طول بيانجامد، در هر نيمسال اضافه عالوه بر شهريه ثابت نيمسال، دانشجوي كارشناسي ارشد بايد معادل كل واحدهاي 

 بايد معادل يك سوم واحدهاي كل رساله شهريه بپردازد. نامه و دانشجوي دكتري پايان

 

شود و در صورت مردود شدن ( شهريه هر قسمت از امتحان جامع سه قسمتي معادل دو واحد درسي محاسبه مي9مادة 

 دانشجو و تكرار آن قسمت، دانشجو بايد شهريه مربوط را بپردازد. 

 

جويان جديدالورود و غيرمشمول تحصيل رايگان در شنامه، معادل شهريه دان( شهريه ثابت و متغير موضوع اين آيين11مادة 

 شود. همان نيمسال مربوط محاسبه مي

 
 
 

 در مقطع دكترياطالعيه پذيرش دانشجو 

  الملل بين اقتصاد گرايش اقتصادي علوم

 )تحصيل رايگان(

 مدارك الزم براي پذيرش دانشجو 

تحويرل   دپارتمران از موعد برگزاري مصاحبه ورودي، مدارك زيرر را بره دفترر     داوطلبان پذيرش بايد حداقل يك هفته پيش

  دهند:

 رزومه بر اساس نمونه پيوست .1

 ريز نمرات كارشناسي  .2

 ريز نمرات كارشناسي ارشد .3

هراي خرود،   نامه، يك نمونه از بهترين نوشرته شود عالوه بر پاياننامه كارشناسي ارشد )توصيه مييك نسخه از پايان .4

 (در هفت هزار كلمه، را نيز تحويل دهندحداكثر 



يرا  پسرت  ارسال گردد ) دپارتماننامه بايد مستقيماً توسط استاد به توصيه. نامه كتبي از اساتيد خودحداقل دو توصيه .5

  ايميل(

هاي پيشنهادي در زمينه دروس و موضوعاتي باشد كره در  سه عنوان پيشنهادي براي رسالة دكتري )الزم است عنوان .6

 هر عنوان بايد در يك پاراگراف توضيح داده شود. (شود.دكتري دانشگاه مفيد تدريس مي دورة

 

 نحوة پذيرش دانشجو 

 :شوند كه به هنگام مصاحبه شرايط زير را دارا باشنداز ميان داوطلبان، افرادي پذيرش مي

 استعداد و دقت الزم براي تحصيل در دورة دكتري .1

 هاي دورهبهره بردن از كالس الزم و مرتبط براي دانش اقتصادي .2

هاي انگليسي يا آلماني يا فرانسه به نحوي كه با اتكاء صرف به منابع معتبرر در آن زبران   تسلط كافي به يكي از زبان .3

 .هاي فارسي تحصيل و پژوهش كنندو بدون مراجعه به ترجمه

 فرصت كافي و انگيزة الزم براي تحصيل .4

 دانشگاه مفيد هاي موجود در دورة دكتري علوم اقتصاديتخصص عالقه منطبق و متناسب با موضوعات و .5

 

   شرايط تحصيل رايگان در طول دورة دكتري 

اگر دانشجو در هر كدام از چهار نيمسال نخست تحصيلي خود داراي شرايط سه گانه زيرر باشرد، در آن نيمسرال از     (1

 شود:تحصيل رايگان برخوردار مي

 تر از معدل معيار باشد.ا باالدل كل دانشجو مساوي يالف( مع

معدل معيار برابر است با هفده يا ميانگين نمرات دانشجويان اين رشته درهشت نيمسال گذشته، هرر كردام   

 رسد.كه باالتر باشد. معدل معيار توسط معاونت آموزشي محاسبه و به اطالع دانشجويان مي

نهايي درسرها را در موعرد قرانوني و مقررر     قالة ب( دانشجو در هيچ كدام از درسها يا امتحانات مردود نشود و م

 تحويل دهد. 

: در صورتيكه دانشجو در درسي مردود شود، اما ساير شرايط تحصيل رايگان را بره طرور كامرل داشرته     1تبصره 

باشد بايد بر اساس جدول شهريه، شهريه درس مردود شده و شهريه اخذ مجدد آن درس را پرداخت نمايد. امرا  

 شود.اي شهريه تحصيلي در نيمسال مربوط از وي اخذ نميهساير قسمت

نهايي درس خود را در مهلت مقرر كره نهايترًا ترا يرك مراه پرس از اتمرام         ه دانشجو مقالة: در صورتيك2تبصره 

نيمسال  است تحويل ندهد، چنانچه استاد با اجازة دپارتمان مقاله را با تأخير تحويرل بگيررد، بره ازاء هرر هفتره      

توانرد  دپارتمان نمري  تأخير در تحويل مقاله، دانشجو مكلف است يك هشتم شهريه آن درس را پرداخت نمايد.

 بيش از چهار هفته براي تأخير مهلت دهد.  

ج( دانشجو در طول شانزده هفته نيمسال تحصيلي، هر هفته حداقل چهار روز و هر روز حداقل سره سراعت و   

 جمعاً به مدت بيست و پنج ساعت در دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقيق بپردازد. 



ر يك نيمسال، دانشجو شرط حضرور در دانشرگاه را رعايرت نكنرد، ولري سراير شررايط        تبصره: در صورتيكه د

تحصيل رايگان را به طور كامل داشته باشد مكلف است شهريه ثابرت آن نيمسرال را پرداخرت كنرد. امرا سراير       

 شود.هاي شهريه تحصيلي در نيمسال مربوط از وي اخذ نميقسمت

 
دوم تحصيلي خود شرايط چهارگانه زيرر را دارا باشرد، در آن نيمسرال از تحصريل      اگر دانشجو در هركدام از چهار نيمسال (2

 شود:  رايگان برخوردار مي

 الف( امتحانات جامع را تا انتهاي نيمسال چهارم با موفقيت گذرانده باشد. 

 ب( معدل كل وي از هفده كمتر نباشد.

هار روز و هر روز حرداقل سره سراعت و    دانشجو در طول شانزده هفته نيمسال تحصيلي، هر هفته حداقل چ (ج

 جمعاً به مدت بيست و پنج ساعت در دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقيق بپردازد.

تبصره: در صورتيكه در يك نيمسال، دانشجو شرط حضرور در دانشرگاه را رعايرت نكنرد، ولري سراير شررايط        

هريه ثابرت آن نيمسرال را پرداخرت كنرد. امرا سراير       تحصيل رايگان را به طور كامل داشته باشد مكلف است ش

 شود.هاي شهريه تحصيلي در نيمسال مربوط از وي اخذ نميقسمت

 ارزيابي شود.« موفق»نامه يا رساله توسط كميته بورس گزارش پيشرفت طرح (د

 
ان را به طور در صورتيكه دانشجو در هر كدام از سه قسمت امتحان جامع مردود شود ولي ساير شرايط تحصيل رايگ (3

 كامل داشته باشد، مكلف است به ازاي هر امتحان مردودي يك سوم شهريه كامل آن نيمسال را پرداخت كند.  

 
در صورتيكه تحصيل دانشجو بيش از هشت نيمسال به طول بيانجامد، مكلف است شهريه كامل نيمسال نهرم و بعرد    (4

بعرد از آن امكران برخرورداري از تحصريل رايگران را       آن را پرداخت نمايد و تحت هيچ شرايطي در نيمسال نهرم و 

 نخواهد داشت.

 

 شماره هاي تماس 

 شماره تلفن واحد سازماني نام و نام خانوادگي

 12532131348 اداره پذيرش آقاي لطيفي 

 آقاي براري
و  دپارتمان فلسفه

 الهيات
12532131727 

 آقاي خليلي
و  دپارتمان اقتصاد

 علوم سياسي
12532131318 



 اقتصاد (CVرزومه) نمونه

رزومه زير براي ترسيم چهارچوب رزومه مطلوب تنظيم شده است. محتواي رزومه شما ممكن است بسيار متفاوت باشد، 

 اما الزم است در نگارش رزومه خود چهارچوب كلي، تقسيم بندي و نظم مشهود در زير را رعايت فرماييد.

 

 مشخصات 

 ، شهر كرمان.1371شهريور  21حسن حسيني، متولد 

 تحصيالت 

 : كارشناسي ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد جنوب، تهران.1396 -

 : كارشناسي جامعه شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان.1394 -

 هاي علميه كرمان و اصفهان.  : پنج سال دروس حوزوي از مقدمات تا اتمام لمعتين، حوزه1392-1387 -

 زي، كرمان.تجربي، دبيرستان را م: ديپل1391 -

 هاي دانشگاهيمهارت 

 مسلط به قرائت متون تخصصي اقتصادي به زبان انگليسي و آشنا با نگارش و مكالمه به اين زبان.  -

 مسلط به قرائت متون تخصصي اقتصادي به زبان عربي. -

 مسلط به استفاده از منابع دانشگاهي در اينترنت. -

 آشنا با نگارش دانشگاهي اقتصادي. -

 ها و كتاب و مقاله :يفات و ترجمهتأل  

 ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.«فلسفه اقتصاد در پرتو جهان بيني قرآن كريم [ »1396]

 [مقاله امكان سنجي اجراي سياست هاي مالي از طريق زكات[.1396]

 سوابق تدريس 

ج بار، كارشناسي اقتصاد، دانشگاه آزاد جنروب،  : تدريس دروس اقتصاد كالن  يك و دو جمعاً به تعداد پن1397تا  1396از  -

 تهران.

 التدريسي علوم اجتماعي، دبيرستان سپاهان، اصفهان.: دبير حق1394تا  1391از  -

 ساير سوابق كاري 

 باختر، تهران. ةروزنام شه،ياند ةپاره وقت صفح ةسندي: خبرنگار و نو1397تا  1394از  -

 ركت محصوالت ساختماني فردوس، اصفهان.  : ويزيتور فروش، ش1394تا  1392از  -

 : شاگرد تراشكاري، تراشكاري صداقت، كرمان.1389تا  1388از  -

 توضيحات ديگر 

كنيد براي پذيرش شما در دكتراي اقتصاد ممكن است واجد اهميّرت  )اگر مطلب ديگري در مورد خودتان داريد كه گمان مي

 باشد، در اين قسمت به آن اشاره كنيد.(  



انب در طول پنج سال گذشته تمامي رخدادهاي اقتصادي را برا دقرت پيگيرري كررده و در جريران انتشرارات جديرد و        اينج

كرردم. از  ام و به طور مستمر به وبسايت اقتصادي انگليسي ... مراجعره مري  هاي اقتصادي در كشور بودهها و كنفرانسنشست

 ام.... و ... شركت كرده و آثار ... كه اخيراً در زمينه ... منتشر شده است را خواندههاي جمله در كنفرانس

 

علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري، علوم  :رشته هاي «كارشناسي ارشد»شرايط تحصيل رايگان در دوره 

 1911-1044سال تحصيلي  در علوم قرآن و حديثسياسي، 

 شررايط زيرر را داشرته باشرد در آن ،شجوي كارشناسي ارشد اگر در هر كدام از سه نيمسال نخست تحصيل خوددان 

 :نيمسال از تحصيل رايگان برخوردار مي شود

 .لف: جزو بيست درصد اول دورة خود باشد و معدل كل وي حداقل هفده باشدا 

 د.ر موعد قانوني و مقررر تحويرل دهود و مقالة نهايي درسها را دب: دانشجو در هيچ كدام از درسها يا امتحانات مردود نش

ه باشرد بايد بر تبصره: در صورتيكه دانشجو در درسي مردود شود، اما ساير شرايط تحصيل رايگان را به طرور كامرل داشرت

سراير قسمت هاي  . امرامجردد آن درس را پرداخرت نمايرد ، شهريه درس مردود شده و شهريه اخذاساس جدول شهريه

 . شهريه تحصيلي در نيمسال مربوط از وي اخذ نمي شود


