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حصيل روزانه كارشناسي ارشد فلسفه وكالم اسالمي، فلسفه دین، فلسفه، فلسفه علم، اخالق شرایط ت

 و فلسفه گرایش عصر جدید گرایش فلسفه اخالق و دكتري فلسفه و كالم اسالمي

 

ع كارشناسي ارشد و دكتري در دپارتمان فلسفه دانشگاه مفيد براي كليه موجود در مقاط هايكليه رشته( تحصيل در 1مادة 

ر در شرایطي كه در این گپردازند مپذیرفته شدگان ایراني رایگان است و دانشجویان مزبور براي تحصيل خود شهریه نمي

 شوند. نميتعهد خدمتي  هيچ گونهنامه قيد شده است. دانشجویان در قبال تحصيل رایگان خود مشمول آیين

براي دانشجویان مقطع كارشناسي ارشد چهار نيمسال و براي دانشجویان دكتري ( طول مدت مجاز تحصيل رایگان 2مادة 

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

 شهریه كامل بپردازد. 

رخصي دانشجو حتي اگر جزو سنوات مجاز آموزشي وي منظور نشود، جزو سنوات مجاز تحصيل ( هر گونه م3مادة 

 شرایط استثنایي با موافقت ریيس دانشگاه ممكن است طور دیگري عمل شود. شود.رایگان وي منظور مي

ورة دكتري موظف جوي دش( دانشجو در مدت تحصيل رایگان مكل ف 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. ایام تعطيل رسمي مستثني هستند. چنانچه دانشجویي از مفاد این 

شود و مكل ف است تمام شهریه مربوط را بپردازد. در هر ماده تخلف كند، در آن نيمسال از شمول تحصيل رایگان خارج مي

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

شود، مكل ف است  ( چنانچه دانشجویي به هر جهت تحصيل خود را به پایان نرساند و منصرف از تحصيل یا اخراج5مادة

جویان جدیدالورود سال انصراف یا اخراج شهایي كه به رایگان تحصيل كرده است بر اساس شهریه دانشهریه تمام نيمسال

 به و پرداخت نماید. وي، محاس

 ( چنانچه دانشجویي در درسي مردود شود یا به هر جهتي یك درس را بيش از یك بار بگذراند، مكل ف است شهریه6مادة 

 جو حذف اضطراري كرده است نيز مشمول این ماده است. شمربوط به آن درس را بپردازد. تكرار دروسي كه دان

دانشگاه مكل ف به گذراندن دروس جبراني شود، باید شهریه این دروس را بپردازد و ( چنانچه دانشجو بنا به تشخيص 7مادة 

 نيز بپردازد.  بعالوه به ازاء هر واحد درس جبراني باید یك هشتم شهریه ثابت یك نيمسال را

و تحصيل وي به  نامه یا رساله خود در بازة زماني مجاز تحصيل رایگان دفاع ننماید( در صورتيكه دانشجو از پایان8مادة 

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

 نامه و دانشجوي دكتري باید معادل یك سوم واحدهاي كل رساله شهریه بپردازد. پایان

شود و در صورت مردود شدن د درسي محاسبه مي( شهریه هر قسمت از امتحان جامع سه قسمتي معادل دو واح9مادة 

 دانشجو و تكرار آن قسمت، دانشجو باید شهریه مربوط را بپردازد. 

جویان جدیدالورود و غيرمشمول تحصيل رایگان در شنامه، معادل شهریه دان( شهریه ثابت و متغير موضوع این آیين10مادة 

 شود. همان نيمسال مربوط محاسبه مي


