
فقه ومباني حقوق  –) علوم سياسي مسائل ايران  دکتري هاينامه تحصيل رايگان در دورهآيين

 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بين الملل (  –اسالمي 

توانند بر اساس دانشجویان پذیرفته شده در آن سال می شود،که هر سال توسط دانشگاه اعالم میدکتری های رشتهآن دسته از در 

  آیین نامه از تحصیل رایگان برخوردار شوند. مفاد این

 

از تحصیل رایگان در آن نیمسال اگر دانشجو در هر کدام از چهار نیمسال نخست تحصیلی خود دارای شرایط سه گانه زیر باشد،  (1

 شود:برخوردار می

 معدل کل دانشجو مساوی یا باالتر از معدل معیار باشد.الف( 

یا میانگین نمرات دانشجویان هم   ه یا میانگین نمرات دانشجویان این رشته درهشت نیمسال گذشتهمعدل معیار برابر است با هفد

 رسد.، هر کدام که باالتر باشد. معدل معیار توسط معاونت آموزشی محاسبه و به اطالع دانشجویان میدوره

آخرین  مقرر تحویل دهد.و قانونی  مهلتا را در نهایی درسهدانشجو در هیچ کدام از درسها یا امتحانات مردود نشود و مقالة ب( 

  هر درس، نهایتاً یک ماه پس از آتمام امتحانات نیمسال است.  تحویل مقاله یمهلت قانونی 

باید بمر اسماس اما سایر شرایط تحصیل رایگان را به طور کامل داشته باشد در صورتیكه دانشجو در درسی مردود شود،  :1تبصره 

های شهریه تحصمیلی در . اما سایر قسمتیه درس مردود شده و شهریه اخذ مجدد آن درس را پرداخت نمایدجدول شهریه، شهر

 شود.نیمسال مربوط از وی اخذ نمی

مقاله را با دپارتمان تحویل ندهد، چنانچه استاد با اجازة   مهلت مقرر درنهایی درس خود را  در صورتیكه دانشجو مقالة :2تبصره 

بگیرد، به ازاء هر هفته تأخیر در تحویل مقاله، دانشجو مكلف است یک هشت  شهریه آن درس را پرداخمت نمایمد. تأخیر تحویل 

 هفته برای تأخیر مهلت دهد. چهار تواند بیش از نمیاستاد 

 سمیممدت  به جمعاًو هر روز حداقل سه ساعت و روز  چهارنیمسال تحصیلی، هر هفته حداقل  ی شانزده هفتهدانشجو در طول ج( 

چنانچه برنامه هفتگی مطالعه دانشمجو بما تعطمیالت رسممی در دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقیق بپردازد. ساعت 

 مواجه شود، به میزان ساعات برنامه که با تعطیل مواجه شده است از تكلیف حضور دانشجو ک  می شود.  

ولی سایر شمرایط تحصمیل رایگمان را بمه ط حضور در دانشگاه را رعایت نكند، در صورتیكه در یک نیمسال، دانشجو شر تبصره:

های شمهریه تحصمیلی در نیمسمال اما سمایر قسممتمكلف است شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت کند. طور کامل داشته باشد 

 شود.مربوط از وی اخذ نمی

از تحصمیل رایگمان در آن نیمسمال هارگانمه زیمر را دارا باشمد، اگر دانشجو در هرکدام از چهار نیمسمال دوم تحصمیلی خمود شمرایط چ (2

 شود: برخوردار می

 امتحانات جامع را تا انتهای نیمسال چهارم با موفقیت گذرانده باشد. الف( 

 کمتر نباشد.معدل معیار معدل کل وی از ب( 

بمه  جمعاًز حداقل سه ساعت و و هر روروز  چهارنیمسال تحصیلی، هر هفته حداقل  ی شانزده هفتهدانشجو در طول  (ج

 در دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقیق بپردازد.ساعت  سیمدت 

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

طمور کاممل داشمته  شرایط تحصیل رایگان را بمهسایر ولی  امتحان جامع مردود شود از  (یا قسمتی)کل در صورتیكه دانشجو در  (3

  آن نیمسال را پرداخت کند.درصدی از شهریه ثابت(  ،ثابت )یا به تناسبشهریه کل ، مكلف است  باشد

در صورتیكه تحصیل دانشجو بیش از هشت نیمسال به طول بیانجامد، مكلف است شهریه کامل نیمسال نه  و بعد آن را پرداخت  (4

 .عد از آن امكان برخورداری از تحصیل رایگان را نخواهد داشتو تحت هیچ شرایطی در نیمسال نه  و ب نماید

 



شرایط تحصیل رایگان کارشناسی ارشد علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري، علوم سیاسی و علوم قرآن و 

 حدیث

مسال از نی دانشجوی کارشناسی ارشد اگر در هر کدام از سه نیمسال نخست تحصیل خود، شمرایط زیمر را داشمته باشمد در آن 

 تحصیل رایگان برخوردار می شود:

 الف: جزو بیست درصد اول دورة خود باشد و معدل کل وی حداقل هفده باشد. 

 ب: دانشجو در هیچ کدام از درسها یا امتحانات مردود نشود و مقالة نهایی درسها را در موعد قانونی و مقمرر تحویمل دهد.

شود، اما سایر شرایط تحصیل رایگان را به طمور کاممل داشمته باشمد باید بر اساس  تبصره: در صورتیكه دانشجو در درسی مردود

جدول شهریه، شهریه درس مردود شده و شهریه اخذ مجمدد آن درس را پرداخمت نمایمد. امما سمایر قسمت های شهریه تحصیلی در 

 . نیمسال مربوط از وی اخذ نمی شود

 
 


