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  دکتريمقطع  توضیحات انتخاب رشته 

  1400- 1401سال تحصیلی 
  

  

  

  

  

  

  جدول رشته ها ، ظرفیت پذیرش وکد رشته   . 1

  

 ظرفیت پذیرش عنوان رشته کد رشته  ردیف

  2   علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بین الملل  1304  1

 5 حقوق خصوصی 1988 2

 1  فقه و مبانی حقوق اسالمی 1609 3

  2   لملل عمومیاحقوق بین  1952  4

  5   مسائل ایران - علوم سیاسی  2072  5

 

  شهریه .2
  

 تومان  میلیون 128درمجموع و  تومانمیلیون  16هر ترم  1399- 1400شهریه پذیرفته شدگان مقطع دکتري سال تحصیلی 

متعاقبا اطالع  عیین خواهد شد وتوسط هیات امنا ت 1400- 1401که براي سال تحصیلی می باشد ) رسال( چهابراي هشت ترم 

  رسانی می گردد.

 نکات مهم:

 هزینه هر واحد درس جبرانی معادل واحدهاي اصلی مقطع ارشد،محاسبه و دریافت می گردد 

  تکمیــل و در ســامانه خــود با پرداخت شهریه نیمســال اول، فــرم درخواســت تقســیط را می توانند دانشجویان مقطع دکتري

 نمایند. ، نسبت به تقسیط اقدامپس از طی مراحل 

  قسط ماهانه تقسیط می گردد.60( شصتباقیمانده شهریه این گروه از دانشجویان حداکثر در ( 

  اعطاي وام . 3

  ترم تحصیلی قابل پرداخت است 4میلیون تومان و به تعداد  5دانشجویان دکتري هر ترم صندوق رفاه  مبلغ وام. 

  ا خواهد کردوام بانک رسالت نیز اعطمقطع دکتري دانشگاه به دانشجویان. 
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  شرایط بورس تحصیل رایگان رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی:

نامه باشند، در آن نیمسال از ) دانشجویان ایرانی مقاطع دکتري که در هر نیمسال داراي شرایط مندرج در این آیین1ماده 

پردازند، مگر در مواردي که در این میشوند و براي تحصیل خود شهریه نتحصیل رایگان در دانشگاه مفید برخوردار می

  شوند.    نامه قید شده است. این دانشجویان در قبال تحصیل رایگان خود مشمول هیچ گونه تعهد خدمت نمیآیین

) طول مدّت مجاز تحصیل رایگان براي دانشجویان دکتري هشت نیمسال است. چنانچه تحصیل دانشجو بیش از این به 2ماده 

وي مکلّف است براي هر نیمسال اضافی شهریه کامل بپردازد. شهریه هر نیمسال اضافی بر اساس شهریه  طول بیانجامد،

    شود.دانشجویان جدیدالورود آن سال محاسبه می

) هرگونه مرخصی دانشجو حتی اگر جزو سنوات مجاز آموزشی وي منظور نشود، جزو سنوات مجاز تحصیل رایگان 3ماده 

  شرایط استثنایی با موافقت رئیس دانشگاه ممکن است طور دیگري عمل شود.  شود. دروي منظور می

) دانشجو در مدّت تحصیل مکلّف است به طور تمام وقت به تحصیل بپردازد و اشتغال به کار دایم یا تمام وقت نداشته 4ماده 

ود برخوردار باشد. دانشجو باشد. دانشجوي شاغل باید در مدت تحصیل از مأموریت یا مرخصی تحصیلی از محل کار خ

موظف است از ابتداي مهرماه تا آخر خردادماه هر سال تحصیلی، از شنبه تا چهارشنبه هر هفته و حداقل سی ساعت در هفته، 

در دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقیق بپردازد. اّیام تعطیل رسمی و دو هفته  19:00تا  8:00در خالل ساعت 

دو نیمسال مستثنی است. چنانچه دانشجویی در یک نیمسال از مفاد این ماده تخلف کند، در آن نیمسال از  تعطیالت بین

شود و مکلّف است شهریه کامل آن نیمسال را بپردازد. در هر حال، نیمسال مزبور جزو بازة شمول تحصیل رایگان خارج می

ستثنایی که غیبت دانشجو خارج از اراده وي باشد، ممکن است شود. در موارد و شرایط امجاز تحصیل رایگان وي منظور می

  با تشخیص رئیس دانشگاه طور دیگري عمل شود.

) چنانچه دانشجویی به هر جهت تحصیل خود را به پایان نرساند و منصرف از تحصیل یا اخراج شود، مکلّف است 5ماده 

اساس شهریه دانشجویان ورودي سال انصراف یا اخراج،  هایی که به رایگان تحصیل کرده است را برشهریه تمام نیمسال

  محاسبه و پرداخت نماید.

) چنانچه دانشجویی به جهت مردود شدن یا حذف اضطراري یا به هر جهت دیگر درسی را بیش از یک بار بگذراند، 6ماده 

رودي آن سال، شهریه براي هر بار اضافی موظف است به ازاي هر واحد درسی یک ششم شهریه نیمسال دانشجویان و

  بپردازد.

) در صورتیکه دانشجو در کل (یا قسمتی) از امتحان جامع مردود شود، مکلف است کل شهریه (یا به تناسب، درصدي 7ماده 

  از شهریه) آن نیمسال را بپردازد.

نامه یا پیشرفت طرح ) از نیمسال پنجم به بعد، تنها در صورتیکه کمیتۀ بورس عالوه بر احراز شرایط فوق، گزارش8ماده 

  شود.  ارزیابی کند، دانشجو از تحصیل رایگان برخوردار می» موفق«رسالۀ دانشجو را 

کلیه پذیرفته شدگان بورس تحصیل رایگان در رشته دکتري فقه و مبانی حقوق اسالمی می توانند در صورت دارا بودن  - 5

 ردبیلی ( ره) برخوردار شوند. از بورس تحصیلی حضرت آیت اهللا العظمی موسوي اشرایط ،
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            شرایط بورس تحصیلی حضرت آیت اهللا العظمی موسوي اردبیلی ( ره) در رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی :

  :پذیرداي که واجد شرایط زیر باشند بورسیه می) دانشگاه مفید از میان دانشجویان طلبه1ماده 

رسانده و حداقل یکسال سابقه شرکت در دروس خارج فقه و اصول داشته و همچنان  الف) دروس سطح حوزوي را به پایان

  شاغل به تحصیل در دروس خارج فقه و اصول باشد؛

ب) حداکثر بیست و نه ساله باشند. به ازاي هر سال درس خارج بیشتر یا هر سال خدمت سربازي یک سال به حد اکثر سن 

  تا سی و چهار سالگی است؛شود، اما نهایت این افزایش اضافه می

پ) متدین و واجد شرایط اخالقی و ظاهري منطبق بر شئونات طلبگی بوده و قصد داشته باشند که در ضمن تحصیل در 

  گیري نمایند؛دانشگاه مفید بر اساس برنامه دانشگاه دروس حوزوي خود را نیز با جدیت پی

  ط باشند.ت) داراي مدرك کارشناسی ارشد دانشگاهی در رشته مربو

سال از میان افرادي که در آزمون ورودي آن سال حد نصاب آزمون علمی را کسب کرده و داراي  ) نامزدهاي بورس هر2ماده 

شان در مصاحبه شفاهی به تأیید برسد شوند. از میان این افراد کسانی که صالحیتهاي علمی باشند انتخاب میباالترین رتبه

  یرند. گشدگان بورس قرار میبه ترتیب اولویت رتبه علمی، جزو پذیرفته

اي شده به عنوان طلبهشود که پذیرفته اي تعیین می) حدنصاب علمی آزمون ورودي براي دانشجویان بورسیه به گونه3ماده 

  فاضل در رتبه حوزوي خود محسوب شود و در رشته دانشگاهی مربوط نیز به عنوان دانشجویی با توانمندي باال شناخته شود.

ر هنگام پذیرش در دانشگاه فاقد شرایط ماده یکم بود و جزو نامزدهاي دریافت بورس قرار ) در صورتیکه دانشجویی د4ماده 

نامزدهاي ورودي آن سال قرار گرفته و  نگرفت اما در خالل تحصیل و در سال آینده این شرایط را کسب نمود، وي در زمرة

هاي ل موفق به دریافت بورس شود، تنها نیمسالبراي کسب بورس با ایشان رقابت خواهد کرد. اگر دانشجویی در میانۀ تحصی

  شود. باقیمانده از تحصیل وي مشمول دریافت بورس می

) کسانی که در آزمون علمی و مصاحبه شفاهی قبول و جزو دانشجویان بورسیه قرار گیرند، از پرداخت شهریه دانشگاه 5ماده 

 شود. اهانه مبلغ  دو میلیون تومان کمک هزینه پرداخت میشوند. بعالوه، در طول مدت تحصیل، به هر دانشجو ممعاف می

      شود. مبلغ کمک هزینه براي نیمسال دوم سال تحصیلیکمک هزینه هر نیمسال  براي پنج ماه محاسبه و پرداخت می

یه طالب هاي بعد با توجه به تغییرات شهرو بعد از آن تعیین شده است و این مبلغ ممکن است براي سال 1399 -  1400

  ها و وضعیت مالی دانشگاه مورد بازنگري قرار گیرد.حوزه

پنجم برتر دانشجویان شاغل به ) چنانچه معدل کل دانشجوي بورسیه در انتهاي هر نیمسال تحصیلی از معدل کل دو 6ماده 

شود. هر گاه وي تحصیل در مقطع دکتري دپارتمان مربوط کمتر شود، از نیمسال بعدي کمک هزینه تحصیلی وي قطع می

شود. تشخیص موضوع و نقصان معدل کل خود را جبران کند، از نیمسال بعدي مجدداً کمک هزینه تحصیلی وي برقرار می

  اقدام بر عهدة دفتر بورس و جذب دانشجویان است.

در انتهاي هر  ) در رشته هایی که تحصیل در آنها به طور عمومی رایگان نیست، چنانچه معدل کل دانشجوي بورسیه7ماده 

شجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتري دپارتمان مربوط کمتر شود، از پنجم برتر داننیمسال تحصیلی از معدل کل سه

شود. هر گاه وي نقصان معدل نیمسال بعدي وي از زمره دانشجویان بورسیه خارج و مکلّف به پرداخت شهریه تحصیلی می

گیرد. تشخیص موضوع و اقدام بر عهدة دي دوباره در زمرة دانشجویان بورسیه قرار میکل خود را جبران کند، از نیمسال بع

 دفتر بورس و جذب دانشجویان است.
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) دانشجوي بورسیه مکلف است در طول تحصیل در دانشگاه، با جدیت تحصیل در دروس خارج فقه و اصول را ادامه 8ماده 

کند پیشرفت تحصیلی خود را به ر بورس و جذب دانشجویان تعیین میدهد و به طور مرتب و بر اساس چهارچوبی که دفت

کند و اگر الزم دید درخواست این دفتر گزارش نماید. دفتر در مورد کم و کیف تحصیل حوزوي دانشجو اظهار نظر می

ست دفتر عمل نماید دانشجو در برنامه تحصیل حوزوي خود تغییراتی اعمال نماید. دانشجو مکلف است بر اساس درخوامی

  نماید.

) دانشجوي بورسیه اجازه ندارد در ایام تحصیل به غیر از تحصیالت حوزوي و دانشگاهی که تحت نظر دفتر بورس و 9ماده 

  جذب دانشجویان صورت می پذیرد، مشغول به کار یا تحصیل دیگري بشود. 

ساعت در دانشگاه حضور داشته و صرفاً به ) دانشجوي بورسیه مکلف است در طول سال تحصیلی، در هر هفته سی 10ماده 

  نماید. تحصیل، مطالعه، پژوهش و تدریس بپردازد. به این منظور، دانشگاه فضا و امکانات مطالعۀ وي را فراهم می

التدریس در ) دانشجوي بورس موظف است در هر نیمسال چهار واحد در مقطع کارشناسی در ازاي دریافت حق11ماده 

  دریس نماید. تدریس بیش از این میزان مجاز نیست. دانشگاه مفید ت

) هر گاه دفتر بورس و جذب دانشجویان تشخیص دهد که دانشجوي بورسیه شرایط مندرج در هر کدام از مواد یکم 12ماده 

راي نماید و پرونده را بو هفتم  تا یازدهم  را دارا نبوده یا رعایت نکرده است، بالفاصله بورس دانشجو را معلق می

  دهد.گیري نهایی به کمیته بورس ارجاع میتصمیم

هاي تحصیلی ) در صورت اخراج، انصراف از تحصیل یا خروج از وضعیت بورس، دانشجو موظف است کلیه هزینه13ماده 

هاي تحصیلی دانشجوي ورودي سال خروج وي از بورس پرداخت نماید. بعالوه، وي مکلف است خود را بر اساس هزینه

  هاي دریافتی خود را یکجا و بالفاصله به دانشگاه عودت دهد. کمک هزینهمعادل 

) دانشجوي بورسیه متعهد است در صورت درخواست دانشگاه به میزان دو برابر مدت بورس خود در دانشگاه یا 14ماده 

  نماید در ازاء دریافت حقوق (برابر مقررات) خدمت نماید.مراکزي که دانشگاه تعیین می

سپارد تا تمامی ضوابط دانشگاه در مورد دانشجویان ) دانشجوي بورسیه تعهد محضري و تضمین مالی معتبر می15ماده 

بورسیه را رعایت نماید و در صورتی که مشمول ماده پانزده قرار گرفت، یا از مادة شانزده تخلف کرد، بدهی خود را به 

  دانشگاه پرداخت نماید.

گیرد و در صورتیکه تحصیل وي بیش از این مقدار به طول ورس به دانشجو تعلق می) حداکثر هشت نیمسال ب16ماده 

  شود.بیانجامد، باقی مّدت آن به صورت غیربورس انجام می
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  ضروري تلفن هاي

  تلفن  متصدي  نام واحد  ردیف

  02532130348  آقاي لطیفی  پذیرش  1

  02532130354  آقاي بیگدلی ر مالی دانشجویانامو   2

  02532130214  آقاي نیک کار  خدمات دانشجویی  3

  02532130245  آقاي سالمی  امور شاهد و ایثارگران  4

  02532130127  آقاي افشار علوم سیاسی امور آموزشی دپارتمان   5

  02532130306  آقاي خلیلی  امور آموزشی دپارتمان اقتصاد  6

  0232130126  خانم کاظمی امور آموزشی دپارتمان حقوق   7

  02532130308  آقاي براري   امور آموزشی دپارتمان الهیات  8


