
 

 

 

 :شرايط بورس تحصيل رايگان رشته هاي فقه و مباني حقوق اسالمي و فلسفه عصر جديد

 

نامه باشند، در آن نيمسال از ( دانشجويان ايراني مقاطع دکتري که در هر نيمسال داراي شرايط مندرج در اين آيين۱ماده 

پردازند، مگر در مواردي که در اين شوند و براي تحصيل خود شهريه نميتحصيل رايگان در دانشگاه مفيد برخوردار مي

 شوند.    قبال تحصيل رايگان خود مشمول هيچ گونه تعهد خدمت نمي نامه قيد شده است. اين دانشجويان درآيين

( طول مدّت مجاز تحصيل رايگان براي دانشجويان دکتري هشت نيمسال است. چنانچه تحصيل دانشجو بيش از اين به 2ماده 

ي بر اساس شهريه طول بيانجامد، وي مکلّف است براي هر نيمسال اضافي شهريه کامل بپردازد. شهريه هر نيمسال اضاف

   شود.دانشجويان جديدالورود آن سال محاسبه مي

( هرگونه مرخصي دانشجو حتي اگر جزو سنوات مجاز آموزشي وي منظور نشود، جزو سنوات مجاز تحصيل رايگان 3ماده 

 شود. در شرايط استثنايي با موافقت رئيس دانشگاه ممکن است طور ديگري عمل شود. وي منظور مي

دانشجو در مدّت تحصيل مکلّف است به طور تمام وقت به تحصيل بپردازد و اشتغال به کار دايم يا تمام وقت نداشته  (4ماده 

باشد. دانشجوي شاغل بايد در مدت تحصيل از مأموريت يا مرخصي تحصيلي از محل کار خود برخوردار باشد. دانشجو 

حصيلي، از شنبه تا چهارشنبه هر هفته و حداقل سي ساعت در هفته، موظف است از ابتداي مهرماه تا آخر خردادماه هر سال ت

در دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقيق بپردازد. ايّام تعطيل رسمي و دو هفته  ۱9:00تا  8:00در خالل ساعت 

ند، در آن نيمسال از تعطيالت بين دو نيمسال مستثني است. چنانچه دانشجويي در يک نيمسال از مفاد اين ماده تخلف ک

يه کامل آن نيمسال را بپردازد. در هر حال، نيمسال مزبور جزو بازة شود و مکلّف است شهرشمول تحصيل رايگان خارج مي

شود. در موارد و شرايط استثنايي که غيبت دانشجو خارج از اراده وي باشد، ممکن است مجاز تحصيل رايگان وي منظور مي

 ه طور ديگري عمل شود.با تشخيص رئيس دانشگا

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

هايي که به رايگان تحصيل کرده است را بر اساس شهريه دانشجويان ورودي سال انصراف يا اخراج، شهريه تمام نيمسال

 محاسبه و پرداخت نمايد.

( چنانچه دانشجويي به جهت مردود شدن يا حذف اضطراري يا به هر جهت ديگر درسي را بيش از يک بار بگذراند، 6ه ماد

براي هر بار اضافي موظف است به ازاي هر واحد درسي يک ششم شهريه نيمسال دانشجويان ورودي آن سال، شهريه 

 بپردازد.

متحان جامع مردود شود، مکلف است کل شهريه )يا به تناسب، درصدي ( در صورتيکه دانشجو در کل )يا قسمتي( از ا7ماده 

 از شهريه( آن نيمسال را بپردازد.

نامه يا ( از نيمسال پنجم به بعد، تنها در صورتيکه کميتة بورس عالوه بر احراز شرايط فوق، گزارش پيشرفت طرح8ماده 

 شود.  گان برخوردار ميارزيابي کند، دانشجو از تحصيل راي« موفق»رسالة دانشجو را 

در رشته دکتري فقه و مباني حقوق اسالمي مي توانند در صورت دارا بودن  انکليه پذيرفته شدگان بورس تحصيل رايگ -5

 ) ره( برخوردار شوند. بورس تحصيلي حضرت آيت اهلل العظمي موسوي اردبيلي از ،شرايط 



 

    :در رشته فقه و مباني حقوق اسالمي) ره( شرايط بورس تحصيلي حضرت آيت اهلل العظمي موسوي اردبيلي 

        

 :پذيردرايط زير باشند بورسيه مياي که واجد ش( دانشگاه مفيد از ميان دانشجويان طلبه۱ماده 

در دروس خارج فقه و اصول داشته و همچنان ( دروس سطح حوزوي را به پايان رسانده و حداقل يکسال سابقه شرکت الف

 شاغل به تحصيل در دروس خارج فقه و اصول باشد؛

( حداکثر بيست و نه ساله باشند. به ازاي هر سال درس خارج بيشتر يا هر سال خدمت سربازي يک سال به حد اکثر سن ب

 شود، اما نهايت اين افزايش تا سي و چهار سالگي است؛اضافه مي

و واجد شرايط اخالقي و ظاهري منطبق بر شئونات طلبگي بوده و قصد داشته باشند که در ضمن تحصيل در ( متدين پ

 گيري نمايند؛دانشگاه مفيد بر اساس برنامه دانشگاه دروس حوزوي خود را نيز با جديت پي

 ( داراي مدرك کارشناسي ارشد دانشگاهي در رشته مربوط باشند.ت

( نامزدهاي بورس هر سال از ميان افرادي که در آزمون ورودي آن سال حد نصاب آزمون علمي را کسب کرده و داراي 2ماده 

شان در مصاحبه شفاهي به تأييد برسد شوند. از ميان اين افراد کساني که صالحيتهاي علمي باشند انتخاب ميباالترين رتبه

 گيرند. گان بورس قرار ميشدبه ترتيب اولويت رتبه علمي، جزو پذيرفته

اي شده به عنوان طلبهشود که پذيرفته اي تعيين مي( حدنصاب علمي آزمون ورودي براي دانشجويان بورسيه به گونه3ماده 

 فاضل در رتبه حوزوي خود محسوب شود و در رشته دانشگاهي مربوط نيز به عنوان دانشجويي با توانمندي باال شناخته شود.

صورتيکه دانشجويي در هنگام پذيرش در دانشگاه فاقد شرايط ماده يکم بود و جزو نامزدهاي دريافت بورس قرار ( در 4ماده 

نامزدهاي ورودي آن سال قرار گرفته و  نگرفت اما در خالل تحصيل و در سال آينده اين شرايط را کسب نمود، وي در زمرة

هاي جويي در ميانة تحصيل موفق به دريافت بورس شود، تنها نيمسالبراي کسب بورس با ايشان رقابت خواهد کرد. اگر دانش

 شود. باقيمانده از تحصيل وي مشمول دريافت بورس مي

( کساني که در آزمون علمي و مصاحبه شفاهي قبول و جزو دانشجويان بورسيه قرار گيرند، از پرداخت شهريه دانشگاه 5ماده 

 شود. يل، به هر دانشجو ماهانه مبلغ  دو ميليون تومان کمک هزينه پرداخت ميشوند. بعالوه، در طول مدت تحصمعاف مي

      شود. مبلغ کمک هزينه براي نيمسال دوم سال تحصيليکمک هزينه هر نيمسال  براي پنج ماه محاسبه و پرداخت مي

وجه به تغييرات شهريه طالب هاي بعد با تو بعد از آن تعيين شده است و اين مبلغ ممکن است براي سال ۱399 - ۱400

 ها و وضعيت مالي دانشگاه مورد بازنگري قرار گيرد.حوزه

پنجم برتر دانشجويان شاغل به ( چنانچه معدل کل دانشجوي بورسيه در انتهاي هر نيمسال تحصيلي از معدل کل دو 6ماده 

شود. هر گاه وي تحصيلي وي قطع مي تحصيل در مقطع دکتري دپارتمان مربوط کمتر شود، از نيمسال بعدي کمک هزينه

شود. تشخيص موضوع و نقصان معدل کل خود را جبران کند، از نيمسال بعدي مجدداً کمک هزينه تحصيلي وي برقرار مي

 اقدام بر عهدة دفتر بورس و جذب دانشجويان است.

کل دانشجوي بورسيه در انتهاي هر  ( در رشته هايي که تحصيل در آنها به طور عمومي رايگان نيست، چنانچه معدل7ماده 

پنجم برتر دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع دکتري دپارتمان مربوط کمتر شود، از نيمسال تحصيلي از معدل کل سه

شود. هر گاه وي نقصان معدل نيمسال بعدي وي از زمره دانشجويان بورسيه خارج و مکلّف به پرداخت شهريه تحصيلي مي

گيرد. تشخيص موضوع و اقدام بر عهدة کند، از نيمسال بعدي دوباره در زمرة دانشجويان بورسيه قرار مي کل خود را جبران

 دفتر بورس و جذب دانشجويان است.



 

( دانشجوي بورسيه مکلف است در طول تحصيل در دانشگاه، با جديت تحصيل در دروس خارج فقه و اصول را ادامه 8ماده 

کند پيشرفت تحصيلي خود را به اس چهارچوبي که دفتر بورس و جذب دانشجويان تعيين ميدهد و به طور مرتب و بر اس

کند و اگر الزم ديد درخواست اين دفتر گزارش نمايد. دفتر در مورد کم و کيف تحصيل حوزوي دانشجو اظهار نظر مي

است بر اساس درخواست دفتر عمل  نمايد دانشجو در برنامه تحصيل حوزوي خود تغييراتي اعمال نمايد. دانشجو مکلفمي

 نمايد.

( دانشجوي بورسيه اجازه ندارد در ايام تحصيل به غير از تحصيالت حوزوي و دانشگاهي که تحت نظر دفتر بورس و 9ماده 

 جذب دانشجويان صورت مي پذيرد، مشغول به کار يا تحصيل ديگري بشود. 

لي، در هر هفته سي ساعت در دانشگاه حضور داشته و صرفاً به ( دانشجوي بورسيه مکلف است در طول سال تحصي۱0ماده 

 نمايد. تحصيل، مطالعه، پژوهش و تدريس بپردازد. به اين منظور، دانشگاه فضا و امکانات مطالعة وي را فراهم مي

در  التدريس( دانشجوي بورس موظف است در هر نيمسال چهار واحد در مقطع کارشناسي در ازاي دريافت حق۱۱ماده 

 دانشگاه مفيد تدريس نمايد. تدريس بيش از اين ميزان مجاز نيست. 

( هر گاه دفتر بورس و جذب دانشجويان تشخيص دهد که دانشجوي بورسيه شرايط مندرج در هر کدام از مواد يکم ۱2ماده 

نمايد و پرونده را براي را دارا نبوده يا رعايت نکرده است، بالفاصله بورس دانشجو را معلق مي يازدهم تا  هفتم و 

 دهد.گيري نهايي به کميته بورس ارجاع ميتصميم

هاي تحصيلي ( در صورت اخراج، انصراف از تحصيل يا خروج از وضعيت بورس، دانشجو موظف است کليه هزينه۱3ماده 

هاي تحصيلي دانشجوي ورودي سال خروج وي از بورس پرداخت نمايد. بعالوه، وي مکلف است خود را بر اساس هزينه

 هاي دريافتي خود را يکجا و بالفاصله به دانشگاه عودت دهد. معادل کمک هزينه

( دانشجوي بورسيه متعهد است در صورت درخواست دانشگاه به ميزان دو برابر مدت بورس خود در دانشگاه يا ۱4ماده 

 نمايد در ازاء دريافت حقوق )برابر مقررات( خدمت نمايد.مراکزي که دانشگاه تعيين مي

سپارد تا تمامي ضوابط دانشگاه در مورد دانشجويان ( دانشجوي بورسيه تعهد محضري و تضمين مالي معتبر مي۱5ماده 

ادة شانزده تخلف کرد، بدهي خود را به بورسيه را رعايت نمايد و در صورتي که مشمول ماده پانزده قرار گرفت، يا از م

 دانشگاه پرداخت نمايد.

گيرد و در صورتيکه تحصيل وي بيش از اين مقدار به طول ( حداکثر هشت نيمسال بورس به دانشجو تعلق مي۱6ماده 

 شود.بيانجامد، باقي مدّت آن به صورت غيربورس انجام مي


