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  دانشگاه مفید دکتريهاي در دوره (قدس سره)اهللا العظمی موسوي اردبیلی آیتحضرت تحصیلی  بورساعطاي نامه ینآی
  

شگاه  )1ماده  شتهمفید دان شتهدر ، دکتريهاي موجود در مقطع از میان ر صیالن از میان فارغاحتماالً که در آینده هایی ر التح

بورسیه  زیر باشنداي که واجد شرایط از میان دانشجویان طلبه، جذب خواهد کردهیأت علمی مورد نیاز خود را خود 

  :شوندها هر سال توسط رئیس دانشگاه تعیین میاین رشته .پذیردمی

  ند؛نرا کسب ک اختصاصیورودي  آزمونحد نصاب علمی  الف)

سانده و  ب) سطح حوزوي را به پایان ر شرکت در دروس خارج دروس  سابقه  سال  صول حداقل یک شته و فقه و ا دا

  ؛باشدفقه و اصول همچنان شاغل به تحصیل در دروس خارج 

ست و  )پ ش هسال نهحداکثر بی شتر  درس خارجسال د. به ازاي هر نبا سال به حد بی سربازي یک  سال خدمت  یا هر 

  ؛است گیسال چهارسی و  شود، اما نهایت این افزایش تااکثر سن اضافه می

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

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

  .شته مربوط باشندردانشگاهی در ارشد ث) داراي مدرك کارشناسی 

  شود.نفر بورس پذیرفته می دهحداکثر  هاي دکتريمجموع رشتههر سال در  )2ماده  

نصــاب آزمون علمی را کســب کرده و  نامزدهاي بورس هر ســال از میان افرادي که در آزمون ورودي آن ســال حد )3ماده 

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

   گیرند.شدگان بورس قرار میبه تأیید برسد به ترتیب اولویت رتبه علمی، جزو پذیرفته

سیه به گونه )4ماده  شجویان بور صاب علمی آزمون ورودي براي دان اي شده به عنوان طلبه شود که پذیرفتهاي تعیین میحدن

عنوان دانشــجویی با توانمندي باال  هو در رشــته دانشــگاهی مربوط نیز ب فاضــل در رتبه حوزوي خود محســوب شــود

  .شناخته شود

بود و جزو نامزدهاي دریافت بورس قرار  میکدر دانشگاه فاقد شرایط ماده در صورتیکه دانشجویی در هنگام پذیرش  )5ماده 

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

ــجویی در میان ــان رقابت خواهد کرد. اگر دانش ــب بورس با ایش ــیل موفق به دریافت بورس  ۀگرفته و براي کس تحص

   .شودهاي باقیمانده از تحصیل وي مشمول دریافت بورس میسالنیمشود، تنها 

ــدگان ) 6ماده  ــجویانی را که جزو پذیرفته ش ــورت کامل دانش ــال ص پس از طی کلیه مراحل اجرایی، کمیته بورس در هر س

یس ئر و امضاءپس از تأیید  .دارددانشگاه ارسال مییس ئگیرند تنظیم و براي رآن سال قرار می دکتري ةدوربورس 

  .گیرند، این دانشجویان در زمرة دانشجویان بورسیه قرار میدانشگاه
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کسانی که در آزمون علمی و مصاحبه شفاهی قبول و جزو دانشجویان بورسیه قرار گیرند، از پرداخت شهریه دانشگاه  )7ماده 

صیل، در  ،شوند. بعالوهمعاف می شجو طول مدت تح صد هزار دو میلیون مبلغ ماهانه به هر دان ش ش کمک  تومان و 

سبه و شود. هزینه پرداخت می سال  براي پنج ماه محا  براي کمک هزینهشود. مبلغ پرداخت میکمک هزینه هر نیم

سال دوم صیلی سال  نیم ست و این مبلغ و بعد از آن  1399 -1400تح شده ا ستتعیین  سال ممکن ا با هاي بعد براي 

  مورد بازنگري قرار گیرد.و وضعیت مالی دانشگاه ها توجه به تغییرات شهریه طالب حوزه

صیلی از معدل کل  )8ماده  سال تح سیه در انتهاي هر نیم شجوي بور شاغل به دو چنانچه معدل کل دان شجویان  پنجم برتر دان

صیل در مقطع  سال بعدي کمک  دپارتماني دکترتح شود، از نیم صیلی وي قطع میمربوط کمتر  شود. هر هزینه تح

 شــود.گاه وي نقصــان معدل کل خود را جبران کند، از نیمســال بعدي مجدداً کمک هزینه تحصــیلی وي برقرار می

  تشخیص موضوع و اقدام بر عهدة دفتر بورس و جذب دانشجویان است.

ست،  )9ماده  صیل در آنها به طور عمومی رایگان نی شته هایی که تح سیه در انتهاي هر در ر شجوي بور چنانچه معدل کل دان

مربوط کمتر  دپارتماني دکتربرتر دانشــجویان شــاغل به تحصــیل در مقطع  پنجمســهنیمســال تحصــیلی از معدل کل 

سیه خارج  شجویان بور سال بعدي وي از زمره دان صیلی شود، از نیم شهریه تح شود. هر گاه میو مکلّف به پرداخت 

تشخیص  گیرد.دانشجویان بورسیه قرار می ةخود را جبران کند، از نیمسال بعدي دوباره در زمروي نقصان معدل کل 

  موضوع و اقدام بر عهدة دفتر بورس و جذب دانشجویان است.

را ادامه دروس خارج فقه و اصول دانشجوي بورسیه مکلف است در طول تحصیل در دانشگاه، با جدیت تحصیل در  )10ماده 

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

کند و اگر الزم دید را به این دفتر گزارش نماید. دفتر در مورد کم و کیف تحصــیل حوزوي دانشــجو اظهار نظر می

ست می صیل حوزوي خود تغییراتی اعمال نماید.درخوا شجو در برنامه تح ساس  نماید دان ست بر ا شجو مکلف ا دان

  درخواست دفتر عمل نماید.

اجازه ندارد در ایام تحصیل به غیر از تحصیالت حوزوي و دانشگاهی که تحت نظر دفتر بورس و دانشجوي بورسیه  )11ماده 

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

به صرفاً ساعت در دانشگاه حضور داشته و  سیدر هر هفته  ،طول سال تحصیلیدر دانشجوي بورسیه مکلف است ) 12ماده 

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

التدریس در در هر نیمســال چهار واحد در مقطع کارشــناســی در ازاي دریافت حق دانشــجوي بورس موظف اســت) 13ماده 

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

 میکهر گاه دفتر بورس و جذب دانشجویان تشخیص دهد که دانشجوي بورسیه شرایط مندرج در هر کدام از مواد  )14ماده 

ــیز تا نهمو  ــجو را  دهمس ــله بورس دانش ــت، بالفاص و پرونده را براي  نمایدمی معلقرا دارا نبوده یا رعایت نکرده اس

  .دهدگیري نهایی به کمیته بورس ارجاع میتصمیم
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هاي تحصیلی در صورت اخراج، انصراف از تحصیل یا خروج از وضعیت بورس، دانشجو موظف است کلیه هزینه )15ماده 

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

   دت دهد.هاي دریافتی خود را یکجا و بالفاصله به دانشگاه عواست معادل کمک هزینه

دانشــگاه به میزان دو برابر مدت بورس خود در دانشــگاه یا  در صــورت درخواســت دانشــجوي بورســیه متعهد اســت) 16ماده 

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

سپارد تا تمامی ضوابط دانشگاه در مورد دانشجویان بورسیه و تضمین مالی معتبر میمحضري دانشجوي بورسیه تعهد ) 17ماده 

بدهی خود را به  ،یا از مادة شــانزده تخلف کرده قرار گرفت، دپانزرا رعایت نماید و در صــورتی که مشــمول ماده 

  دانشگاه پرداخت نماید.

گیرد و در صـــورتیکه تحصـــیل وي بیش از این مقدار به طول نیمســـال بورس به دانشـــجو تعلق می هشـــتحداکثر  )18ماده 

  شود.بیانجامد، باقی مدّت آن به صورت غیربورس انجام می

ها، مصوبات نامهبه تصویب رئیس دانشگاه رسید و از این تاریخ کلیه آیین 04/12/1399 ماده در تاریخ هجدهنامه در این آیین

نامه جایگزین آنها ملغی شـــده و این آیین دکتريهاي گذشـــته در خصـــوص بورس و تخفیف شـــهریه دانشـــجویان و رویه

 گردد. می


