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 دانشگاه مفيد دكتريهاي در دوره )قدس سره(اهلل العظمي موسوي اردبيلي آيتحضرت تحصيلي  بورساعطاي نامه ينآي
 

شگاه  (1ماده  شتهمفید دان شتهدر ، دكتريهاي موجود در مقطع از میان ر صیالن از میان فارغاحتماالً كه در آينده هايي ر التح

بورسیه  زير باشنداي كه واجد شرايط از میان دانشجويان طلبه، جذب خواهد كردهیأت علمي مورد نیاز خود را خود 

 :شوندها هر سال توسط رئیس دانشگاه تعیین مياين رشته .پذيردمي

 ند؛نرا كسب ك اختصاصيورودي  آزمونحد نصاب علمي  الف(

سانده و  ب( سطح حوزوي را به پايان ر شركت در دروس خارج دروس  سابقه  سال  صول حداقل يك شته و فقه و ا دا

 ؛باشدفقه و اصول همچنان شاغل به تحصیل در دروس خارج 

ست و  (پ ش هسال نهحداكثر بی شتر  درس خارجسال د. به ازاي هر نبا سال به حد بی سربازي يک  سال خدمت  يا هر 

 ؛است گيسال چهارسي و  شود، اما نهايت اين افزايش تااكثر سن اضافه مي

و واجد شرايط اخالقي و ظاهري منطبق بر شئونات طلبگي بوده و قصد داشته باشند كه در ضمن تحصیل متدين  (ت

 ؛گیري نماينددر دانشگاه مفید بر اساس برنامه دانشگاه دروس حوزوي خود را نیز با جديت پي

 .شته مربوط باشندردانشگاهي در ارشد ث( داراي مدرك كارشناسي 

 شود.نفر بورس پذيرفته مي دهحداكثر  هاي دكتريمجموع رشتههر سال در  (2ماده  

نصاااب آزمون علمي را كسااب كرده و  نامزدهاي بورس هر سااال از میان افرادي كه در آزمون ورودي آن سااال حد (3ماده 

شان در مصاحبه شفاهي شوند. از میان اين افراد كساني كه صالحیتهاي علمي باشند انتخاب ميباالترين رتبه داراي

  گیرند.شدگان بورس قرار ميبه تأيید برسد به ترتیب اولويت رتبه علمي، جزو پذيرفته

سیه به گونه (4ماده  شجويان بور صاب علمي آزمون ورودي براي دان اي شده به عنوان طلبه شود كه پذيرفتهاي تعیین ميحدن

عنوان دانشااجويي با توانمندي باال  هو در رشااته دانشااگاهي مربوط نیز ب فاضاال در رتبه حوزوي خود محسااوب شااود

 .شناخته شود

بود و جزو نامزدهاي دريافت بورس قرار  ميكدر دانشگاه فاقد شرايط ماده در صورتیكه دانشجويي در هنگام پذيرش  (5ماده 

نامزدهاي ورودي آن سال قرار  آينده اين شرايط را كسب نمود، وي در زمرةسال نگرفت اما در خالل تحصیل و در 

تحصاایل موفق به دريافت بورس  ةگرفته و براي كسااب بورس با ايشااان رقابت خواهد كرد. اگر دانشااجويي در میان

  .شودهاي باقیمانده از تحصیل وي مشمول دريافت بورس ميسالنیمشود، تنها 

پس از طي كلیه مراحل اجرايي، كمیته بورس در هر سااال صااورت كامل دانشااجوياني را كه جزو پذيرفته شاادگان ( 6ماده 

یس ئر و امضاءپس از تأيید  .دارددانشگاه ارسال ميیس ئگیرند تنظیم و براي رآن سال قرار مي دكتري ةدوربورس 

 .گیرند، اين دانشجويان در زمرة دانشجويان بورسیه قرار ميدانشگاه
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كساني كه در آزمون علمي و مصاحبه شفاهي قبول و جزو دانشجويان بورسیه قرار گیرند، از پرداخت شهريه دانشگاه  (7ماده 

 تومان هزار چهارصااادو  میلیون چهار مبلغ ماهانه به هر دانشاااجو طول مدت تحصااایل، در  ،شاااوند. بعالوهمعاف مي

 كمک هزينهشود. مبلغ پرداخت ميكمک هزينه هر نیمسال  براي پنج ماه محاسبه و شود. كمک هزينه پرداخت مي

هاي بعد سالبراي  ممكن استتعیین شده است و اين مبلغ و بعد از آن  1402 -1403تحصیلي سال  اولنیمسال  براي

 مورد بازنگري قرار گیرد.و وضعیت مالي دانشگاه ها با توجه به تغییرات شهريه طالب حوزه

صیلي از معدل كل  (8ماده  سال تح سیه در انتهاي هر نیم شجوي بور شاغل به دو چنانچه معدل كل دان شجويان  پنجم برتر دان

شود، از  دپارتماني دكترتحصیل در مقطع  سال بعدي كمک هزينه تحصیلي وي قطع ميمربوط كمتر  شود. هر نیم

 شااود.گاه وي نقصااان معدل كل خود را جبران كند، از نیمسااال بعدي مجدداً كمک هزينه تحصاایلي وي برقرار مي

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

صیل در آنها به طور عمومي راي (9ماده  شته هايي كه تح ست، در ر سیه در انتهاي هر گان نی شجوي بور چنانچه معدل كل دان

مربوط كمتر  دپارتماني دكتربرتر دانشاجويان شااغل به تحصایل در مقطع  پنجمساهنیمساال تحصایلي از معدل كل 

سیه خارج  شجويان بور شهريه تحصیلي شود، از نیمسال بعدي وي از زمره دان شود. هر گاه ميو مكلّف به پرداخت 

تشخیص  گیرد.دانشجويان بورسیه قرار مي ةمعدل كل خود را جبران كند، از نیمسال بعدي دوباره در زمر وي نقصان

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

را ادامه دروس خارج فقه و اصول دانشجوي بورسیه مكلف است در طول تحصیل در دانشگاه، با جديت تحصیل در  (10ماده 

كند پیشرفت تحصیلي خود و به طور مرتب و بر اساس چهارچوبي كه دفتر بورس و جذب دانشجويان تعیین ميدهد 

كند و اگر الزم ديد را به اين دفتر گزارش نمايد. دفتر در مورد كم و كیف تحصاایل حوزوي دانشااجو اظهار نظر مي

ست مي صیل حوزوي خود تغییراتي اعمدرخوا شجو در برنامه تح ساس نمايد دان ست بر ا شجو مكلف ا ال نمايد. دان

 درخواست دفتر عمل نمايد.

اجازه ندارد در ايام تحصیل به غیر از تحصیالت حوزوي و دانشگاهي كه تحت نظر دفتر بورس و دانشجوي بورسیه  (11ماده 

 جذب دانشجويان صورت مي پذيرد، مشغول به كار يا تحصیل ديگري بشود. 

به صرفاً ساعت در دانشگاه حضور داشته و  سيدر هر هفته  ،طول سال تحصیليدر دانشجوي بورسیه مكلف است ( 12ماده 

  نمايد.به اين منظور، دانشگاه فضا و امكانات مطالعة وي را فراهم مي بپردازد.و تدريس پژوهش  ،مطالعهتحصیل، 

التدريس در در هر نیمسااال چهار واحد در مقطع كارشااناسااي در ازاي دريافت حق دانشااجوي بورس موظف اساات( 13ماده 

  تدريس بیش از اين میزان مجاز نیست. دانشگاه مفید تدريس نمايد.

 ميكهر گاه دفتر بورس و جذب دانشجويان تشخیص دهد كه دانشجوي بورسیه شرايط مندرج در هر كدام از مواد  (14ماده 

و پرونده را براي  نمايدمي معلقرا دارا نبوده يا رعايت نكرده اساات، بالفاصااله بورس دانشااجو را  دهمساایز تا نهمو 

 .دهدگیري نهايي به كمیته بورس ارجاع ميتصمیم
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هاي تحصیلي در صورت اخراج، انصراف از تحصیل يا خروج از وضعیت بورس، دانشجو موظف است كلیه هزينه (15ماده 

بعالوه، وي مكلف هاي تحصیلي دانشجوي ورودي سال خروج وي از بورس پرداخت نمايد. خود را بر اساس هزينه

  دت دهد.هاي دريافتي خود را يكجا و بالفاصله به دانشگاه عواست معادل كمک هزينه

دانشاگاه به میزان دو برابر مدت بورس خود در دانشاگاه يا  در صاورت درخواسات دانشاجوي بورسایه متعهد اسات( 16ماده 

 نمايد در ازاء دريافت حقوق )برابر مقررات( خدمت نمايد.مراكزي كه دانشگاه تعیین مي

سپارد تا تمامي ضوابط دانشگاه در مورد دانشجويان بورسیه و تضمین مالي معتبر ميمحضري دانشجوي بورسیه تعهد ( 17ماده 

بدهي خود را به  ،يا از مادة شااانزده تخلف كرده قرار گرفت، دپانزرا رعايت نمايد و در صااورتي كه مشاامول ماده 

 دانشگاه پرداخت نمايد.

گیرد و در صااورتیكه تحصاایل وي بیش از اين مقدار به طول نیمسااال بورس به دانشااجو تعلق مي هشااتحداكثر  (18ماده 

 شود.بیانجامد، باقي مدّت آن به صورت غیربورس انجام مي

ها، مصوبات نامهبه تصويب رئیس دانشگاه رسید و از اين تاريخ كلیه آيین 04/12/1399 ماده در تاريخ هجدهنامه در اين آيین

نامه جايگزين آنها ملغي شاااده و اين آيین دكتريهاي گذشاااته در خصاااو  بورس و تخفیف شاااهريه دانشاااجويان و رويه

 گردد. مي


