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 هاي كارشناسي دانشگاه مفيددر دوره )قدس سره(اهلل العظمي موسوي اردبيلي آيتحضرت تحصيلي  بورساعطاي نامه ينآي
 

فلسفه از میان دانشجويان  و رشته اقتصاد، حقوق سههاي موجود در مقطع كارشناسي تنها در از میان رشتهمفید دانشگاه  (1ماده 
 :پذيردبورسیه مي باشند زيراي كه واجد شرايط طلبه
 ند؛نرا كسب ك اختصاصيورودي  آزمونحد نصاب علمي  الف(
 د؛نباش در حوزه پايه ششم حوزوي تحصیل كرده و همچنان شاغل به تحصیلانتهاي تا  ب(
 د. به ازاي هر پايه بیشتر يا هر سال خدمت سربازي يک سال به حد اكثر سن اضافهنباش هحد اكثر بیست و پنج سال (پ

 ؛است گيهشت سال شود، اما نهايت اين افزايش تا بیست ومي
و واجد شرايط اخالقي و ظاهري منطبق بر شئونات طلبگي بوده و قصد داشته باشند كه در ضمن تحصیل متدين  (ت

 گیري نمايند.در دانشگاه مفید بر اساس برنامه دانشگاه دروس حوزوي خود را نیز با جديت پي

ها واجدين شااود، لی ن در صااورتی ه در بازااي از رشااتههر سااال در هر رشااته حداكثر شااش نفر بورس پذيرفته مي (2ماده  
در  .ها با موافقت رئیس دانشگاه مم ن است بیش از شش نفر پذيرفته شوندشرايط به اين میزان نباشند، در ساير رشته

تر بیست و چهار نفر بیشاز تاداد كل  شته از دوازده نفر ودر هر رشدگان بورسیه هر سال نبايد هر حال تاداد پذيرفته
 شود.

نامزدهاي بورس هر سااال از میان افرادي كه در آزمون ورودي آن سااال حدنصاااب آزمون علمي را كسااب كرده و  (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 تایین ميحدن
 فاضل در رتبه حوزوي خود محسوب شود.

بود و جزو نامزدهاي دريافت بورس قرار  مي در صورتی ه دانشجويي در هنگام پذيرش در دانشگاه فاقد شرايط ماده  (5ماده 
نامزدهاي ورودي  هاي آينده اين شرايط را كسب نمود، وي در زمرةا در خالل تحصیل و در ي ي از سالنگرفت ام

تحصاایل موفق به  ةآن سااال قرار گرفته و براي كسااب بورس با ايشااان رقابت خواهد كرد. اگر دانشااجويي در میان
  .شودس ميهاي باقیمانده از تحصیل وي مشمول دريافت بوردريافت بورس شود، تنها سال

پس از طي كلیه مراحل اجرايي، كمیته بورس در هر سااال صااورت كامل دانشااجوياني را كه جزو پذيرفته شاادگان ( 6ماده 
سال قرار مي دورةبورس  سي آن  شنا سال ميئگیرند تنظیم و براي ركار شگاه ار زاءپس از تأيید  .داردیس دان  و ام

 .گیرنددانشجويان بورسیه قرار مي، اين دانشجويان در زمرة یس دانشگاهئر

كساني كه در آزمون علمي و مصاحبه شفاهي قبول و جزو دانشجويان بورسیه قرار گیرند، از پرداخت شهريه دانشگاه  (7ماده 
صیل، در  ،شوند. باالوهمااف مي شجوي مجردطول مدت تح صد هزار  مبلغ ماهانه  به هر دان تومان و يک میلیون و 

كمک شااود. تومان كمک هزينه پرداخت ميو هفتصااد هزار تومان  يک میلیون   مبلغماهانه به هر دانشااجوي متأهل 
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-1403تحصیلي سال  اولنیمسال  براي كمک هزينهشود. مبلغ پرداخت ميهزينه هر نیمسال  براي پنج ماه محاسبه و 
با توجه به تغییرات شااهريه طالب هاي باد براي سااال اسااتمم ن تایین شااده اساات و اين مبلغ و باد از آن  1402
شگاه ها حوزه ضایت مالي دان شده ازطلبه اگر مورد بازنگري قرار گیرد.و و ستان هاي بورس   هاي ديگر نتوانند شهر

فراهم براي ايشااان دانشااگاه مفید اسااتفاده از خوابگاه در صااورت ام ان  ،دنمحل اساا ان تهیه نماي قم از حوزه علمیه
 شود.مي

سیه در انتهاي هر نیمسال تحصیلي از مادل كل يک (8ماده  شجوي بور شاغل به چنانچه مادل كل دان شجويان  پنجم برتر دان
شود، از نیمسال بادي كمک هزينه تحصیلي وي قطع مي دپارتمانتحصیل در مقطع كارشناسي  شود. مربوط كمتر 

صان مادل كل خود را جبران  سال بادي مجدداً كمک هزينه تحصیلي وي برقرار ميهرگاه وي نق  شود.كند، از نیم
 تشخیص موضوع و اقدام بر عهدة دفتر بورس و جذب دانشجويان است.

سااوم برتر دانشااجويان شاااغل به چنانچه مادل كل دانشااجوي بورساایه در انتهاي هر نیمسااال تحصاایلي از مادل كل يک (9ماده 
سي  شنا صیل در مقطع كار سیه خارج دپارتمان تح شجويان بور سال بادي وي از زمره دان شود، از نیم و مربوط كمتر 

شهريه تحصیلي  شود. هر گاه وي نقصان مادل كل خود را جبران كند، از نیمسال بادي دوباره ميم اّف به پرداخت 
 .ذب دانشجويان استگیرد. تشخیص موضوع و اقدام بر عهدة دفتر بورس و جدانشجويان بورسیه قرار مي ةدر زمر

دانشااجوي بورساایه م لف اساات در طول تحصاایل در دانشااگاه، با جديت تحصاایل در حوزه را ادامه دهد و به طور  (10ماده 
كند پیشرفت تحصیلي خود را به اين دفتر مرتب و بر اساس چهارچوبي كه دفتر بورس و جذب دانشجويان تایین مي

كند و اگر الزم ديد درخواساات تحصاایل حوزوي دانشااجو اظهار نظر ميگزارش نمايد. دفتر در مورد كم و كیف 
ست مي ساس درخوا ست بر ا شجو م لف ا صیل حوزوي خود تغییراتي اعمال نمايد. دان شجو در برنامه تح نمايد دان

 دفتر عمل نمايد.

كه تحت نظر دفتر بورس و اجازه ندارد در ايام تحصیل به غیر از تحصیالت حوزوي و دانشگاهي دانشجوي بورسیه  (11ماده 
 جذب دانشجويان صورت مي پذيرد، مشغول به كار يا تحصیل ديگري بشود. 

 مي هر گاه دفتر بورس و جذب دانشجويان تشخیص دهد كه دانشجوي بورسیه شرايط مندرج در هر كدام از مواد  (12ماده 
و پرونده را براي  نمايدمي مالقدهم را دارا نبوده يا رعايت ن رده اسااات، بالفاصاااله بورس دانشاااجو را تا يازنهم و 

 .دهدگیري نهايي به كمیته بورس ارجاع ميتصمیم

هاي تحصیلي در صورت اخراج، انصراف از تحصیل يا خروج از وضایت بورس، دانشجو موظف است كلیه هزينه (13ماده 
باالوه، وي م لف هاي تحصیلي دانشجوي ورودي سال خروج وي از بورس پرداخت نمايد. خود را بر اساس هزينه

  دت دهد.هاي دريافتي خود را ي جا و بالفاصله به دانشگاه عواست ماادل كمک هزينه

سپارد تا تمامي ضوابط دانشگاه در مورد دانشجويان بورسیه و تزمین مالي ماتبر مي محزريدانشجوي بورسیه تاهد ( 14ماده 
 را رعايت نمايد و در صورتي كه مشمول ماده سیزده قرار گرفت، بدهي خود را به دانشگاه پرداخت نمايد.

گیرد و در صااورتی ه تحصاایل وي بیش از اين مقدار به طول حداكثر هشاات نیمسااال بورس به دانشااجو تالق مي (15ماده 
 شود.بیانجامد، باقي مدّت آن به صورت غیربورس انجام مي
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ها، مصوبات نامهبه تصويب رئیس دانشگاه رسید و از اين تاريخ كلیه آيین 04/12/1399 ده ماده در تاريخپانزنامه در اين آيین
شجويان و رويه شهريه دان صوص بورس و تخفیف  شته در خ سيهاي گذ شنا شده و اين آيین كار نامه جايگزين آنها ملغي 
 گردد. مي


