
 

  پذيرش دانشـجوي ممتاز در مقطع دكتري  دانشگاه مفيد

  6139 - 79براي سال تحصيلي  
  

  

 اصالحيهو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  18/4/1393مورخ  67272/21نامه  دانشگاه مفيد به استناد آئين

و  14/2/1395مـورخ   س/7671اجرايـي شـماره    دستور العملو 16/12/1393مورخ 237200/21شماره

،  25/2/1395به تـاريخ   34360/21/2ودستور العمل  15/2/95مورخ  7842شماره  دستورالعمل اجرايي

هـاي  هاي دكتري تخصصي رشته ، براي تحصيل در دورهالتحصيالن ممتاز مقطع كارشناسي ارشدفارغاز بين 

ـ . پذيرد ، دانشجو ميبدون شركت در آزمونزير،  رم درخواسـت  واجدين شرايط فرصت دارند جهت تكميل ف

 به سامانه پـذيرش  بـه نشـاني اينترنتـي     10/4/95 لغايت 22/3/96پذيرش و ارسال مدارك الزم از تاريخ

http://azmoon.mofidu.ac.ir مراجعه نمايند.  

  :ها رشته

    )مسائل ايران(علوم سياسي  •
  فلسفه و كالم اسالمي •

  

  :شرايط عمومي �

  دارا بودن صالحيت عمومي )الف   

  نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر نظام وظيفه )ب     
  

   :شرايط اختصاصي پذيرش  �

در دوره  )بدون احتساب نمره پايان نامه (17 كل در دوره كارشناسي و ميانگين 16 كل داشتن ميانگين .1

اي مذكورطبق دستور العمل مصوب شوراي يا ميانگين همتراز شده هريك از دوره ه (كارشناسي ارشد

 )تحصيالت تكميلي دانشگاه
 .بيش از دوسال از تاريخ دانش آموختگي نگذشته باشد .2

  امتياز از فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و مصاحبه مطابق جدول ارزشيابي پيوست 60كسب حداقل  .3

  قبل از آزمون جامع دكتري) هايا معادل آن در ساير آزمون   MCHE(از آزمون زبان  50 حداقل نمرهكسب  .4

 )مطابق با آيين نامه دوره دكتري مصوب وزارت( 

تا پايان  بايددانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل كشور و مورد تاييد وزات علوم تحقيقات و فناوري  .5

 .فارغ التحصيل شوند 1396شهريور ماه  سال 

 رشته تحصيلي مورد تقاضا كه بايد به تأييد دانشگاه برسدمتناسب بودن رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد با  .6

 .موفقيت در مصاحبه علمي .7

  

  

����� ��	
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



   :زمان مصاحبه  �

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تذكرات مهم

تسهيالت پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل به  اتباع غير ايراني نمي توانند از .1

 .مقاطع باالتر استفاده نمايند

يافتگان به مصاحبه علمي و نيز زمان مصاحبه از طريق پايگاه اطالع رساني دانشگاه اعالم خواهد  اسامي راه .2

  .شد

پايان (شد، سوابق آموزشي و پژوهشيداوطلبان گرامي الزم است ريزنمرات مقاطع كارشناسي و كارشناسي ار .3

هاي علمي و ساير مستندات مربوط به سوابق  نامه، كتاب، مقاالت علمي ارائه شده در مجالت و همايش

  .را در روز مصاحبه ارائه نمايند) آموزشي و پژوهشي

الي است شدگان آزمون همان س نامه همانند پذيرفته شدگان مشمول اين آئين زمان شروع به تحصيل پذيرفته .4

  .كه داوطلب تقاضاي خويش را ارائه نموده است

هاي دوره را  شدگان مانند ساير دانشجويان، شهريه و سايرهزينه دانشگاه مفيد غيردولتي بوده و پذيرفته .5

  .نمايند مي  پرداخت

 .باشد ميبيرخانه هيأت مركزي گزينش دانشجو پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تأييد صالحيت آنان توسط د .6

مشخص گردد كه فرد پذيرش شده فاقد شرايط آيين نامه مربوط   )حتي زمان فارغ التحصيلي (  در هرزمان .7

 .بوده پذيرش آن لغو وعواقب ناشي از آن برعهده خود متقاضي و دانشگاه پذيرنده خواهد بود

چند دانشگاه به  متقاضيان تنها مجاز به پذيرش نهايي از يك دانشگاه مي باشند و در صورتيكه همزمان از .8

 .عنوان پذيرفته شده نهايي اعالم گردند، تاييد هيچ يك از آنها صورت نخواهد پذيرفت

در صورتيكه متقاضي موفق به اخذ پذيرش از يك دانشگاه گردد ، بعد از تاريخ مقرر و تاييد اين سازمان به  .9

  .هيچ عنوان امكان انتقال ، تغيير رشته و گرايش وجود نخواهد داشت

  

  

  

  اصلي تاريخ مصاحبه  عنوان رشته كد رشته

    13/04/96  مسائل ايران -علوم سياسي  2051

    13/04/96  فلسفه و كالم اسالمي  1701
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  :مراحل ثبت نام

ــاني        .١ ــه نشـ ــد بـ ــگاه مفيـ ــجوي دانشـ ــذيرش دانشـ ــي پـ ــامانه الكترونيكـ ــه سـ ــه بـ   :مراجعـ

http://azmoon.mofidu.ac.ir   

  هاي مربوطه مطالعه اطالعيه و شرايط پذيرش و دريافت فرم .2

  :مدارك زير و ارسال الكترونيكي تهيه تصوير .3

    ) jpgjpgjpgjpgبه صورت فايل.(التحصيلي باشد ناسي و كارشناسي ارشد كه داراي تاريخ و معدل فارغگواهي كارش 3,1

  pdfpdfpdfpdf))))    به صورت فايل( ريزنمرات كارشناسي و كارشناسي ارشد 3,2

  )pdfpdfpdfpdfبه صورت فايل( رزومه سوابق آموزشي ـ پژوهشي 3,3

    )pdfpdfpdfpdfبه صورت فايل( فرم مشخصات فردي متقاضي 3,4

  ريال به صورت الكترونيكي  000/000/1نام با واريز مبلغ آغاز ثبت مراجعه به سامانه الكترونيكي پذيرش و .4

  .در ساعات اداري،  پاسخگوي سؤاالت احتمالي متقاضيان گرامي خواهد بود) 025( -32130348شماره تلفن  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 »اداره پذيرش دانشگاه مفيد«
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  )PhD(مرحله دوم آزمون نيمه متمركز دوره دكتري 

  )توسط داوطلب تكميل شود( 

  :ات فرديمشخص) الف 

  :وضعيت نظام وظيفه  :نام  و نام خانوادگي

  :شمارة داوطلب   : شمارة پرونده

  :وضعيت تأهل  :سال تولد

  :وضعيت اشتغال  :تلفن تماس

  :آدرس الكترونيكي  :آدرس

اصـل مـدرك معتبـر قابـل     صرفا با ارائـه  فرم، مندرج در اين  » ج«و » ب«كليه موارد ذكرشده در بندهاي :توجه

  .كنداصل مدرك را نيز ارائه  ، داوطلب بايد در صورت ضرورت كه بديهي است. است ارزيابي

  سوابق پژوهشي) ب) 

 ها و سمينارها و همايشهاي داخلي و خارجي مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخلي و خارجي و يا كنفرانس -1  

  عنوان مقاله    

عنوان مجله 

و سال 

  انتشار

ندة مسوول نويس( نام نويسندگان 

مشخص * مقاله رابا عالمت 

  )فرماييد

  

  

  پژوهشي -عناوين مقاالت علمي

  )خارجي ،داخلي(

  

چاپ 

  شده

      

      

پذيرفته 

  شده

      

      

  

  

  ترويجي -علمي عناوين مقاالت

چاپ 

  شده

      

      

پذيرفته 

  شده

      

      

  

عناوين مقاالت ارائه شده در كنفرانس 

   هاي

  )داخلي، خارجي(

چاپ 

  شده

      

      

پذيرفته 

  شده
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  و صنعتي ايران پژوهش هاي علمي اختراع ثبت شده مورد تاييد سازمان - 2      

  تاريخ ثبت  محل ثبت  نام اختراع  رديف

1        

2        

3        

4        

  هاي علمي معتبر جشنواره -3  

  تاريخ برگزاري  نهاد برگزار كننده  عنوان جشنواره  رديف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

-   

  )ترجمه با تاليف( كتب-4

  عنوان كتاب    
سال انتشار و تعداد 

  صفحات

نام نويسندگان به ترتيب ذكرشده روي 

  جلد

  كتب

  تاليف

      

      

      

  

  ترجمه                                        

      

      

      

  

  مهامتياز پايان نا -5

  دوره كارشناسي 1- 5

  نام استاد راهنما  امهن عنوان پروژه يا پايان

  امتياز

قابل   نمره

  قبول
  خوب

بسيار 

  خوب
  عالي
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  دوره كارشناسي ارشد 2- 5

  نام استاد راهنما  امهن عنوان پايان

  امتياز

قابل   نمره

  قبول
  خوب

بسيار 

  خوب
  عالي

              

  

  سوابق آموزشي) ج

  سال خاتمه  سال شروع  معدل كل  نام دانشگاه  گرايش-رشته  تحصيلي مقطع

            كارشناسي

            كارشناسي ارشد

  

  :المللي و المپيادهاي معتبر برگزيدگان جشنواره، مسابقات بين -  

  سال برگزيده شدن  رتبه  جشنواره/المپياد/نام مسابقه  رديف

1        

2        

3        

  مدرك زبان   -

  توضيحات  آزمونسال   اخذ شده نمره  نام آزمون

        

  

  

  :امضاء                            :تاريخ:                                                نام و نام خانوادگي
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