اطالعیه پذیرش دانشجو دانشگاه مفید
مقطع دكتري علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بین الملل

 مدارك الزم براي پذيرش دانشجو
داوطلبان پذيرش بايد حداقل يك هفته پيش از موعد برگزاري مصاحبه ورودي ،مددار زيدر را بده د تدر داه د د اقتصداد
تحويل دهند:
 .1رزومه بر اساس هموهه پيوست
.2

ريز همرات كارشناسي

 .3ريز همرات كارشناسي ارشد
 .4يك هسخه از پايانهامه كارشناسي ارشد (توصيه ميشدود عدهو بدر پايانهامده ،يدك هموهده از بيتدريش هوشدتههاي
اقتصادي خود  ،حداكثر در هفت هزار كلمه ،را هيز تحويل دهند
 .5حداقل دو توصيههامه كتبي از اساتيد خود (توصيههامه بايد مستقيماً توسط استاد به داه

د پسدت شدد يدا ايميدل

شود
 .6سه عنوان پي نيادي براي رسالة دكتري (الزم است عنوانهاي پي نيادي در زمينه دروس و موضوعاتي باشد كده در
دورة دكتري اقتصاد داه گا مفيد تدريس ميشود .هر عنوان بايد در يك پاراگراف توضيح داد شود.
 نحوة پذيرش دانشجو
از ميان داوطلبان ،ا رادي پذيرش ميشوهد كه به هنگام مصاحبه شرايط زير را دارا باشند
 .1استعداد و دقت الزم براي تحصيل در دورة دكتري
 .2داهش اقتصادي الزم و مرتبط براي بير بردن از كهسهاي دور
 .3تسلط كا ي به ي ي از زبانهاي اهگليسي يا آلماهي يا راهسه به هحوي كه با ات اء صرف به منابع معتبدر در آن زبدان
و بدون مراجعه به ترجمههاي ارسي تحصيل و پژوهش كنند
 .4رصت كا ي و اهگيزة الزم براي تحصيل
 .5عهقه اقتصادي منطبق و متناسب با موضوعات و تخصصهاي موجود در دورة دكتري علوم اقتصادي داه گا مفيد

 شرايط تحصيل رايگان در طول دورة دكتري اقتصاد دانشگاه مفيد
 )1اگر داه جو در هر كدام از چيار هيمسال هخست تحصيلي خود داراي شرايط سه گاهه زيدر باشدد ،در آن هيمسدال از
تحصيل رايگان برخوردار ميشود:
الف) معدل كل داه جو مساوي يا باالتر از معدل معيار باشد.
معدل معيار برابر است با هفد يا مياهگيش همرات داه جويان ايش رشته دره ت هيمسال گذشته ،هدر كددام
كه باالتر باشد .معدل معيار توسط معاوهت آموزشي محاسبه و به اطهع داه جويان ميرسد.
ب) داه جو در هيچ كدام از درسيا يا امتحاهات مردود ه ود و مقالة هيايي درسديا را در موعدد قداهوهي و مقدرر
تحويل دهد.
تبصر  :1در صورتي ه داه جو در درسي مردود شود ،اما ساير شرايط تحصيل رايگان را بده طدور كامدل داشدته
باشد بايد بر اساس جدول شيريه ،شيريه درس مردود شد و شيريه اخذ مجدد آن درس را پرداخت همايد .امدا
ساير قسمتهاي شيريه تحصيلي در هيمسال مربوط از وي اخذ هميشود.
تبصر  :2در صورتي ه داه جو مقالة هيايي درس خود را در ميلت مقرر كده هيايتداً تدا يدك مدا پدس از اتمدام
هيمسال است تحويل هدهد ،چناهچه استاد با اجازة دپارتمان مقاله را با تأخير تحويدل بگيدرد ،بده ازاء هدر هفتده
تأخير در تحويل مقاله ،داه جو م لف است يك ه تم شيريه آن درس را پرداخت همايد .دپارتمدان هميتواهدد
بيش از چيار هفته براي تأخير ميلت دهد.
ج) داه جو در طول شاهزد هفته هيمسال تحصيلي ،هر هفته حداقل چيار روز و هر روز حداقل سده سداعت و
جمعاً به مدت بيست و پنج ساعت در داه گا حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقيق بپردازد.
تبصر  :در صورتي ه در يك هيمسال ،داه جو شرط حضدور در داه دگا را رعايدت ه ندد ،ولدي سداير شدرايط
تحصيل رايگان را به طور كامل داشته باشد م لف است شيريه ثابدت آن هيمسدال را پرداخدت كندد .امدا سداير
قسمتهاي شيريه تحصيلي در هيمسال مربوط از وي اخذ هميشود.
 )2اگر داه جو در هركدام از چيار هيمسال دوم تحصيلي خود شرايط چيارگاهه زيدر را دارا باشدد ،در آن هيمسدال از تحصديل
رايگان برخوردار ميشود:
الف) امتحاهات جامع را تا اهتياي هيمسال چيارم با مو قيت گذراهد باشد.
ب) معدل كل وي از هفد كمتر هباشد.
ج) داه جو در طول شاهزد هفته هيمسال تحصيلي ،هر هفته حداقل چيار روز و هر روز حدداقل سده سداعت و
جمعاً به مدت بيست و پنج ساعت در داه گا حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقيق بپردازد.
تبصر  :در صورتي ه در يك هيمسال ،داه جو شرط حضدور در داه دگا را رعايدت ه ندد ،ولدي سداير شدرايط
تحصيل رايگان را به طور كامل داشته باشد م لف است شيريه ثابدت آن هيمسدال را پرداخدت كندد .امدا سداير
قسمتهاي شيريه تحصيلي در هيمسال مربوط از وي اخذ هميشود.
د) گزارش پي ر ت طرحهامه يا رساله توسط كميته بورس «مو ق» ارزيابي شود.
 )3در صورتي ه داه جو در هر كدام از سه قسمت امتحان جامع مردود شود ولي ساير شرايط تحصيل رايگان را به طور
كامل داشته باشد ،م لف است به ازاي هر امتحان مردودي يك سوم شيريه كامل آن هيمسال را پرداخت كند.

 )4در صورتي ه تحصيل داه جو بيش از ه ت هيمسال به طول بياهجامد ،م لف است شيريه كامل هيمسال هيدم و بعدد
آن را پرداخت همايد و تحت هيچ شرايطي در هيمسال هيدم و بعدد از آن ام دان برخدورداري از تحصديل رايگدان را
هخواهد داشت.

 شهريه دانشجويان
شيريه داه جويان ورودي سال تحصيلي  98-99دكتري اقتصاد داه گا مفيد براساس جدول زير محاسبه ميشود.
شيريه ثابت هر ترم
شيريه متغير هر واحد
تخصصي
شيريه هر واحد رساله

 51/290/000ريال
 11/385/000ريال
 18/227/500ريال

نمونه رزومه()CV
رزومه زير براي ترسيم چيارچوب رزومه مطلوب تنظيم شد است .محتواي رزومه شما مم ش است بسيار متفاوت باشد،
اما الزم است در هگارش رزومه خود چيارچوب كلي ،تقسيم بندي و هظم م يود در زير را رعايت رماييد.
 م خصات
حسش حسيني ،متولد  20شيريور  ،1371شير كرمان.
 تحصيهت
  :1396كارشناسي ارشد اقتصاد ،داه گا آزاد جنوب ،تيران.  :1394كارشناسي جامعه شناسي ،داه گا اصفيان ،اصفيان.  :1392-1387پنج سال دروس حوزوي از مقدمات تا اتمام لمعتيش ،حوز هاي علميه كرمان و اصفيان.  :1390ديپلم تجربي ،دبيرستان رازي ،كرمان. ميارتهاي داه گاهي
 مسلط به قرائت متون تخصصي اقتصادي به زبان اهگليسي و آشنا با هگارش و م المه به ايش زبان. مسلط به قرائت متون تخصصي اقتصادي به زبان عربي. مسلط به استفاد از منابع داه گاهي در اينترهت. آشنا با هگارش داه گاهي اقتصادي.تأليفات و ترجمهها و كتاب و مقاله :
[ « ]1396لسفه اقتصاد در پرتو جيان بيني قرآن كريم » ،پژوه گا رهنگ و اهدي ه اسهمي.
[]1396مقاله ام ان سنجي اجراي سياست هاي مالي از طريق زكات].
 سوابق تدريس
 از  1396تا  :1397تدريس دروس اقتصاد كهن يك و دو جمعاً به تعداد پنج بار ،كارشناسي اقتصاد ،داه گا آزاد جندوب،تيران.
 از  1390تا  :1394دبير حقالتدريسي علوم اجتماعي ،دبيرستان سپاهان ،اصفيان. ساير سوابق كاري
 از  1394تا  :1397خبرهگار و هويسندة پار وقت صفحة اهدي ه ،روزهامة باختر ،تيران. از  1392تا  :1394ويزيتور روش ،شركت محصوالت ساختماهي ردوس ،اصفيان. از  1388تا  :1389شاگرد تراش اري ،تراش اري صداقت ،كرمان. توضيحات ديگر
(اگر مطلب ديگري در مورد خودتان داريد كه گمان ميكنيد براي پذيرش شما در دكتراي اقتصاد مم ش است واجد اهميّدت
باشد ،در ايش قسمت به آن اشار كنيد).
اينجاهب در طول پنج سال گذشته تمامي رخدادهاي اقتصادي را بدا دقدت پيگيدري كدرد و در جريدان اهت دارات جديدد و
ه ستها و كنفراهسهاي اقتصادي در ك ور بود ام و به طور مستمر به وبسايت اقتصادي اهگليسدي  ...مراجعده ميكدردم .از
جمله در كنفراهسهاي  ...و  ...شركت كرد و آثار  ...كه اخيراً در زمينه  ...منت ر شد است را خواهد ام.

