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مقدمه:
به منظور نظاممند نمودن نحوه بورس متقاضیان ایرانی و غیر ایرانی دوره
دکتری در جامعه المصطفی(ص) و باتوجه به مصوبات کمیسیون سنجش
و شیوهنامه سنجش و پذیرش دوره دکتری ،دستور العمل اجرایی ضوابط
متقاضیان و نحوه پرداخت بورس متقاضیان دوره دکتری تهیه و تدوین
گردیده است.
در دستورالعمل ذیل ،شرایط و ضوابط مربوط به متقاضیان و نحوه
پرداخت هزینه تبیین شده است.
ضوابط و مقررات مربوط به متقاضیان:
ماده  )1متقاضیان غیر همکار (خارج از المصطفی) میبایست هزینه دوره
را به صورت خویش فرمائی پرداخت نمایند و پس از پایان دوره آموزشی
و در صورت قبولی در آزمون جامع و موافقت گروه علمی تربیتی مربوط
و طی فرایند جذب در مرکز توسعه منابع انسانی ،تعهد محضری دو برابر
مدت تحصیل ارائه نموده و بورس المصطفی میشوند.
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تبصره :1برای افراد خاص و ویژه قبل از آزمون جامع و پس از گذراندن
دو ترم فرایند جذب انجام و بورس المصطفی خواهند شد.
تبصره :2در صورت ارائه بورس از سایر مراکز ،متقاضیان میبایست تا
پایان نیمسال اول تحصیلی نسبت به قطعی شدن بورس خود اقدام نماید و
دریافت هزینه و سایر شرایط براساس تفاهمنامه فیمابین المصطفی و مرکز
ارائه کننده بورس خواهد بود.
تبصره :3در صورتی که متقاضی غیر همکار ابتدا با تابعیت غیر ایرانی وارد
دوره دکتری شده و سپس تغییر تابعیت به ایرانی دهد ،از زمانی که
شناسنامه ایرانی دریافت مینماید ،میبایست هزینه دکتری را پرداخت
کند.
تبصره  :4المصطفی(ص) ،تعهدی نسبت به بازپرداخت هزینههای پرداخت
شده توسط داوطلب تا زمان جذب نهایی ،نخواهد داشت.
ماده  )2افراد پذیرفته شده در آزمون که همکار المصطفی میباشند ،در
صورت تایید مرکز توسعه منابع انسانی ،تحصیل ایشان به صورت رایگان
میباشد و تعهد محضری خدمت دو برابر مدت تحصیل به المصطفی
خواهد داشت و در صورت عدم تایید مرکز توسعه منابع انسانی و یا عدم
تعهد محضری ،به صورت خویش فرمائی عمل خواهد شد.
تبصره  :1در صورت درخواست گروه علمی تربیتی نسبت به عضو هیات
علمی شدن متقاضی همکار ،و بعد از قبولی در آزمون جامع و بررسی و
تصویب در کارگروهی متشکل از معاونت آموزشی ،مرکز توسعه منابع
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انسانی و مدیر ارشد واحد آموزشی متقاضی ،امکان هیات علمی شدن
متقاضی پس از طی فرایند براساس آئین نامه جذب و استخدام هیات
علمی وجود دارد.
تبصره :2در موارد خاص و ضروری که متقاضی ،همکار المصطفی باشد
پس از قبولی در آزمون دکتری (قبل از آزمون جامع) و ارائه درخواست
به معاونت آموزشی و یا مرکز توسعه منابع انسانی ،بعد از اخذ نظر گروه
علمی تربیتی مربوط ،پرونده متقاضی در کارگروه مربوط ،بررسی خواهد
شد تا در صورت موافقت و پس از طی فرایند براساس آئین نامه جذب و
استخدام هیات علمی ،هیات علمی المصطفی شود.
تبصره :3در صورتی که همکار المصطفی تمایلی به خدمت براساس تعهد
داده شده پس از فارغ التحصیلی نداشته باشد ،میبایست هزینه دوره را
براساس تعهد داده شده به قیمت روز بپردازد.

ضوابط و مقررات مربوط به پرداختها:
ماده  )3میزان هزینه دوره دکتری به مبلغ  35303330333ریال میباشد.
تبصره :ساالنه مبلغ بورس توسط معاونت آموزشی المصطفی ،پس از
تصویب در کمیسیون سنجش ابالغ خواهد شد.
ماده  )4مبلغ فوق در هر دوره توسط واحدهای آموزشی تربیتی دریافت
و به حساب درآمدهای المصطفی واریز میگردد و سپس  33الی 53
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درصد مبلغ به تشخیص رئیس المصطفی به حساب واحدهای آموزشی
واریز تا صرف هزینه در حوزه برنامهای آموزشی ،تربیتی و پژوهشی
گردد.
تبصره :1پرداخت هزینه براساس یکی از شیوههای (نقدی یا تقسیط ترمی
یا ساالنه) انجام میگیرد و متقاضی میبایست در پایان هر سال تحصیلی
تسویه ساالنه انجام دهد.
تبصره :2پرداختها میبایست براساس ضوابط و مقررات معاونت اداری
مالی انجام شود.
ماده  )5در صورت عدم پرداخت مبلغ فوق از سوی داوطلب طبق تعهد
داده شده به المصطفی(ص) از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری به عمل
خواهد آمد وهیچ گونه مدرک و یا گواهی صادر نخواهد شد.
ماده  )6حداکثر تا پایان ترم اول تحصیلی و پس از اعالم کد موقت،
داوطلب میبایست نحوه پرداخت هزینه تحصیل یا ارائه بورس از سایر
مراکز و تعهدات الزم را نسبت به نوع پرداخت ارائه نماید.
ماده  )7تا پایان تسویه حساب نهایی در پایان دوره ،اجازه دفاع از رساله
صادر نمیشود وهیچ گونه گواهی پایان دوره و یا مدرک رسمی نیز
صادر نمیگردد.
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این دستورالعمل مشتمل بر  7ماده و  13تبصره میباشد که در تاریخ
 1392/9/11به تصویب کمیسیون سنجش رسیده است و در تاریخ
 1392/11/17توسط رئیس المصطفی(ص) تایید و ابالغ شده است.
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