بسمه تعالی

*اطالعیه مرحله تکمیل ظرفیت رشته های دانشگاه شهید مطهری در مقطع کارشناسی*

به اطالع داوطلبان متقضاضی شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت میرساند قبل از انتخاب رشته در این مرحله به نکات زیر توجه داشته باشند:

الف-شرایط عمومی:
 -1متدین به دین مبین اسالم و مذهب جعفری و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
 -2عالقه مند به ادامه تحصیل در علوم حوزوی و رعایت شئونات طلبگی
 -3متولدین نیمه دوم سال  1331به بعد
 -4احراز صالحیتهای علمی و عمومی
ب-اطالعات الزم
 -1تحصیل در این دانشگاه بصورت تمام وقت میباشد.
 -2برای کلیة پذیرفته شدگان این مرکز  ،ترکیبی از نظام آموزشی و مفاد درسی حوزه و دانشگاه ارائه میشود و پذیرفتهشدگان طالب علوم دینی محسوب میشوند.
 -3پذیرفته شدگان برادر پس از فراغت از تحصیل ،در صورت تمایل و داشتن شرایط الزم میتوانند به لباس مقدس روحانیت ملبّس شوند.
 -4این دانشگاه برای دانشجویان خواهر فاقد خوابگاه میباشد.
 -5این دانشگاه برای برادران فقط در شهر زاهدان خوابگاه دارد.
 -1قبولی قطعی در این دانشگاه پس از انجام مصاحبه از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و احراز صالحیتهای علمی و عمومی مییاشد.
 -3پذیرش در این مرحله برای واحدهای خواهران تهران ،خواهران مشهد ،خواهران یزد ،برادران مشهد و برادران زاهدان میباشد.
 -8این دانشگاه در مرحله تکمیل ظرفیت برای واحد برادران تهران پذیرش ندارد.
نکته :دارندگان دیپل م و پیش دانشگاهی علوم و معارف اسالمی ،در شرایط یکسان از اولویت برخوردارند.

ج)نحوه برگزاری مصاحبه:
داوطلبان پس از اعالم اسامی چند برابر ظرفیت توسط سازمان سنجش آموزش کشور با مراجعه به سیستم جامع دانشگاهی گلستان دانشگاه شهید مطهری به آدرس:
 www.golestan.motahari.ac.irضمن مطالعه دقیق اطالعیه مربوطه نسبت به ثبت نام و تعیین زمان مصاحبه و مکان مراجعه اقدام نمایند.
د)مکانهای مراجعه (با توجه به نزدیکی محل سکونت):
محل انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش (با توجه به نزدیکی محل سکونت)
ردیف
تهران-میدان بهارستان-خ مصطفی خمینی-نرسیده به چهارراه سرچشمه-انتهای کوچه صیرفی پور-دانشگاه شهید مطهری-
1
تلفن321-33112321-33311124-33313333 :
 2مشهد-بلوار هفده شهریور-هفده شهریور جنوبی دو – جنب پمپ بنزین –دانشگاه شهید مطهری -تلفن331-33411231-33413444 :
 3مشهد-خیابان دکتر بهشتی-بهشتی  – 31پالک -133دانشگاه شهید مطهری -تلفن331 – 31431323 – 31431321 :

جنس
زن
زن
مرد

4

یزد-بلوار آزادگان-به طرف فرودگاه-دانشگاه شهید مطهری -تلفن333-33214111-33222133-33223433 :

زن

5

زاهدان-خیابان دانشگاه-دانشگاه  – 11دانشگاه شهید مطهری -تلفن334-33421333-33411111-33433223 :

مرد

