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دانشگاه شهید مطهری

اطالعیه شماره  1دانشگاه شهید مطهری پیرو شرایط برگزاری آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد سال 79

داوطلبان الزم است پس از اعالم اسامی چند برابر ظرفیت رشته های دارای شرایط خاص در سایت سازمان سنجش ،جهت ثبت نام و سایر مراحل
پذیرش به سامانه آموزش دانشگاه شهید مطهری به نشانی اینترنتی www.golestan.motahari.ac.ir :مراجعه نمایند و کلیه اطالعیه ها و امور
مربوط به ثبت نام صرفاً از طریق سامانه فوق و پایگاه اطالع رسانی دانشگاه شهید مطهری به نشانی www.motahari.ac.ir :در اختیار داوطلبین
قرار خواهد گرفت.
تبصره :داوطلبانی که حائز رتبه  1تا  52آزمون سراسری (بدون اعمال سهمیه) شده اند از آزمون اختصاصی معاف هستند ولی الزم است در سامانه فوقالذکر
ثبت نام نمایند.
الف) شرایط اختصاصی:

 -1ایمان و اعتقاد به دین مبین اسالم و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و والیت فقیه
 -5داشتن گرایش های حوزوی و طلبگی و رعایت زیّ طلبگی
 -3سپردن تعهد مبنی بر رعایت مقررات و آیین نامه های داخلی دانشگاه و شرکت در کلیه کالسهای درس
 -4عدم اشتغال به کار در خارج از دانشگاه
 -2پذیرفته شدن در آزمون اختصاصی و مصاحبه علمی با احراز حداقل امتیاز قبولی (برای هر درس  11نمره) و کسب میانگین  15به باال
تبصره :دانش آموختگان حائز رتبه های  1تا ( 52بدون اعمال سهمیه آزمون کارشناسی ارشد سال  ،)1317از آزمون اختصاصی معاف میباشند.
 -6دانشگاه شهید مطهری برای دانشجویان خواهر فاقد امکانات خوابگاهی میباشد.
 -7جدول مواد و منابع آزمون به پیوست در انتهای دفترچه درج شده است.
 -8جهت آشنایی با نحوه و سیر مراحل ورود به دانشگاه شهید مطهری به سایت دانشگاه شهید مطهری به نشانیwww.motahari.ac.ir :
مراجعه نمایید.
 -1آزمون به صورت کتبی تشریحی برگزار میگردد.

ب)مواد و منابع آزمون:

رشته فقه و حقوق خصوصی
ردیف

ماده امتحانی

منبع مورد نظر

مالحظات

1

فقه

شرح لمعه شهید ثانی

غیر از عبادیات

5

اصول فقه

اصول الفقه مرحوم مظفر

-

3

ادبیات عرب

شرح ابن عقیل

-

4

حقوق مدنی

-

حقوق تعهدات،مسئولیت مدنی و عقود معین
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رشته فقه و حقوق جزا

ماده امتحانی
ردیف
فقه
1
اصول فقه
5
ادبیات عرب
3
حقوق جزای عمومی
4
 2حقوق جزای اختصاصی

منبع مورد نظر
شرح لمعه شهید ثانی
اصول الفقه مرحوم مظفر
شرح ابن عقیل
-

مالحظات
غیر از عبادیات
-

رشته فقه و حقوق خانواده

ماده امتحانی
فقه
اصول فقه
ادبیات عرب
حقوق مدنی

ردیف
1
5
3
4

منبع مورد نظر
شرح لمعه شهید ثانی
اصول الفقه مرحوم مظفر
شرح ابن عقیل
-

مالحظات
غیر از عبادیات
حقوق تعهدات،حقوق خانواده

رشته فلسفه و حکمت اسالمی

ردیف
1
5
3
4

ماده امتحانی
کالم
منطق
فلسفه
ادبیات عرب

منبع مورد نظر
شرح تجرید
المنطق مرحوم مظفر
نهایة الحکمه
شرح ابن عقیل

مالحظات
غیر از امور عامه
-

رشته شیعه شناسی (گرایش کالم اسالمی)

ردیف
1
5
3
4

ماده امتحانی
کالم
منطق
فلسفه
ادبیات عرب

منبع مورد نظر
شرح تجرید
المنطق مرحوم مظفر
نهایة الحکمه
شرح ابن عقیل

مالحظات
غیر از امور عامه
-

ج)زمان ثبت نام آزمون اختصاصی و توزیع کارت:

 -1ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی و با مراجعه به سامانه آموزش دانشگاه شهید مطهری ( )www.golestan.motahari.ac.irاز روز پنجشنبه
 1317/14/17لغایت روز شنبه مورخ  1317/14/11انجام میپذیرد و قابل تمدید نمیباشد.
نکته:

داوطلبانی که حائز رتبه  1تا  52آزمون سراسری (بدون اعمال سهمیه) شده اند از آزمون اختصاصی معاف هستند ولی الزم است در سامانه فوق
الذکر ثبتنام نمایند.
تهران – میدان بهارستان  -کد پستی  1111117111تلفن 77111111-9

بسمهتعالی

تـاریخ79/4/4 :
شماره:
پیوست:

دانشگاه شهید مطهری

 -5کارت آزمون اختصاصی روز دوشنبه مورخ  1317/14/11از طریق سامانه فوق قابل دریافت میباشد.
ﻫ)مکان آزمون:

 -1کلیه داوطلبان بومی استانهای خراسان (شمالی،رضوی و جنوبی) ،گلستان و مازندران در صورت تمایل به نشانی :مشهد-بلوار  17شهریور 17-شهریور
جنوبی  5جنب پمپ بنزین-دانشگاه شهید مطهری مراجعه نمایند .تلفن خواهران 121-33418522-8 :برادران121-38476151-1 :
-5سایر داوطلبان :تهران-میدان بهارستان-مدرسه عالی شهید مطهری ،تلفن 151 – 33153112 -33268787
الزم به ذکر است در صورت انتخاب مکان آزمون در سامانه گلستان امکان تغییر نمیباشد.
و)زمان برگزاری آزمون:

زمان برگزاری آزمون اختصاصی روز سهشنبه مورخ  1317/40/12حدفاصل  1الی  13میباشد که بر اساس برنامه تنظیم شده همزمان با دریافت کارت
در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
الزم به ذکر است که آزمون به صورت کتبی و تشریحی میباشد.
*با توجه به اینکه زمان آزمون در هر پنج رشته امتحانی یک زمان واحد است هر داوطلب تنها میتواند در رشته امتحانی که در اولین اولویت انتخاب
نمودهاند شرکت نمایند

3422
تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید مطهری

تهران – میدان بهارستان  -کد پستی  1111117111تلفن 77111111-9

