بسمهتعالی

تـاریخ92/9/62 :
شماره:
پیوست:

دانشگاه شهید مطهری

قابل توجه کلیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت
رشته های دانشگاه شهید مطهری در مقطع کارشناسی سال 6931
با توجه به شرایط خاص دانشگاه شهید مطهری معرفی شدگان این دانشگاه باید از روز سه شنبه مورخ  5دی  69لغایت یکشنبه  01دی ماه
 69با مراجعه به سایت گلستان این دانشگاه به آدرس  www.golestan.motahari.ac.irو مطالعه راهنمای مربوطه ،نسبت به ثبت
نام در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام نمایند.
الف -اطالعات الزم:

 -0اسامی اعالم شده در سایت سازمان سنجش در این مرحله به منزله قبولی قطعی نمیباشد.
 -2قبولی قطعی در این دانشگاه پس از انجام مصاحبه از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و احراز صالحیتهای علمی و عمومی مییاشد.
 -3مصاحبه از روز سه شنبه  5دی ماه  69لغایت پنجشنبه  01دی ماه  69و از بین نفراتی که در سامانه گلستان این دانشگاه ثبت نام کردهاند
و واجد شرایط میباشند انجام میپذیرد.
 -1پس از ثبت نام در سامانه گلستان جهت تعیین وقت برای مصاحبه از سوی دانشگاه با داوطلبانی که واجد شرایط هستند تماس حاصل
خواهد شد.
 -5تحصیل در این دانشگاه بصورت تمام وقت میباشد.
 -9برای کلیة پذیرفته شدگان این مرکز  ،ترکیبی از نظام آموزشی و مفاد درسی حوزه و دانشگاه ارائه میشود و پذیرفتهشدگان طالب علوم
دینی محسوب میشوند.
 -7پذیرفته شدگان برادر پس از فراغت از تحصیل ،در صورت تمایل و داشتن شرایط الزم میتوانند به لباس مقدس روحانیت ملبّس شوند.
 -8این دانشگاه برای دانشجویان خواهر فاقد خوابگاه میباشد.
 -6خوابگاه و سایر تحصیالت دانشگاهی به برادرانی که موازین طلبگی را رعایت نمایند تعلق میگیرد.
ب-شرایط عمومی:

 -0متدین 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  0379به بعد
 -1احراز صالحیتهای علمی و عمومی
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ج) جدول پذیرش:
در این مرحله دانشگاه برای داوطلبان پسر در شهر تهران پذیرش دانشجو ندارد و پذیرش دانشجو طبق جدول زیر و در سایر
واحدهای دانشگاهی این دانشگاه انجام میپذیرد.
ردیف کدرشته محل

رشته

0

07810

روانشناسی

2

07812

فقه و حقوق اسالمی

3

07813
07811

فلسفه و حکمت اسالمی
فلسفه و کالم اسالمی

1

جنس پذیرش

شهرپذیرش

ظرفیت

حداکثر رتبه مورد پذیرش

زن
زن
مرد
زن
مرد

تهران
تهران-مشهد-یزد
زاهدان-مشهد
تهران-مشهد
زاهدان

21

1111
تهران  – 1111مشهد  – 9111یزد 02111
زاهدان  – 02111مشهد 9111
تهران  – 9111مشهد 8111
01111

77
12
06

نکته :دارندگان دیپلم و پیش دانشگاهی علوم و معارف اسالمی ،در شرایط یکسان از اولویت برخوردارند.
د) مدارک مورد نیاز:

.0
.2
.3
.1
.5

کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی  0سری
کپی از مدارک سه ساله متوسطه و پیش دانشگاهی و کارنامه های مربوط به آن  0سری
کپی از کارنامه کنکور سراسری و برگه انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت
سه قطعه عکس 3 × 1
تکمیل فرمهای دانلود شده از سایت دانشگاه شهید مطهری به آدرس www.golestan.motahari.ac.ir

د)جدول محلهای برگزاری مصاحبه:
ردیف
1
2
3
4
5

محل انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش

تهران-میدان بهارستان -خ مصطفی خمینی-نرسیده به چهارراه سرچشمه انتهای کوچه شهید صیرفی پور-دانشگاه شهید مطهری-
تلفن120-33002629-33609021-33693311 :
مشهد-بلوار هفده شهریور-هفده شهریور جنوبی دو – جنب پمپ بنزین –دانشگاه شهید مطهری -تلفن150-33108259-33106111 :
مشهد-خیابان دکتر بهشتی-بهشتی  – 39پالک -017دانشگاه شهید مطهری -تلفن150 – 38179121 – 38179120 :
یزد-بلوار آزادگان-به طرف فرودگاه-دانشگاه شهید مطهری -تلفن135-37201988-37222855-37225111 :
زاهدان-خیابان دانشگاه-دانشگاه  – 00دانشگاه شهید مطهری -تلفن151-33129673-33109908-33133223 :

1331
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زن
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