با تأییدات خداوند متعال و تحت توجهات حض ر ت ولی عص ر « ارواحنا له الفداء » و در اج ای س ریاسررتهای حمایت از
دانشجویان ب ت  ،دانشگاه شهید مطه ی به استناد آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و مصرروبات داخلی شررورای آموزشرری دانشررگاه ،از بین دانش آموختگان و دانشررجویان نیمسررال آخ مقطع
کارشناسی  ،1401-1400با رعایت کامل ش ایط اعالم شده ،ب ای سال تحصیلی  1402 -1401در رشته های فلسفه و
حکمت اسالمی ،فقه و حقوق خصوصی فقه و حقوق خانواده ،فقه و حقوق جزا و شیعه شناسی از ط یق سوابق تحصیلی
و مصاحبه ،دانشجو می پذی د.
شرایط ثبت نام

 .1متقاضیان می بایست در پایان نیمسال ششم تحصیلی حداقل سه چهارم واحدهای درسی خود را گذرانده باشند و
از نظ معدل کل جزء پانزده درصد ( )%15ب ت از میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
 .2داوطلب می بایست حداکث در هشت نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شود( .به استثنای دانشجویان دارای ش ایط
خاص)
 .3پذی ش ص فا ب ای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی امکان پذی است.
 .4داوطلبان توجه داشته باشند که استفاده از این سهمیه ص فا ب ای یک م تبه امکان پذی است.
 .5پذی ش استعداد درخشان ص فا در همان رشته های تحصیلی و یا رشته های تحصیلی م تبط با رشته تحصیلی
مقطع کارشناسی به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه امکان پذی می باشد.
 .6اح از ش ایط اختصاصی دانشگاه شهید مطه ی.

شرایط اختصاصی دانشگاه شهید مطهری

 .1ایمان و اعتقاد به دین مبین اسالم و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ای ان و والیت فقیه
 .2داشتن گ ایش های حوزوی و طلبگی و رعایت زیّ طلبگی
 .3سپ دن تعهد مبنی ب رعایت مق رات و آیین نامه های داخلی دانشگاه و ش کت در کلیه کالسهای درس
 .4عدم اشتغال به کار در خارج از دانشگاه
 .5پذی فته شدن در آزمون اختصاصی و مصاحبه علمی با اح از حداقل امتیاز قبولی
مدارک الزم

 ف م تکمیل شده تقاضا (ف م تقاضا از اینجا قابل دریافت است)
 آخ ین کارنامه تحصیلی
 گواهی رسمی معدل و رتبه از دانشگاه م بوطه
 واریز مبلغ 1/500/000ریال به شماره حساب  0105910001001بانک ملی به نام مدرسه عالی شهید مطه ی
(قابل پ داخت از ط یق خودپ دازهای بانک ملی و سامانه بام) و ارسال تصوی فیش واریزی.
تبص ه ( :)1ارسال مدارک ص فا از ط یق ایمیل تحصیالت تکمیلی به آدرس  t-takmili@motahari.ac.irانجام
می پذی د.
تب ص ه ( :)2م سئولیت تبعات نا شی از وجود ه گونه مغای ت بین مدارک و اطالعات بارگذاری شده با ا صل مدارک ارائه
شده در روز مصاحبه ب عهده متقاضی می باشد.
** تاریخ م صاحبه ها همزمان با م صاحبه های آزمون کار شنا سی ار شد نیمه متم کز در سال جاری خواهد بود .اطالع
رس رانی به داوطلبان منحص ر ا از ط یق پایگاه اینت نتی دانشررگاه به نشررانی  https://motahari.ac.irص رورت می
پذی د .لذا داوطلبین جهت اطالع از زمان و مکان ب گزاری مصاحبه با ه گونه تغیی احتمالی در اطالعیه ،به سایت مذکور
م اجعه نمایند.
تذکرات مهم

 .1اسامی نف ات پذی ش شده پس از اعالم گ وهای آموزشی ،از ط یق پیامک یا تماس تلفنی اعالم خواهد شد.

 .2دانشجوی شاغل به تحصیل در صورت پذی ش ،چنانچه تا پایان  31شه یور فارغ التحصیل نگ دد؛ قبولی وی
منتفی خواهد شد.
 .3ارسال مدارک ،ثبت نام و انجام مصاحبه حقی را ب ای پذی ش در دانشگاه ب ای داوطلبان ایجاد نمی نماید.
 .4وجه پ داختی در صورت ان ص اف و یا عدم پذی ش م ست د نمی گ دد .لذا به کلیه داوطلبان تو صیه می گ دد
قبل از واریز هزینه نسبت به مطالعه کامل شیوه نامه ثبت نام دقت الزم بعمل آورند.
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

