ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود

پاسخ سَاالت هتذاٍل
-1آیا اًتقال داًطجَ دس ًیوسال اٍل اهکاى پزیش است؟
اًتقال ٍ هْواى داًطجَیاى تِ ّیچ ٍجِ دس ًیوسال اٍل ٍسٍد تِ داًطگاُ قاتل تشسسی ٍ پزیش ًوی تاضذ .
-2سًٍذ اًتقال داًطجَ اص داًطگاُ هثذأ تِ داًطگاُ هقصذ دس هقغع کاسضٌاسی چگًَِ است؟
اًتقال ّش داًطجَ پس اص ً 4یوسال هْواًی تشای هقغع کاسضٌاسی پیَستِ ٍ دٍ ًیوسال تشای هقغع
کاسداًی ٍ کاسضٌاسی ًاپیَستِ تا تَجِ تِ آییي ًاهِ ٍ دس صَست ٍاجذ ضشایظ تَدى قاتل تشسسی هی تاضذ.
-3صهاى اسایِ تقاضای هْواًی چِ صهاًی است ٍ اص چِ عشیق اقذام گشدد؟
تقاضای هْواًی داًطجَیاى تا ضشط هیاًگیي کل حذاقل  13تا تَجِ تِ آییي ًاهِ ٍ دس صَست ٍاجذ ضشایظ
تَدى فقظ دس ایام ًقل ٍ اًتقال یعٌی اسدیثْطت هاُ ّش سال ٍ اص عشیق ساهاًِ سجاد ٍصاست علَم –
تحقیقات ٍ فٌاٍسی قاتل تشسسی خَاّذ تَد  .الصم تِ رکش است پزیشفتِ ضذگاى هی تَاًٌذ تشای آگاّی اص
آییي ًاهِ ٍ ضشایظ ٍ ضَاتظ ٍهتي کاهل آى دس ساهاًِ سجاد ٍصاست علَم  ،تحقیقات ٍ فٌاٍسی تِ آدسس
 https:// portal .saorg.irهشاجعِ ٍ آى سا هغالعِ ٍ دسیافت ًوایٌذ .
ً -4وشات دسٍس گزساًذُ ضذُ دس کذام داًطگاُ ّا قاتل هعادل ساصی است؟
ًوشات داًطگاُ ّای دٍلتی ٍاتستِ تِ ٍصاست علَم تا ضشایظ هٌذسج دس آییي ًاهِ آهَصضی قاتل تغثیق
خَاّذ تَد ٍ تا استٌاد تثصشُ  2هادُ  22آییي ًاهِ آهَصضی ٍ تصَیة ضَسای آهَصضی داًطگاُ ًوشات
دسٍس گزساًذُ ضذُ دس داًطگاُ” غیش اًتفاعی  ،داًطگاُ علوی کاستشدی  ،داًطگاُ آصاد اسالهی  ،داًطگاُ
پیام ًَس ٍ دٍسُ ّای هجاصیً،یوِ حضَسی ٍ غیش حضَسی داًطگاُّای دٍلتی ٍ داًص آهَختگاى قثلی
دٍسُ کاسداًی پیَستِ” قاتل هعادل ساصی ًوی تاضذ.
 -5اًتخاب ٍاحذ دسٍس چگًَِ صَست هی گیشد؟
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 https://golestan.semnan.ac.irتش اساس صهاى تٌذی تقَین آهَصضی داًطگاُ صَست هی گیشد؛ هعوَال
دس ًیوسال اٍل جْت تسْیل کاس ،اًتخاب ٍاحذ داًطجَیاى جذیذ الَسٍد تَسظ کاسضٌاساى گشٍّْای
آهَصضی تِ صَست دستِ جوعی صَست هی گیشدٍ .لی اص تشم ّای تعذ تایذ سًٍذ اًتخاب ٍاحذ تَسظ خَد
داًطجَ دس صهاى تٌذی اعالهی اص سَی هعاًٍت آهَصضی داًطگاُ صَست پزیشد.

