مدارك الزم براي ثبتنام
 -1تکمیل و تهیه پرینت از فرمهای مشخصات کامل دانشجویان جدید (گزارش  )1800و تهیه  2سری تصویر با مراجعه
به آدرس  https://golestan.semnan.ac.irاز طریق اینترنت اکسپلورر)(IE
 -2اصل مدارك کارشناسي و کارشناسي ارشد مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي و یا شورای عالي انقالب فرهنگي که در آن معدل دورههای کارشناسي و کارشناسي ارشد قید شده
باشد.
تبصره -1پذیرفتهشدگاني که به دالیلي قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسيارشد (فوقلیسانس) نميباشند ،الزم است
اصل گواهي تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مذکور را با محتوی فرم مخصوص
پذيرفتهشدگان که (پیوست) این اطالعیه ميباشد تکمیل و پس از تأیید مؤسسه محل تحصیل(با درج شماره
وتاريخ وامضا وممهور به مهرمعاونت آموزشی دانشگاه) ،در زمان ثبتنام به دانشگاه سمنان ارائه نمایند .توضیح
اینکه دانشآموختگان قبل از تاریخ  ،1401/01/01ميبایست گواهي فراغت از تحصیل خود را ارائه نمایند.
تبصره -2آن دسته از پذیرفتهشدگاني که در زمان ثبتنام برای شرکت در دکتری بدون آزمون  1401دانشجوی سال
آخر مقطع کارشناسيارشد بودهاند ميبایست تا تاریخ  1401/6/31فارغالتحصیل شوند ،الزم است معدل كل واحدهاي
گذرانده آنان براساس ( )0تا ( )20حداکثر تا تاریخ  1401/7/10توسط مؤسسه آموزش عالي محل فارغ التحصیلي
دوره کارشناسيارشد در فرم مخصوص پذیرفتهشدگان (پیوست) درج و پس از تأیید مسئول ذیربط ،به هنگام
ثبتنام به دانشگاه سمنان ارائه نمایند.
از پذيرفته شدگانی كه حداكثر تا تاريخ  1401/6/31فارغالتحصيل نشوند ،ثبتنام به عمل نخواهد آمد و ضمن«كانلميكن»
تلقی شدن قبولی آنان ،طبق مقررات با ايشان رفتار خواهد شد.

 -3تصویر شناسنامه و کارت ملي
 -4عکس تمام رخ  3×4تهیه شده در سال جاری  6قطعه
 -5ارائه مدرکي که وضعیت نظام وظیفه  1401مشخص کند (برای برادران) .توضیح اینکه پذیرفتهشدگاني که داری
کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نیستند و باید از معافیت تحصیلي استفاده نمایند ميبایست در پذیرش
غیرحضوری وضعیت نظام وظیفه خود را " مشمول " انتخاب کنند و از طریق لینک مربوطه در قسمت پذیرش

غیرحضوری سامانه گلستان به سامانه  https://epolice.irمراجعه و نسبت به درخواست معافیت تحصیلي اقدام
نمایند ( راهنمای درخواست معافیت تحصیلي پیوست مي باشد ).
 -6داوطلباني که با استفاده از سهمیه ایثارگران (بنیاد شهید و امور ایثارگران) پذیرفته شدهاند ،در زمان ثبتنام ،ملزم
به ارائه تأییدیه سهمیه قبولي نميباشند و مالك عمل برای ثبتنام ،همان عنوان درج شده در لیستهای ارسالي به
موسسات ميباشد.
 -7ارائه معرفينامه رسمي مبني بر واجد شرایط بودن برای استفاده از امتیاز ویژه مربیان "رسمي -قطعي" و یا "رسمي-
آزمایشي" دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.
 -7- 1مربیان دانشگاه آزاد اسالمي تنها با معرفي نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي
امکان بهرهمندی از این سهمیه را خواهند داشت.
 -7-2متقاضیاني که با سهمیه مربي پذیرفته شدهاند ميبایست موافقت رسمي دانشگاه محل خدمت خود را به دانشگاه
محل قبولي در زمان ثبتنام ارائه نمایند.
 -8تکمیل فرم تعهد ثبت نامي

تذكّرات مهم
 -1ثبتنام الکترونیکي منحصراً در تاریخهای اعالم شده با ارائه مدارك کامل مندرج در این اطالعیه ،صورت
ميپذیرد و عدم ثبت نام الکترونیکي یا عدم پذیرش نهایي یا عدم ارسال اصل مدارك الزم در موعدهای
تعیین شده به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقي خواهد شد.
 -2دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصي دوره روزانه ورودی سال  1400و ماقبل در صورت
عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت نام آزمون دکتری ( 1401تاریخ  ،)1400/9/9مجاز به ثبت نام و شرکت مجدد
در آزمون دکتری سال  1401نبوده اند.
 -3دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری دوره های شهریه پرداز ورودی سال  1400و ماقبل در
صورت قبولي در آزمون سال  1401الزم است انصراف قطعي از رشته محل قبلي خود را ارائه نمایند .

_6در هر مرحله از ثبتنام و هنگام تحصیل ،چنانچه مشخص گردد داوطلبي حقایق را کتمان نموده و یا
اطالعات غلطي ارائه داده و واجد شرایط نميباشد ،قبولي وی باطل شده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد
شد.
 -7واریز مبلغ علي الحساب شهریه تحصیلي از طریق سامانه گلستان مطابق اطالعیه شهریه پیوست.
 -8واریز مبلغ  750/000ریال (غیرقابل استرداد) بابت هزینه ثبت نام ،از طریق پرداخت الکترونیکي سامانه
گلستان دانشگاه سمنان.
 -9جدول زمانبندي ثبت نام

عنوان

زمان

توضیحات

انجام ثبت نام الکترونیکي

از  1401/06/28لغایت 1401/07/01

سامانه گلستان

ثبت نام الکترونیکي با تاخیر

از  1401/07/02لغایت 1401/07/03

سامانه گلستان

تحویل اصل مدارك

تا 1401/7/7

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه
سمنان

 -10مداركي كه باید دانشجویان به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه سمنان تحویل دهند:

 -10-1پرینت گزارش ( 1800از سامانه گلستان)  2سری
تبصره :در صورت عدم دسترسي به گزارش  1800الزم است یک یادداشت با ذکر مشخصات کامل مبني
بر اینکه چون پذیرش اینجانب نهایي شده است به گزارش مزبور دسترسي ندارم و لذا کلیه مندرجات در
فرم  1800مورد تایید اینجانب مي باشد با ذکر تاریخ و امضا تهیه و به جای گزارش  ، 1800ارسال نمایید
.

 -10-2اصل دانشنامه یا گواهي موقت فراغت از تحصیل کارداني ،کارشناسي ناپیوسته ،کارشناسي پیوسته
و کارشناسي ارشد (حسب مورد)
تبصره  :چنانچه در زمان پذیرش دکتری بدون آزمون  1401دانشجوی سال آخر کارشناسي ارشد بوده
اید ارایه فرم مخصوص پذیرفته شدگان الزامي است .
 -10-3اصل فرم تعهد ثبت نام
 -10-4فرم الف (ویژه دانشجویان سال آخر کارشناسي ارشد)
 -10-5فرم ب
 -10-6کپي برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( در صورتیکه مشمول نظام وظیفه هستید طبق
بند  5قسمت مدارك الزم برای ثبت نام  ،اقدام شود).
 -10-7کپي کارت ملي و شناسنامه (اگر توضیحات دارد  +کپي صفحه توضیحات)
 -10-8عکس  3×4پشت نویسي شده سال جاری  6قطعه
 -10-9فرم تعهد ثبت نام دکتری بدون آزمون

 -10-10فرم بررسي صالحیت عمومي
 -10-11برای پذیرفته شدگان از سهمیه مربیان آخرین حکم کارگزیني هیات علمي رسمي و ارائه معرفي
نامه رسمي از دانشگاه محل خدمت مبني بر واجد شرایط بودن برای استفاده از سهمیه مربیان و مربیان
دانشگاه آزاد اسالمي معرفي نامه صادره از مرکز جذب و امور هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي.

