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  :نامثبت براي الزم مدارك ❖

 سری تصویر با مراجعه به آدرس  2( و تهیه 1800تکمیل و تهیه پرینت از فرم های مشخصات کامل دانشجویان جدید )گزارش  -1

golestan.semnan.ac.irhttps:// از طریق اینترنت اکسپلوررIE)( 

و یا  پزشکي و آموزش ، درمانبهداشت یا وزارت وریاو فنّ علوم، تحقیقات ید وزارتأیارشد مورد ت و کارشناسي کارشناسي مدارك اصل -2

 .باشد قید شده ارشد کارشناسي و کارشناسي هایدوره معدل آندر  که فرهنگي شورای عالي انقالب

یید أت يگواه است اصل باشند، الزملیسانس( نميارشد )فوقکارشناسي مدرك اصل ارائه قادر به دالیلي به که پذیرفته شدگاني -1تبصره

شگاه یا م شده ن ای)پیوست(   که  پذيرفته شدگان مخصوص فرممحل اخذ مدرك مذکور را با محتوی  عالي آموزش سسهؤتوسط دان

)با درج شماره وتاريخ وامضا وممهور به مهرمعاونت آموزشی  دانشگاه سسه محل تحصیلؤتکمیل و پس از تأیید ممي باشد اطالعیه 

سمناننام به  ، در زمان ثبت(  شگاه  ضیح اینکه دانش آموخ .ارائه نمایند دان ست گواهي فراغت مي ،01/01/1400تگان قبل از تاریخ تو بای

 ارائه نمایند.  از تحصیل خود را

دانشتتتجوی ستتتال آخر مق    1400دکتری ننام برای شتتترکت در آزمو زمان ثبت در که پذیرفته شتتتدگانيدستتتته از  آن -2تبصررره

( 0)آنان براساس  معدل كل واحدهاي گذرانده التحصیل شوند، الزم استفارغ 31/6/1400بایست تا تاریخ اند ميارشد بودهکارشناسي

درج و پس  (پیوست) معدلفرم ارشد در فارغ التحصیلي دوره کارشناسي سسه آموزش عالي محلؤتوسط م  30/11/99( تا تاریخ 20تا )

 .نمایندارائه به دانشگاه سمنان نام به هنگام ثبت، ربط از تأیید مسئول ذی

 فرم ارايه  فارغ التحصجج م می شججوند 13/60/1400که تا تاريخ  ارشججد برای دانشججیويان لججال آقر مکار کارشجج الججیتذکر: 

 الزامی  معاونت آموزشججی  دانشججگاه (ممهور به مهر)با درج شججماره وتاريخ وامضججا و فرم معدلو  پذيرفته شججدگان مخصججوص

 ی باشد.م 

 .و کارت ملي شناسنامهتصویر   -3

 ق عه 6 جاری در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام عکس -4

صفحه  مندرج «عمومي وظیفه مقررات»بند  به وظیفه  را با توجه نظام وضعیت ارائه مدرکي که -5 نام راهنمای ثبت دفترچه 19و  18در 

توضیح اینکه پذیرفته شدگاني . (برادران )برای کند مشخص 1400متمرکز سال نیمه «Ph.D» دوره دکتری و شرکت در آزمون ورودی

در پذیرش غیر حضوری  مي بایستپایان خدمت و یا معافیت از خدمت نیستند و باید از معافیت تحصیلي استفاده نمایند ارت که داری ک

به سامانه از طریق لینک مربوطه در قسمت پذیرش غیر حضوری سامانه گلستان و  انتخاب کنند " مشمول "وضعیت نظام وظیفه خود را 

https://epolice.ir  سبت به مراجعه و ست  معن صیلي اقدامدرخوا ست ند ینما افیت تح صیلي پیو ست معافیت تح  ) راهنمای درخوا

 .مي باشد ( 

 .دولت کارمندان برای متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبي یا موافقت ساالنه مرخصي حکم -6

نام، ملزم به ارائه تأییدیه اند، در زمان ثبتشتتده )بنیاد شتتهید و امور ایرارگران( پذیرفته داوطلباني که با استتتفاده از ستتهمیه ایرارگران -7

 .باشدهای ارسالي به موسسات مينام، همان عنوان درج شده در لیستباشند و مالك عمل برای ثبتسهمیه قبولي نمي

 "آزمایشتتي -رستتمي"و یا  "ق عي -رستتمي"رستتمي مبني بر واجد شتترایط بودن برای استتتفاده از امتیاز ویيه مربیان نامه ارائه معرفي -8  

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.

http://www.golestan.semnan.ac.ir/
http://www.golestan.semnan.ac.ir/
https://epolice.ir/
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از  مندیمربیان دانشگاه آزاد اسالمي تنها با معرفي نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي امکان بهره  -8- 1

 این سهمیه را خواهند داشت.

بایست موافقت رسمي دانشگاه محل خدمت خود را به دانشگاه محل قبولي در زمان اند ميشده متقاضیاني که با سهمیه مربي پذیرفته -2-8

 نام ارائه نمایند.ثبت

 تکمیل فرم تعهد ثبت نامي  -9

 مهم راتتذكّ
صالکترونیکي نام ثبت -1 شدههای راً در تاریخمنح  عدم وپذیرد صورت مي، با ارائه مدارك کامل مندرج در این اطالعیه  اعالم 

منزله انصراف از ادامه  ثبت نام الکترونیکي یا عدم پذیرش نهایي یا عدم ارسال اصل مدارك الزم در موعدهای تعیین شده به

 .تحصیل تلقي خواهد شد

ست عنو-2 ساس دفترچه راهنمای ثبت نام االزم ا شده برا صیلي پذیرفته  شته تح شد با ر سي ار شنا شرکت  ن مدرك کار در و

 م ابقت داشته باشد.  69تا  29صفحات ون )دفترچه شماره یک (جداول مندرج در آزم

« یکنلمکان»وضمن نخواهدآمد نشوند، ثبت نام به  عمل التحصیلفارغ 31/06/1400 حداکرر تا تاریخ که يازپذیرفته شدگان -3

 رفتار خواهد شد. با ایشان مقررات آنان، طبق قبولي شدن تلقي
در صورت عدم انصراف تا پایان و ماقبل  98دوره روزانه ورودی سال دانشجویان شاغل به تحصیل در مق   دکتری تخصصي  -4

  1400 دکتری ستتتال آزمون درمجدد مجاز به ثبت نام و شتتترکت  ،(9/9/1399)تاریخ  1400 دکتریمهلت ثبت نام آزمون 

 نبوده اند.

 ، نبوده اند . 1400مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سال  99پذیرفته شدگان دوره روزانه دکتری تخصصي سال - 5

صیل و هنگام ناماز ثبت در هر مرحله -6 شخص ، چنانچهتح و یا اطالعات غل ي ارائه و  نموده را کتمان حقایق گردد داوطلبي م

 .رفتار خواهد شد با وی مقررات و طبق وی باطل شده باشد، قبوليواجد شرایط نمي

 از طریق سامانه گلستان م ابق اطالعیه شهریه پیوست.تحصیلي واریز مبلغ علي الحساب شهریه  -7

دانشگاه گلستان  سامانهالکترونیکي  پرداخت از طریق،بابت هزینه ثبت نام )غیرقابل استرداد( ریال  600،000بلغ واریز م -8

                                                سمنان.

     1400نیمه متمركز سال   «Ph.D»دكتريجدول زمانبندي ثبت نام و كالسهاي درس دانشجویان  -9

 

 توضیحات زمان عنوان

 سامانه گلستان 03/06/1400 لغایت 01/06/1400از  انجام ثبت نام الکترونیکي

 سامانه گلستان 05/06/1400لغایت  04/06/1400از  ثبت نام الکترونیکي با تاخیر

 https://srm.semnan.ac.irسامانه  27/06/1400از روز شنبه  حضور در کالسهای مجازی

 طریق پست پیشتاز از 13/06/1400تا  ارسال اصل مدارك 

 



3 
 

 

 ند عبارتند از:كنپیشتاز ارسال  پست  دانشجویان از طریق مداركی كه باید  -10

 سری 2)از سامانه گلستان(  1800پرینت گزارش  -1-10

الزم است یک یادداشت با ذکر مشخصات کامل مبني بر اینکه چون  1800تبصره: در صورت عدم دسترسي به گزارش 

مورد تایید اینجانب  1800کلیه مندرجات در فرم لذا پذیرش اینجانب نهایي شده است به گزارش مزبور دسترسي ندارم و 

 ، ارسال نمایید . 1800با ذکر تاریخ و امضا تهیه و به جای گزارش  مي باشد

اصل دانشنامه یا گواهي موقت فراغت از تحصیل کارداني، کارشناسي ناپیوسته، کارشناسي پیوسته و کارشناسي  -2-10

 ارشد )حسب مورد(.

فرم مخصوص پذیرفته شدگان ارایه دانشجوی سال آخر کارشناسي ارشد بوده اید  1400تبصره: چنانچه در آزمون دکتری 

 ، الزامي است .  پیوست این اطالعیه مي باشدو فرم معدل که 

 اصل فرم تعهد ثبت نام. -10- 3

 فرم الف )ویيه دانشجویان سال آخر کارشناسي ارشد(. -4-10

 فرم ب )ویيه پذیرفته شدگان دوره روزانه(. -10- 5

قسمت  5د طبق بند کپي برایر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم. در صورتیکه مشمول نظام وظیفه هستی -6-10

 مدارك الزم برای ثبت نام ، اقدام کنید.

 کپي کارت ملي و شناسنامه )اگر توضیحات دارد + کپي صفحه توضیحات(. -7-10

 ق عه. 6پشت نویسي شده سال جاری  3×4عکس  -10- 8

 کنان دولت(.از محل کار )صرفا کاربرای ادامه تحصیل  مرخصي سالیانه یا موافقت بدون قید و شرط حکم -9-10

برای پذیرفته شدگان از سهیمه مربیان آخرین حکم کارگزیني هیات علمي رسمي و ارائه معرفي نامه رسمي از  -10- 10

دانشگاه محل خدمت مبني بر واجد شرایط بودن برای استفاده از سهمیه مربیان و مربیان دانشگاه آزاد اسالمي  معرفي 

 علمي دانشگاه آزاد اسالمي. نامه صادره از مرکز جذب و امور هیات

 


