
 بنام خدا

 سمنان دانشگاه )اشتباه در انتخاب رشته (1400 سال و پذیرش با سوابق تحصیلی  سراسري آزمون شدگان پذیرفته کلیه توجه قابل

 تحصممه   مخت م  شممدنا  مطماط  پذیضفتم  ک هم  اطمع  بم  بدینیسممه   عزیمزا  شمنا قبممی   مناسمب  بم  تبضیم  عمض  ضمن  

)اشتباه در انتخاب  1400ل سا ی و پذیضش با سیابق تحصه   آزمی  سضاسضدامپزشک   عنیم ، دکتضی  و ناپهیست   پهیستهای کاردان  ، کارشناس   دوره 

 نشمان  سمننا  بم  دانشمگاه آمیزشم  اممیر اداره کم  سمامان  ن سمتا  بم  مضاجعم  با بایس  م منظیر ثب  نام  ب  مهضساند دانشگاه ای   رشته (

  Http://golestan.semnan.ac.ir  و پذیضفت  شدنا  پضدیس فضزانگا  ب  نشانhttp://golestanfg.semnan.ac.ir  8 / 11ممیر   س  شنب روز  از 

اقدام ننایند)عدم ثب  نمام  سامان اطععات میرد نهاز با استفاده از راهننای مندرج در و تکنه   ا کتضونهک نسب  ب  ثب  نام    8/1400 / 14   غای  1400/

 .(و عدم تحیی  مدارک ب  منز   انصضاف محسیب م  شید(  ا کتضونهک 

 مهم: بسهار تذکض

حضیری حت   )ب  د ه  ج ینهضی از شهی  بهناری کضونا و حفظ سعم  پذیضفت  شدنا  عزیز و خانیاده های آنها از پذیضش*

پذیضفت  شدنا  بیم  معذوریم  ذا تاکهد م  نضدد از مضاجع  حضیری جدًا خیدداری و پس از ثب  نام ا کتضونهک ،مدارک ب  

 صیرت پس  پهشتاز ارسال شید.(

انشگاه سننا  ب  آدرس د زیض 3،2،1پذیضفت  شده میظ  اس  مدارک هییت  ، تحصه   و فضمهای پضین  نضفت  شده ثب  نام را طبق بند  *

 .با قهد مشخصات زیض و ا زاماً بصیرت پس  پهشتاز ارسال نناید

 اداره ک  امیر آمیزش   -پضدیس شناره ی  دانشگاه سننا  –روبضوی پارک سیکا   –* آدرس دانشگاه : سننا  

 مطط  قبی   –ذکض رشت  قبی   در دانشگاه سننا   – 1400ثب  نام  -   35155-5555 صندوق پست 

 دریاف  در تاخهض باعث آ  تکنه  عدم و باشد م  ا زام  شده پذیضفت  مدارک فضد اساس بض صادقان  و صحهح بصیرت نام ثب  فای های ک ه  کنه ت*

 .  شد خیاهد نام قطع  ثب  و مدارک

در سامان  ن ستا  دانشگاه معافه  از خدم  کارت پایا  خدم  یا  بارنذاریو  3و  2بند  ک ه  مدارک  بارنذاریپذیضفت  شدنا  م  بایس  ععوه بض  *

 اقدام ننایند .  ارسال بصیرت پس  پهشتازسننا  ، نسب  ب  دست  بندی و آماده سازی مدارک بضای 

 .مدارک ثبت نامی به شرح زیر و صرفاً بصورت پست پیشتاز به آدرس دانشگاه سمنان ارسال شود •

 مدارک هییت  : -1

 قطع        4                                                     3×4عکس : ا  

 ) ویژه کارکنا  دو   (         نام  بدو  قهد و شضط میافط  با ادام  تحصه             : ب                      

 مدارک تحصه   :  -2

 ا   : ویژه نظام آمیزش  سا   واحدی ) پهش دانشگاه  ( 

          اص  ریز ننضات دیپ م            •

 اص  یا نیاه  میق  دیپ م             •

 اص  ریز ننضات پهش دانشگاه       •

 اص  یا نیاه  میق  پهش دانشگاه   •

 ( 1400بضای ورودی بهن   1400/ 6 /31 و فارغ ا تحصه  حداکثض تا  1400بضای ورودی مهض  1400/ 06 /31 )فارغ ا تحصه  حداکثض تا         

 ) دیپ م (  6-3-3  جدید ب : ویژه نظام آمیزش

 اص  ریز ننضات دیپ م                     •

 اص  یا نیاه  میق  دیپ م             •

 ( 1400بضای ورودی بهن   1400/ 11 /30و فارغ ا تحصه  حداکثض تا   1400بضای ورودی مهض  06/1400 / 31)فارغ ا تحصه  حداکثض تا                          

 ضفت  شدنا  کارشناس  ناپهیست  ع یم آزمایشگاه  دامپزشک  ) آمیزشکده دامپزشک  شهنهضزاد( ج : ویژه پذی

 اص  ریز ننضات کاردان               •

 و یا نام  ای مبن  بض فارغ ا تحصه   با قهد تاریخ دانش آمیختگ اص  یا نیاه  میق  مدرک کاردان   •

 ( 1400بضای ورودی بهن   11/1400 /30 و فارغ ا تحصه  حداکثض تا  1400ای ورودی مهض بض 30/7/1400 )فارغ ا تحصه  حداکثض تا        

 

 ب  ای  امیر ارسال ننایند. فیق نکت : دانشجییا  انصضاف  از دانشگاه دیگض م  بایس  اص  حکم انصضاف خید را هنضاه مدارک*

 

 

 

 

 

 

http://golestan.semnan.ac.ir/
http://golestanfg.semnan.ac.irاز/
http://golestanfg.semnan.ac.irاز/
http://golestanfg.semnan.ac.irاز/


 

 

 

 تکنه  و پضین  فضمهای ثب  نام ب  شضح ذی : -3

 
 اقدام مضبیط ب  نظام وظهف  )ویژه آقایا ( -

 

 اقدام ننایند.در محهط ثب  نام ا کتضونهک   بارنذاریدانشجییان  ک  دارای کارت پایا  خدم  یا معافه  از خدم  هستند نسب  ب  ا  ( 

 صه   استفاده ننایند م  بایس  مضاح  زیض را انجام نناید:ب( دانشجییان  ک  م  بایس  از معافه  تح

 رقن  را دریاف  نناید. 5شهض خید مضاجع  و کد سخای  10+ب  نزدیکتضی  مضکز پ هس  -1

در قسن  نام کاربضی کدم   و در قسن   ice.irhttps://services.epol با مضاجع  ب  پضتال جام  سازمان  سضویس ای پ هس ب  نشان   -2

 ک ن  عبیر کد سخا و سپس کد امنهت  را وارد ننیده و روی آیکی  ورود ک ه  ننائهد.

 در ای  مضح   نسب  ب  ثب  درخیاس  معافه  تحصه   )معافه  تحصه   دانشجیی داخ  ( اقدام ننائهد.-3

 ثب  ننایند. 31/06/1400نکت : دانشجییا  تطاضای معافه  تحصه   خید را با شضو  از تاریخ 

 ج( دانشجییان  ک  در حال خدم  هستند:
پس از ثب  نام قطع  م  بایس  جه  اخذ نام  تضخهص از خدم  ب  واحد نظام وظهف  اداره ک  امیر آمیزش  جناب آقای طاهضیا  مضاجع  

 ننایند .

ک  ب  تایهد حیزه وظهف  عنیم  م  رسد ب  عنیا   10+میکداً اععم م  دارد شناره مجیز صادر شده تیسط پ هس م: نکت  مه •

شناره معافه  تحصه   دانشجییا  م  باشد ، در صیرت عدم وصیل معافه  تحصه   تا قب  از شضو  نهنسال دوم تحصه   

 مطابق مطضرات حکم انصضاف از تحصه  صادر خیاهد شد .

ب  اطععه  مضبیط ب  ثب  نام دانشجییا  فه م آمیزش  نحیه ثب  درخیاس  معافه  تحصه   نظام وظهف  ب  منظیر مشاهده 

 در سای  معاون  آمیزش  و تحصهعت تکنه   دانشگاه مضاجع  ننایهد. 1400ورودی سال 

 

 اقدامات ما   دانشجییا  : 

ریال از طضیق پضداخ  ا کتضونهک  در سامان   ن ستا  دانشگاه سننا  ) بضای ک ه    000/600  مب غ هزین  انجام ثب  نام ب  ا   : واریز 

 دانشجییا  روزان  و شبان  ( 

                  پذیضفت  شدنا  در دوره شبان  بضاساس راهننای پضداخ  ا کتضونهک  مب غ پهش پضداخ  شهضی  ) باب  شهضی  ثاب  و متغهض بضای ک هب :      

  زیض : مندرج در سامان  ب  شضح جدول

 شهضی  باستثناء نناید انصضاف تطاضای( 21/8/1400) ی  هفت  پس از پایا  ثب  نام ا کتضونهک  تا و نام ثب  زما  از پس دانشجی ک  صیرت  در ج:

 شید( نن  داده عیدت ثاب  شهضی نناید . ) دریاف  را ریزیوا مب غ ا باق  م  تیاند ثاب 

 متغهمض و ثاب  شهضی  باید انصضاف نناید تطاضای( 21/8/1400)ی  هفت  ای از پایا  ثب  نام ا کتضونهک   مه   پس از دانشجیی  صیرتهک  در : د 

        باشد( نن  پذیض امکا  شهضی  عیدت) .نناید واریز را )ک  شهضیمم  تحصه   هنا  تضم(

 ب : دانشجییا  شبان  یا  روزان ا   :دانشجی 

پذیضفت  شدنا  کاردان  ، کارشناس  

 و دکتضی عنیم  دامپزشک 

 سضی  1                 (  1800) نزارش فضم مشخصات کام  فضدی

 سضی1                  تعهد ثب  نام                                  فضم 

 سضی  1                                                                 1فضم شناره 

 سضی  1   و شاهد (   1) مخصیص سهنه  منطط    4فضم شناره 

 سضی  1       (     3و  2) مخصیص سهنه  منطط   5فضم شناره  

 سضی 1)مخصیص دانشجییا  غهضایضان (        6کاربضگ شناره

 سضی  1 (         1800فضم مشخصات کام  فضدی) نزارش 

 سضی 1فضم تعهد ثب  نام                                             

 سضی  1                                                       1فضم شناره 

 سضی 1)مخصیص دانشجییا  غهضایضان (        6کاربضگ شناره

 

صممضفاً  ویممژه پذیضفتمم  شممدنا  

 کارشناسممممممم  ناپهیسمممممممت  

 مایشممگاه  دامپزشممک  ع ممیم آز

 ) آمیزشکده دامپزشک  شهنهضزاد(

 سضی  1            (     1800فضم مشخصات کام  فضدی) نزارش 

 سضی 1فضم تعهد ثب  نام                                                     

 سضی  1                                                              1فضم شناره 

 سضی 1)مخصیص دانشجییا  غهضایضان (      6کاربضگ شناره

 

 سضی 1       (    1800فضم مشخصات کام  فضدی) نزارش 

  سضی 1فضم تعهد ثب  نام                                              

 سضی  1                                                        1فضم شناره 
 سضی 1)مخصیص دانشجییا  غهضایضان (        6گ شنارهکاربض

 

 ریال ع   ا حساب شهضی          000/000/10   نضوه آمیزش  ع یم انسان 
ا باق  شهضی  م  بایس  بعد از شضو  کعس ها و قب  از شضو  

 حصه   از طضیق سامان  ن ستا  واریز نضدد .امتحانات پایا  نهنسال ت
 ریال ع   ا حساب شهضی          000/000/12   سایض نضوههای آمیزش 

 ریال ع   ا حساب  شهضی          000/000/50  دکتضی عنیم  دامپزشک 

https://services.epolice.ir/


 تذکض: ثب  درخیاس  انصضاف از تحصه  از طضیق پهشخیا  خدم  در سامان  ن ستا  امکانپذیض م  باشد.
 

 

                                                             

 : باشد م  ذی  شضح ب   مصیب ههات امنا 1400دوم )شبان ( دانشجییا  ورودی سال  نیب  های دوره شهضی  ه: جدول

 

ا  و فضزندا  آنها ، فضزندا  شهداء و هنسضا  شهدا و آزادن و هنسضا  و باالتضو فضزندا  %25بنهاد شههد و امیرایثارنضا  )جانبازا  دانشجییان  ک  تح  پیشش تبصضه: 

پس از ثبم  نمام با در دس  داشت  معضف  نام  از سیی بنهاد شههد و امیر ایثارنضا  شهضستا  سننا  م  باشندک  م  بایس   و هنسضا  آنها( از پضداخ  شهضی  معاف

) واحمد اداره ک  امیر آممیزش دانشجییا  شهضی  پضداز امیر ما   ب  واحد ا کتضونهک  و ارسال مدارک بصیرت پهشتاز با رعای  پضوتک  ها بهداشت  در فضص  مطتض  

 ممم  بایسمم  هناننممد سممایض پذیضفتمم  شممدنا  قممبعً نسممب  بمم   مضاجعمم  نناینممد . الزم بمم  ذکممض اسمم  ایمم  دسممت  از پذیضفتمم  شممدنا  (2شممناره 

 (  ستانکار شده و شهضی  آنها عیدت داده م  شید.در صیرت واریز شهضی  ، دانشجی ب) اقدام ننیده باشند .  و ارسال پست  مدارک ا کتضونهک  ثب  نام

 023-31532063خانم طهب   – 023-31532033شناره ت ف  مسئیل امیر ما   دانشجییا  شهضی  پضداز: آقای دوستنحندی 

 نکات مهم:
غیرحضهتری و از رریه  با عنایت به شرایط خاص ناشی از بیماری ویروس کرونا بهه وهتر   1400-1401کالسهای نیمسال اول سال تحصیلی  -1

 برگزار می شتد.( https://srm.semnan.ac.irبستر سامانه آمتزشی مجازی دانشگاه سمنان )

امهه نسهبت بهه برن 77گلستان و از رریه  گهزارش شهماره  سامانهبا مراجعه به  8/1400 /15وبح تاریخ 10 دانشجتیان متظف هستند از ساعت -2

 هفتگی دروس ختد ارالع کسب نمایند.

سامانه گلستان قابل دریافت می باشد  77از رری  گزارش شماره  پس از ثبت نام الکترونیکیبالفاوله برنامه هفتگی  تاریخ شروع کالسها براساس -3

 ، ختاهد بتد.

ام دانشکده )ارالعیه پیتست( تمهاس حاوهل نمادیهد. مدارک با مسئتل ثبت ن پستیدر وتر  هرگتنه ستال برای ثبت نام الکترونیکی و تحتیل  -4

 نیز پاسخگت می باشد. 023-31535029ضمنا عالوه بر شماره های فتق تلفن شماره 

 ( تماس حاول فرمادید.02331535000هرگتنه اشکال در خصتص کالسهای مجازی با مدیریت فناوری ارالعا  دانشگاه ) بروزدر وتر   -5

سامانه گلستان نسهبت بهه دریافهت  631برای یک بار و یک هفته پس از ثبت نام قطعی الکترونیکی از رری  گزارش  دانشجتیان می تتانند ورفاً -6

 کار  دانشجتیی )متقت( اقدام نمایند.
ی خیاههمد کمضد ، مما را یمار و ارسال آ  ب  صیرت پسمت  از اینک  جه  تسضی  در امض ثب  نام خیدتا  با تکنه  دقهق فضم ها و دست  بندی مناسب مدارک

 سپاسگزاریم
                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 اداره ک  امیر آمیزش  دانشگاه سننا                                                                                                                                                                                                               
  دانشجییا  جدید ا یرودراهننای پذیضش غهض حضیری 

   راهننای پضداخ  شهضی  دانشجییا  بصیرت ا کتضونهک   

 راهننای چگینگ  حضیر در کعسهای غهضحضیری )مجازی(

  هن  ورود ب  کعسهای مجازی                         

 

هض واحد 

 پایا  نام 

هض واحد 

 پضوژه

 شهضی  متغهض هض واحد )ریال(
شهضی  

ثاب  هض 

نهنسال 

 )ریال(

 نضوه آمیزش 

آز و کارناه 

چهار ساع  

اجضا در هفت  

 عن  

آز و کارناه 

س  ساع  

اجضا در هفت  

 عن  

آز و کارناه 

دو ساع  

اجضا در 

 هفت  عن  

آز و کارناه 

ی  ساع  

ضا در اج

 هفت 

اص   و 

تخصص  

 نظضی

 عنیم  پای  نظضی

__ 

 

 ع یم انسان  000/160/3 000/255 000/380 000/460 000/305 000/610 000/910 000/000/1 000/520/1

__ 000/520/1 000/520/1 000/140/1 000/760 000/380 000/500 000/415 000/255 000/620/3 

سایض نضوههای 

سایض آمیز

نضوههای 

 آمیزش 

 000/000/11 000/255 000/040/3 000/040/3 000/840/3ب  ازای هض واحد عن     ___ 000/060/6
 دکتضی 

 عنیم 

 دامپزشک 

https://srm.semnan.ac.ir/


 

 


