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 )ارسال از طریق پست پیشتاز( جهت ثبت نام الزممدارک 

با  نسخه ۳ در (1)فرم شماره  بررسی صالحیت عمومیفرم  ()به صورت دستی پرینت و تكمیل (1)

 امضا و اثر انگشت

بررسی صالحیت فرم مشخص شده در  هاي محل در شده نویسی پشت عكس قطعه سهالصاق  (2)

 عمومی

 حساب به هزار تومان( هشتاد و هشت)معادل  ریال 880000 مبلغ به واریزي فیش تصویر و اصل (۳)

 بانک شعب کلیه در پرداخت قابل کشور کل داري خزانه نام به  4001021101007489 شماره

 سایر اطالعات حساب: ،ایران ملی

 6۳67-9570-2998-2282: شماره کارت

 4001021101007489شماره حساب: 

 IR770100004001021101007489شماره شبا: 

 29402117411۳5600011۳5607480010شناسه پرداخت: 

 امضا و اثر انگشتبا  (۳فرم شماره تكمیل فرم تعهدنامه پیوست ) (4)

سامانه گلستان به با مراجعه ( 1800هاي مشخصات کامل دانشجویان جدید )گزارش تكمیل فرم (5)

 از آن سري تصویر 2و تهیه  (golestan.semnan.ac.irدانشگاه سمنان )

 تهیه شده در سال جاري ۳×4عكس تمام رخ قطعه  9 (6)

 ملی کارتتصویر پشت و روي  (7)

  شناسنامه تمام صفحات تصویر (8)

هاي آموختگان دورهگواهی  فراغت از تحصیل یا دانشنامه کاردانی )ویژه دانش تصویرو  اصل (9)

 ورياو فنّ علوم، تحقیقات ید وزارتأیارشد مورد ت و کارشناسی کارشناسی کارشناسی ناپیوسته(،

 معدل در آن که فرهنگی و یا شوراي عالی انقالب پزشكی و آموزش ، درمانبهداشت یا وزارت

 .باشد قید شده ارشد کارشناسی و کارشناسی هايدوره

باشند، نمی ارشد خود کارشناسی مدرک اصل ارائه قادر به دالیلی به که شدگانیرفته پذی تبصره

محل اخذ مدرک  عالی آموزش سسهؤتوسط دانشگاه یا م یید شدهأت گواهی است اصل الزم

 فرم) 4001دوره دکتري نیمه متمرکز سال  فرم مخصوص پذیرفته شدگان در قالبمذکور را 

تاریخ  )با درج شماره و سسه محل تحصیلؤتكمیل و پس از تأیید م (این اطالعیهپیوست  2 شماره

. نام به دانشگاه سمنان ارائه نمایند ، در زمان ثبتمعاونت آموزشی دانشگاه( ممهور به مهر وامضا و

بایست گواهی فراغت از تحصیل خود را می 01/01/1400ضمناً دانش آموختگان قبل از تاریخ 

 ارائه نمایند.

 کارشناسی ارشدصورتجلسه دفاعیه  تصویر  (10)

در  مندرج «عمومی وظیفه مقررات»بند  به را با توجه وظیفه نظام وضعیت ارائه مدرکی که  (11)

( .Ph.D) دوره دکتري نام و شرکت در آزمون وروديراهنماي ثبت دفترچه 19و  18صفحه 

 براي دائم معافیت یا خدمت پایان کارت اصل برایر کپی) کند مشخص 1400متمرکز سال نیمه

(. توضیح اینكه پذیرفته شدگانی که داري کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت برادران

در پذیرش غیرحضوري وضعیت نظام  می بایستنیستند و باید از معافیت تحصیلی استفاده نمایند 

از طریق لینک مربوطه در قسمت پذیرش غیرحضوري انتخاب کنند و  "مشمول"وظیفه خود را 

درخواست  معافیت تحصیلی مراجعه و نسبت به  https://epolice.irبه سامانه سامانه گلستان 
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 .آمده است.(پیوست راهنماي درخواست معافیت تحصیلی به نمایند ) اقدام

 امضا و اثر انگشتبا  بتكمیل فرم  (12)

 امضا و اثر انگشتتكمیل فرم تعهد ثبت نامی با   (1۳)

 کارمندان براي متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حكم (14)

 دولت

 صویر حكم کارگزینی )درصورت وجود(ت (15)

  

 تذکرات مهم

کرونا فعال به  روسیاز و یخاص ناش طیبه شرا با توجه 1400-1401 لیاول سال تحص سالمین يهاکالس (1)

دانشگاه سمنان  يمجاز یبستر سامانه آموزش در و يحضورریصورت غ

(https://srm.semnan.ac.irبرقرار م )صورت وجود هرگونه اشكال درخصوص کالس در باشد.ی-

گرفته ( تماس 02۳۳15۳5000-5002-5007-5009دانشگاه ) اطالعات  يفناور  تیریبا مد يمجاز  يها

در  يآموزش مجاز يبه منو يحضورریغ يهاکامل کالس ينرم افزارها و راهنما افتی. )جهت درشود

 .(شودمراجعه  https://it.semnan.ac.irدرس: آاطالعات به  يسامانه فناور

گلستان و  سامانهبا مراجعه به  یینها رشیو پذ یكیثبت نام الكترون دییموظف هستند پس از تا انیدانشجو (2)

 .ندیخود اطالع کسب نما ینسبت به برنامه هفتگ 77گزارش شماره  قیازطر

سامانه  یكیپرداخت الكترون قیطر ازثبت نام  نهیاسترداد( بابت هز رقابلی)غ الیر 600000مبلغ  زیوار (۳)

                                    الزامی است.  گلستان دانشگاه سمنان

 اعالمقبالً  هايبا معدلباید  شده پذیرفته لیسانس(ارشد )فوقو کارشناسی مدرک کارشناسی )لیسانس( معدل (4)

نام تلقی شدن قبولی، از ثبت« یكن لم کان»باشد. بدیهی است که در غیر این صورت، ضمن  یكسان شده

 .خودداري خواهد شد حتماًمعدل  داراي مغایرت متقاضیان

نخواهد آمد  عمل به نام، ثبتنشده باشند التحصیلفارغ ۳1/6/4001 حداکثر تا تاریخ که یگانشده پذیرفت از (5)

 .رفتار خواهد شد با ایشان مقررات آنان، طبق قبولی شدن تلقی «یكنلمکان»ضمنو 

دستورالعمل پذیرش بدون آزمون در  وزارتی و هايآیین نامه شوداز پذیرفته شدگان محترم تقاضا می (6)

کرده به دقت مطالعه را  دانشگاه سمنان در سایت دفتر استعدادهاي درخشانواقع  4001سال  مقطع دکتري

و در صورت وجود هرگونه مشكل مراتب را به دفتر استعدادهاي درخشان اطالع دهند. مسئولیت هرگونه 

 ، چنانچهتحصیل و هنگام ناماز ثبت در هر مرحلهضمنا  تخطی از قوانین بر عهده فرد پذیرفته شده است.

وي  باشد، قبولیو یا اطالعات غلطی ارائه و واجد شرایط نمی نموده را کتمان حقایق داوطلبی شود مشخص

 .رفتار خواهد شد با وي مقررات و طبق باطل شده
 

 

 دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان

 


