
 بنام خدا 

 شدگان  اولویت بعدي در قالب مغایرت اطالعات)معدل,...( در رفتهیپذ توجه قابل

 سمنان دانشگاه 1401آزمون سراسري  سال 

 

 مختلف شدگان مقاطع پذیرفته کلیه  اطالع به بدینوسیله عزیزان شما قبولی  مناسبت به تبریک عرض ضمن 

 تحصیلی 

 این    1401ل  سا   معدل مغایرتدامپزشکی    عمومی، دکتري    و ناپیوسته   پیوستههاي کاردانی ، کارشناسی   دوره 

 دانشگاه آموزشی  امور  اداره کل سامانه گلستان به مراجعه  با  بایست میمنظور ثبت نام   به میرساند دانشگاه

  24/08/1401 مورخ  سه شنبهصبح روز   8  ساعت  از    Http://golestan.semnan.ac.ir نشانی سمنان به

و تکمیل اطالعات مورد نیاز با استفاده از راهنماي مندرج   الکترونیکینسبت به ثبت نام    1401/08/27  لغایت

 .( و عدم تحویل مدارک به منزله انصراف محسوب می شود( الکترونیکیاقدام نمایند)عدم ثبت نام  سامانهدر 
 مهم: اربسی تذکر

گردد  )* می  لذا    تاکید  معذوریم  بومی  شدگان  پذیرفته  حتی  حضوري  پذیرش  استاز  جداً   خواهشمند  حضوري  مراجعه  از 

 خودداري و پس از ثبت نام الکترونیکی،مدارک به صورت پست پیشتاز ارسال شود.(

به آدرس دانشگاه سمنان    زیر  3،2،1م را طبق بند  پذیرفته شده موظف است مدارک هویتی ، تحصیلی و فرمهاي پرینت گرفته شده ثبت نا  *

 . با قید مشخصات زیر و الزاماً بصورت پست پیشتاز ارسال نماید

 اداره کل امور آموزشی   -پردیس شماره یک دانشگاه سمنان  –روبروي پارک سوکان  –* آدرس دانشگاه : سمنان 

 مقطع قبولی  –در دانشگاه سمنان ذکر رشته قبولی  – 1401ثبت نام  -   35155-5555  صندوق پستی

 دریافت در تاخیر باعث آن تکمیل عدم و باشد می الزامی شده پذیرفته مدارک فرد اساس بر صادقانه و صحیح بصورت نام ثبت فایلهاي کلیه تکمیل*

 .  شد خواهد نام قطعی ثبت و مدارک

در سامانه گلستان دانشگاه کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت    بارگذاريو    3و    2بند    کلیه مدارک    بارگذاريپذیرفته شدگان می بایست عالوه بر    *

 اقدام نمایند .  ارسال بصورت پست پیشتازسمنان ، نسبت به دسته بندي و آماده سازي مدارک براي 

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

 : مدارک هویتی -1

 قطعه       4                                                     3×4عکس :  الف

 ) ویژه کارکنان دولت (         نامه بدون قید و شرط موافقت با ادامه تحصیل            : ب                      

 مدارک تحصیلی :  -2

  الف : ویژه نظام آموزشی سالی واحدي ) پیش دانشگاهی (

 اصل ریز نمرات دیپلم                     •

 اصل یا گواهی موقت دیپلم             •

 اصل ریز نمرات پیش دانشگاهی      •

 اصل یا گواهی موقت پیش دانشگاهی  •

 ( 1401ي بهمن براي ورود 1401/  06 / 31 و فارغ التحصیل حداکثر تا  1401براي ورودي مهر  1401/  06 / 31 )فارغ التحصیل حداکثر تا         

 ) دیپلم (  6-3-3ب : ویژه نظام آموزشی جدید 

 اصل ریز نمرات دیپلم                     •

 اصل یا گواهی موقت دیپلم             •

 ( 1401براي ورودي بهمن  1401/  11 / 30و فارغ التحصیل حداکثر تا   1401براي ورودي مهر  1401/  06/ 31)فارغ التحصیل حداکثر تا                            

 ج : ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ) آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد( 

 اصل ریز نمرات کاردانی              •

 و یا نامه اي مبنی بر فارغ التحصیلی با قید تاریخ دانش آموختگیاصل یا گواهی موقت مدرک کاردانی  •

 ( 1401براي ورودي بهمن  1401/ 11 / 30 و فارغ التحصیل حداکثر تا  1401براي ورودي مهر  1401/ 06/ 31 ارغ التحصیل حداکثر تا )ف       

 

 به این امور ارسال نمایند. فوق  نکته: دانشجویان انصرافی از دانشگاه دیگر می بایست اصل حکم انصراف خود را همراه مدارک*

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي ثبت نام به شرح ذیل:تکمیل و پرینت فرم -3

 
 اقدام مربوط به نظام وظیفه )ویژه آقایان(  -

 

 اقدام نمایند. در محیط ثبت نام الکترونیکی  بارگذاريدانشجویانی که داراي کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت هستند نسبت به الف( 

 ب( دانشجویانی که می بایست از معافیت تحصیلی استفاده نمایند می بایست مراحل زیر را انجام نماید:

 رقمی را دریافت نماید.   5شهر خود مراجعه و کد سخاي  10+به نزدیکترین مرکز پلیس   -1

در قسمت نام کاربري کدملی و در قسمت   https://services.epolice.ir با مراجعه به پرتال جامع سازمانی سرویس اي پلیس به نشانی  -2

 کلمه عبور کد سخا و سپس کد امنیتی را وارد نموده و روي آیکون ورود کلیک نمائید.

 در این مرحله نسبت به ثبت درخواست معافیت تحصیلی )معافیت تحصیلی دانشجوي داخلی( اقدام نمائید. -3

 ثبت نمایند.  31/06/1401: دانشجویان تقاضاي معافیت تحصیلی خود را با شروع از تاریخ نکته

 ج( دانشجویانی که در حال خدمت هستند:
پس از ثبت نام قطعی می بایست جهت اخذ نامه ترخیص از خدمت به واحد نظام وظیفه اداره کل امور آموزشی جناب آقاي طاهریان مراجعه 

 نمایند . 

که به تایید حوزه وظیفه عمومی می رسد به عنوووان   10+وکداً اعالم می دارد شماره مجوز صادر شده توسط پلیس  منکته مهم:   •

شماره معافیت تحصیلی دانشجویان می باشد ، در صورت عدم وصول معافیت تحصیلی تا قبل از شروع نیمسال دوم تحصیلی 

 مطابق مقررات حکم انصراف از تحصیل صادر خواهد شد .

م مشاهده  به  وظیفه  نظور  نظام  تحصیلی  معافیت  درخواست  ثبت  نحوه  آموزشی  دانشجویان  فیلم  نام  ثبت  به  مربوط  اطالعیه  به 

 در سایت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایید. 1401ورودي سال 

 

 اقدامات مالی دانشجویان :  

واریز    : به  الف  نام  ثبت  انجام  کلیه    000/750   مبلغ  هزینه  براي   ( دانشگاه سمنان  گلستان  سامانه   در  الکترونیکی  پرداخت  طریق  از  ریال 

 دانشجویان روزانه و شبانه (  

                 فته شدگان در دوره شبانه براساس راهنماي پرداخت الکترونیکی مبلغ پیش پرداخت شهریه ) بابت شهریه ثابت و متغیر براي کلیه پذیرب :       

  زیر : مندرج در سامانه به شرح جدول

 ب : دانشجویان شبانه الف :دانشجویان روزانه 

پذیرفته شدگان کاردانی ، کارشناسی  

 و دکتري عمومی دامپزشکی

 سري  1                 (  1800) گزارش فرم مشخصات کامل فردي

 سري1                  تعهد ثبت نامی                                 فرم 

 سري  1                                                                   1فرم شماره 

 سري  1   و شاهد (   1) مخصوص سهمیه منطقه   4فرم شماره 

 سري  1        (     3و   2) مخصوص سهمیه منطقه  5فرم شماره  

 سري 1)مخصوص دانشجویان غیرایرانی(        6کاربرگ شماره

 سري  1(          1800خصات کامل فردي) گزارش فرم مش

 سري 1فرم تعهد ثبت نامی                                            

 سري  1                                                        1فرم شماره 

 سري 1)مخصوص دانشجویان غیرایرانی(         6کاربرگ شماره

 

فتووه شوودگان صوورفاً  ویووژه پذیر

 کارشناسوووووووی ناپیوسوووووووته 

 علوووم آزمایشووگاهی دامپزشووکی 

 ) آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد(

 سري  1             (     1800فرم مشخصات کامل فردي) گزارش 

 سري 1فرم تعهد ثبت نامی                                                    

 سري  1                                                               1فرم شماره 

 سري 1)مخصوص دانشجویان غیرایرانی(      6کاربرگ شماره

 

 سري 1       (    1800فرم مشخصات کامل فردي) گزارش 

  سري 1فرم تعهد ثبت نامی                                             

 سري  1                                                         1فرم شماره 
 سري 1)مخصوص دانشجویان غیرایرانی(         6کاربرگ شماره

 

 ریال علی الحساب شهریه         000/000/12   گروه آموزشی علوم انسانی 
الباقی شهریه می بایست بعد از شروع کالس ها و قبل از شروع 

 ی از طریق سامانه گلستان واریز گردد .امتحانات پایان نیمسال تحصیل
 ریال علی الحساب شهریه         000/000/14   سایر گروههاي آموزشی 

 ریال علی الحساب  شهریه         000/000/60  دکتري عمومی دامپزشکی 

https://services.epolice.ir/


 شهریه باستثناء نماید انصراف تقاضاي(  1401/ 9/ 04) یک هفته پس از پایان ثبت نام الکترونیکی تا و نام ثبت زمان از پس دانشجو که صورتی در ج:

 شود( نمی داده عودت ثابت شهریهنماید . ) دریافت ار واریزي مبلغ الباقی می تواند ثابت

 متغیور و ثابت شهریه باید انصراف نماید تقاضاي( 1401/ 9/ 04)یک هفته اي از پایان ثبت نام الکترونیکی  مهلت پس از دانشجویی صورتیکه در : د 

        باشد( نمی پذیر امکان شهریه عودت) .نماید واریز را )کل شهریووه تحصیلی همان ترم(

 تذکر: ثبت درخواست انصراف از تحصیل از طریق پیشخوان خدمت در سامانه گلستان امکانپذیر می باشد.
 

 

                                                             

 : باشد می ذیل شرح  به  مصوب هیات امنا 1401دوم )شبانه( دانشجویان ورودي سال  نوبت  هاي دوره شهریه ه: جدول

 

آنها ، فرزندان شهداء و همسران شهدا و آزادگان و فرزندان   و همسران  و باالترو فرزندان  %25بنیاد شهید و امورایثارگران )جانبازان  دانشجویانی که تحت پوشش  تبصره:  

پس از ثبووت نووام با در دست داشتن معرفی نامه از سوي بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سمنان می باشندکه می بایست    مسران آنها( از پرداخت شهریه معافو ه

) واحوود اداره کل امور آموووزش  پرداز  امور مالی دانشجویان شهریه  به واحد  الکترونیکی و ارسال مدارک بصورت پیشتاز با رعایت پروتکل ها بهداشتی در فرصت مقتضی  

 مووی بایسووت هماننوود سووایر پذیرفتووه شوودگان قووبالً نسووبت بووه  مراجعووه نماینوود . الزم بووه ذکوور اسووت ایوون دسووته از پذیرفتووه شوودگان (2شووماره 

 (  ریه آنها عودت داده می شود.در صورت واریز شهریه ، دانشجو بستانکار شده و شه) اقدام نموده باشند .  و ارسال پستی مدارک  الکترونیکی ثبت نام

 023-31532063خانم طیبی  – 023-31532033شماره تلفن مسئول امور مالی دانشجویان شهریه پرداز: آقاي دوستمحمدي 
                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 اداره کل امور آموزشی دانشگاه سمنان                                                                                                                                                                                                               
  راهنماي پذیرش غیر حضوري دانشجویان جدید الورود

   راهنماي پرداخت شهریه دانشجویان بصورت الکترونیکی   

 راهنماي پایش سالمت روان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر واحد  

 پایان نامه

هر واحد  

 پروژه 

 شهریه متغیر هر واحد )ریال( 
شهریه  

ثابت هر  

نیمسال 

 )ریال( 

 گروه آموزشی 

آز و کارگاه  

چهار ساعت  

اجرا در هفته  

 عملی 

آز و کارگاه  

سه ساعت  

اجرا در هفته  

 عملی 

آز و کارگاه  

دو ساعت  

اجرا در  

 هفته عملی 

آز و کارگاه  

یک ساعت  

اجرا در  

 هفته

اصلی و  

تخصصی  

 نظري 

 عمومی  پایه نظري 

 علوم انسانی  000/654/3 000/294 000/437 000/529 000/350 000/701 000/046/1 000/150/1 000/771/1 -

__ 000/753/1 000/753/1 000/312/1 000/882 000/441 000/575 000/479 000/293 000/186/4 

ر   ی ا س

ي   ا ه ه و ر گ

ز  و م سایر آ

گروههاي  

 آموزشی

 000/705/12 000/294 000/507/3 000/431/4به ازاي هر واحد عملی   ___ 000/003/7
 دکتري 

 عمومی

 دامپزشکی 


