
 اقدامات مالی دانشجویان : 

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

 دانشگاه سمنان ) برای کلیه دانشجویان روزانه و شبانه (  

پرداخت الکترونیکی مبلغ پیش پرداخت شهریه ) بابت شهریه ثابت و متغیر برای کلیه پذیرفته ب :       

   زیر : مندرج در سامانه به شرح جدول                 شدگان در دوره شبانه براساس راهنمای 

 

( 10/7/1401)   پس از پایان ثبت نام الکترونیکی  یک هفته تا و نام  ثبت زمان از پس دانشجو که  صورتی در ج:

 ثابت شهریهنماید . ) دریافت را واریزی مبلغ الباقی می تواند ثابت شهریه باستثناء نماید انصراف تقاضای 

 شود(  نمی داده عودت

 تقاضای(  10/7/1401)یک هفته ای از پایان ثبت نام الکترونیکی   مهلت  پس از دانشجویی صورتیکه در  :  د  

 شهریه عودت ) .نماید واریز را )کل شهریــه تحصیلی همان ترم(  متغیر  و ثابت شهریه باید نصراف نمایدا

        باشد( نمی پذیر امکان

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

                                                      

 

 



  و همسران   و باالترو فرزندان  %25امورایثارگران )جانبازان  بنیاد شهید و  دانشجویانی که تحت پوشش  تبصره:  

می    آنها ، فرزندان شهداء و همسران شهدا و آزادگان و فرزندان و همسران آنها( از پرداخت شهریه معاف 

با در دست داشتن معرفی نامه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سمنان  باشندکه می بایست  

الکترونیکی و ارسال مدارک بصورت پیشتاز با رعایت پروتکل ها بهداشتی در فرصت مقتضی  پس از ثبت نام  

مراجعه نمایند . الزم به    (2) واحد شماره  اداره کل امور آموزش  امور مالی دانشجویان شهریه پرداز  به واحد  

شدگان پذیرفته  از  دسته  این  است  نس  ذکر  قبالً  شدگان  پذیرفته  سایر  همانند  بایست  به می   بت 

در صورت واریز شهریه ، دانشجو بستانکار  )  اقدام نموده باشند .    و ارسال پستی مدارک  الکترونیکی  ثبت نام

 (  شده و شهریه آنها عودت داده می شود.
 
 

خانم طیبی    –  023-31532033شماره تلفن مسئول امور مالی دانشجویان شهریه پرداز: آقای دوستمحمدی  

31532063-023 

 نکات مهم: 

الزم است پذیرفته شدگان    01/05/1401با عنایت به مصوبه یکصد و بیستمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ   -1

 محترم نسبت به تزریق نوبت یادآور واکسن کرونا اقدام نمایند.

ه  گلستان و از طریق گزارش شمار  سامانهبا مراجعه به    1401/ 7  /   9صبح تاریخ  10  دانشجویان موظف هستند از ساعت -2

 نسبت به برنامه هفتگی دروس خود اطالع کسب نمایند. 77

از طریق   برنامه هفتگی که پس از ثبت نام الکترونیکی  براساس   1401/ 7  /  9مورخ  شنبه  تاریخ شروع کالسها از روز   -3

 سامانه گلستان قابل دریافت می باشد ، خواهد بود.  77گزارش شماره 

الکتر -4 نام  ثبت  برای  هرگونه سوال  تحویل  در صورت  و  )اطالعیه   پستیونیکی  دانشکده  نام  ثبت  با مسئول  مدارک 

 نیز پاسخگو می باشد.  023-31535029پیوست( تماس حاصل نمائید. ضمنا عالوه بر شماره های فوق تلفن شماره 

با تکمیل دقیق فرم ها و دسته بندی مناسب مدارک نام خودتان  امر ثبت  اینکه جهت تسریع در  و    از 

 ، ما را یاری خواهید کرد سپاسگزاریم  صورت پستیارسال آن به  
 

 


