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   ٢اطال��ه �ماره 

گاه �وارز�ی و ���یالت ت��ی�ی  �عاو�� آ�وز�ی   دا�ش

  )مصاحبه( 1401دوم آزمون دکتري  مرحله مان تبث

  

ــی معاونت ــیالت و آموزش ــگاه تکمیلی تحص ــمن خوارزمی دانش  هک داوطلبانی کلیه به نهادن ارج و تبریک ض

شگاه ساله دان صد  صیل ادامه براي را خوارزمی یک  اطالع به اند،نموده انتخاب 1401 سال دکتري دوره در تح

 و آموزشی سوابق بررسی عملی، سنجش و علمی مصاحبه( دوم مرحله براي که داوطلبانی است الزم رساندمی

 ثبت غیرحضوري جهت خرداد 10 ات لغایت دادرخ 3 از اند، شده معرفی سنجش سازمان طرف از) پژوهشی

ستفاده با صرفاً (اینترنتی) و مطابق  هدومنمراجعه   http://golestan.khu.ac.ir لینکبه  IEمرورگر  از ا

ستورالعمل موجود در انتهاي این  سبت به ثبت  هیعالطاد  هویش قباطم دوش هجوترنتی اقدام نمایند. تنام اینن

  .ددرگیم رازگرب يروضح تروصب افرص هبحاصم ،شجنس نامزاس یلاسرا همان

  

 متقاضی حتما نکات زیر را رعایت نماید:

درگاه  طریق از را) ریال هزار سیصدو  (یک میلیون ریال 1,300,000مبلغ  است الزم داوطلبان -1

  .نمایند واریزحضوري  غیر نام ثبت زمان در خوارزمی دانشگاه آموزشی جامع سامانه الکترونیکی

 اند کافی است فقط یک بار واریز وجه نمایند.متقاضیانی که در چندین کد رشته ثبت نام کرده -2

را نیز مشاهده نمایند تا از نکات تکمیلی احتمالی  هادانشکدهرنتی تالزم است متقاضیان صفحه این -3

 آگاه شوند.

اي از دانشگاه محل شوند باید نامهدانش آموخته می 31/6/1401دانشجویان سال آخر که تا  -4

 ارائه نماید.  در صورت نیاز که معدل دروس گذرانده را اخذ نمایندتحصیل 
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 یسرتسد لباق قوانین شهریه کنیل قیرط زا سیدرپ و مود تبون ياههرود شهریه از اطالع -5

   .تسا

طریق  از خرداد 11حداکثر تا تاریخ ، دیگر و نکات الزم) پردیسنوبت دوم/  زمان مصاحبه (روزانه/ -6

   گردد. اعالم می دانشگاه خوارزمی معاونت آموزشیصفحه اینترنتی 

  

  ورود به سامانه گلستان براي ثبت نام راهنماي

زیر  بایستی شناسه کاربري و گذرواژه را مطابق توضیحات دانشگاه خوارزمی  سامانه گلستانبراي ورود به 

  وارد نمایید.

  :به فرمت زیر است شناسه کاربري -الف

02800������  

 باشد 111111 شما بصورت شماره داوطلبیاگر  به عنوان مثال است. رقمی) 6( شماره داوطلبی  ������ که

  :می شود کاربريشناسه 

02800111111  

  .وارد شود رقمی 10 بصورت کد بایستیشماره ملی هر متقاضی است که  ،گذر واژه -ب

  از مسیر هر داوطلب بایستی  -ج

  مشخصات داوطلبان معرفی شده از سازمان سنجش(دکتري)نیمه متمرکز/ آزمون/ثبت نام/

  ید.مان المی در اختیار دارد وارد سیستمدر زمینه هاي اع یتادنتسمنیز اگر ید و از مسیر سایر اطالعات نما امن ثبت

/ اطالعات داوطلبان آزمونو از مسیر گزارش  2887و  8899هاي شماره گزارش ،از مسیر گزارش آزمون -د

  را تهیه و همراه خود داشته باشید. 2107گزارش  ،آزمون

 تماس بگیرید. خانم مهندس گودرزي ،9داخلی  02186072776در صورت بروز مشکل با شماره تلفن   -ه


