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معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان         

رساند که  در نخستین موسسه آموزش عالی کشور، به اطالع می 1401مقطع کارشناسی ارشد سال 

کلیه مراحل ثبت نام بصورت غیر حضوري بوده و نیاز به مراجعه به دانشگاه نمی باشد. 

است تا زمان اطالع رسانی براي ثبت نام غیر حضوري مدارك زیر را آماده نمایید: خواهشمند

اسکن از کلیه صفحات شناسنامه -1

رنگی و پشت زمینه سفید  4در  3اسکن عکس جدید به ابعاد  -2

اسکن از پشت و روي اصل کارت ملی -2

ان خدمت یا کارت معافیت (پزشکی دانشجویانی که خدمت نظام وظیفه را انجام داده اند، کارت پای -3

، کفالت..) خود را نیز اسکن نمایند.

اسکن یکی از موارد زیر: -4

اسکن اصل دانشنامه کارشناسی  -4-1

تایید شده الزامی است)ریز نمرات کارشناسی می باشد ، ارسال اسکن فاقد معدل کل ( در صورتی که دانشنامه 



اسکن اصل گواهی نامه موقت کارشناسی -4-2

فرم مخصوص میانگین ممهور به مهر دانشگاه مقطع کارشناسی و فرم گواهی معدل اسکن اصل -3-4

تعداد واحد هاي گذرانده سال آخر کارشناسی

(براي دانشجویان سال آخر و دانشجویانی که هنوز گواهی موقت یا دانشنامه کارشناسی ندارند)

اسکن اصل مدرك کاردانی (گواهی موقت یا دانشنامه با قید معدل کل )-4-4

اسکن گواهی موافقت بدون قید و شرط جهت ادامه تحصیل براي دانشجویان شاغل تمام وقت در -5

موسسات دولتی

:1نکته مهم 

از عکس گرفتن با گوشی از روي مدارك جدا خودداري فرموده و اسکن مدارك با کیفیت 

مناسب توسط دستگاه اسکنر انجام شود.

:2نکته مهم 

از طریق سایت دانشگاه "متعاقبازمان ثبت نام غیر حضوري و بقیه نکات الزم، 

)www.khu.ac.ir ( جداً خودداري اطالع رسانی میگردد. لطفاً از تماس با شماره هاي دانشگاه

فرمایید.

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی 


