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 دااگشنه خوارزمی                                                                    

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
 

 2اطالعیه شماره 
 راهنمای ثبت نام از پذیرفته شده های

 1401مقطع کارشناسی ارشد ورودی  

 
بوده و به هیچ عنوان نیازی به حضور دانشجویان غیرحضوری مراحل ثبت نام به صورت دانشجویان عزیز، تمام 

 در دانشگاه برای ثبت نام وجود ندارد.

 در این اطالعیه مراحل ثبت نام غیر حضوری دانشجویان بطور مفصل شرح داده شده است.  

  نکته مهم:

رحله از ثبت نام و یا حین دانشجویان عزیز باید اطالعات ارسالی را در کمال دقت وارد نمایند. چنانچه در هر م

تحصیل مشخص شود که اطالعاتی که در سیستم آموزشی دانشگاه وارد شده خالف واقعیت است از تحصیل 

 دانشجو جلوگیری و مطابق قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

 
 حلی که دردانشجویان محترم موظف هستند اسکن مدارک زیر را آماده تا در سامانه آموزشی دانشگاه مطابق مرا

 ادامه شرح داده شده است بارگذاری نمایید. 

 
 اسکن متام صفحات شناسنامه -1

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

 اسکن پشت و روی اصل کارت ملی -2

.( خود را .دانشجویانی که خدمت نظام وظیفه را اجنام داده اند، کارت پایان خدمت یا کارت معافیت )پزشکی ، کفالت و . -3
 نیز اسکن منایند.

 (گواهی موقت یا دانشنامه با قید معدل کلاسکن اصل مدرک کارشناسی ) -4

 (برای دانشجویان کارشناسی ناپیوستهاسکن اصل مدرک کاردانی ) -5

 اسکن گواهی موافقت جهت ادامه حتصیل برای دانشجویان شاغل متام وقت در موسسات دولتی -6

 (3فرم پیوست)اسکن اصل منونه فرم مدرک کارشناسی و معدل ممهور به مهر دانشگاه مقطع کارشناسی  -7

 نکته مهم:

https://education.khu.ac.ir/files/site76/files/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_1401.pdf3
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خودداری نمایید. ضمن تاکید بر اسکن با  گوشی تلفن همراهلطفا از تهیه عکس از مدارک و بارگذاری آن توسط 

از مدارک، الزم است صرفاً از اصل مدرک و یا گواهی آن )نه کپی آن( اسکن حجم مناسب و  وضوح وکیفیت 

 باشد. JPGتهیه شود. فرمت کلیه مدارک باید بصورت 

 
 ثبت نام شما در دانشگاه خوارزمی شامل دو مرحله است:

 ثبت نام غیر حضوری )تایید اطالعات و مدارک بارگذاری شده و پذیرش نهایی( -1

 به صورت پست پیشتاز به دانشگاه ارسال اصل مدارک -2

 

 مراحل ثبت نام غیر حضوری )ثبت نام اینترنتی(

 میباشد. 15/06/1401تا  12/06/1400 ثبت نام غیر حضوری برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد از تاریخ 

 

 ورود به سایت آموزشی دانشگاه )سامانه گلستان( -1

   Internet Exploreهای ذکر شده صرفاً با استفاده از مرورگر جهت ثبت نام اینترنتی الزم است در تاریخ

ورود به "( و با انتخاب گزینه 1مراجعه )شکل  /http://golestan.khu.ac.irبه باال به لینک  10نسخه 

نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید. دانشجویان عزیز الزم است که کلیه مراحل ثبت نام  "سیستم

اینترنتی را مطابق ضوابط اعالم شده در سیستم گلستان به دقت تکمیل نمایند تا در حین تحصیل به دلیل 

 نقص مدارک با مشکلی مواجه نشوند. 

 

 

، واگذاری این  شخص دانشجو خود نسبت به بارگذاری مدارک اقدام نمایداست با توجه به تجربیات سالهای قبل، الزم  ●

 مسئولیت به دیگران و یا کافی نت ها و ... همواره مشکالتی را ایجاد میکند.

 

 
 سیستم آموزشی گلستان دانشگاه خوارزمی -1شکل 

 

 

 ( 2شناسه کاربری و گذر واژه جهت ورود به سیستم گلستان )شکل شماره  -2

http://golestan.khu.ac.ir/
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را کلیک و وارد صفحه وارد کردن شناسه کاربری  "ورود به سیستم"پس از وارد شدن به سایت گلستان گزینه 

 و گذر واژه می شوید. شناسه کاربری و گذر واژه مطابق دستور زیر در سایت وارد گردد.

 

  1140-2140نیمسال اولپذیرفته شدگان محترم 

 
 وارد شود.( شماره داوطلبی آزمون سراسری * *****)به جای :  011ukh ***** شناسه کاربری

گذر واژه برای )در صورت عدم وجود کد ملی، از شماره شناسنامه استفاده نمایید کد ملی  :  گذر واژه

 .(می باشد دانشجویان خارجی شماره گذرنامه

 

 بعنوان مثال:  

باشد برای ورود باید از شناسه و  0123456789و کدملی شما  123456چنانچه شماره داوطلبی شما 

 گذرواژه زیراستفاده کنید:

 123456011ukhشناسه کاربری:  

 0123456789  گذر واژه:

 

 

 

  1140-2140نیمسال دومپذیرفته شدگان محترم 

 
 وارد شود.( شماره داوطلبی آزمون سراسری * *****)به جای :  012ukh ***** شناسه کاربری

گذر واژه برای )در صورت عدم وجود کد ملی، از شماره شناسنامه استفاده نمایید کد ملی  :  گذر واژه

 .(می باشد دانشجویان خارجی شماره گذرنامه

 

 بعنوان مثال:  

باشد برای ورود باید از شناسه و  0123456789و کدملی شما  123456چنانچه شماره داوطلبی شما 

 گذرواژه زیراستفاده کنید:

 123456012ukhشناسه کاربری:  

 0123456789  گذر واژه:
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 ورود به سیستم گلستان -2شکل 

 

 منشور اخالق و رفتار حرفه ای

شود. دانشجو پس از وارد کردن شناسه کاربری و گذرواژه در ابتدا فرم منشور اخالق و رفتار حرفه ای ظاهر می 

 (3بایستی روی دکمه تایید کلیک نماید و ادامه مراحل پذیرش غیر حضوری را انجام دهد.)شکل 

 

 

 

 

 
 فرم منشور اخالق و رفتار حرفه ای -3شکل 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 پرکردن اطالعات در سیستم گلستان -3

  بعد از ورود به سیستم:

( و فرایند ثبت 4استفاده نموده )شکل ، دانشجویان جدیدالورودآموزش ـ پذیرش ـ پذیرش غیرحضوری از مسیر 

 نام را شروع نمایید. 

( شده 5پس از کلیک روی منوی پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود وارد صفحه جدید مطابق )شکل 

که الزم است اطالعات این قسمت با دقت تکمیل شود. مسئولیت صحت اطالعات وارد شده بر عهده شخص 

 انشجو خواهد بود.د

 نکته مهم: 
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تعداد مراحل ثبت نام بسته به شرایط مختلف )جنسیت، نیاز به خوابگاه و ...( می تواند متفاوت با راهنمای حاضر 

 باشد.

 

 
 منوی پذیرش غری حضوری دانشجویان جدیدالورود -4شکل 

 

 
 صفحه ورود اطالعات دانشجویان -5شکل 

 

 وظیفه )مخصوص دانشجویان پسر(تعیین وضعیت نظام  قسمت اول:

ظاهر می شود. دانشجویان باید با توجه به وضعیت نظام  6با کلیک بر روی این منو صفحه ای مطابق با شکل 

 وظیفه خود یکی از موارد را انتخاب نمایند.
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 منوی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان -6شکل 

 

 

 

 

 قسمت اول -اطالعات دانشجو قسمت دوم:

( ظاهر می شود. دانشجویان باید اطالعات شخصی و محل 7روی این منو صفحه ای مطابق با )شکل با کلیک بر 

سکونت خود را بطور دقیق در این قسمت وارد نماید. قابل ذکر است در قسمت نوع کارت ملی سه انتخاب برای 

 ( .  8دانشجو فعال است  )شکل 

فیلد سریال کارت ملی فعال می شود که دانشجو بایستی کد درج شده در پشت کارت  گزینه اول )هوشمند(

 (  9ملی خود را در فیلد مورد نظر وارد نماید. )شکل 

 این فیلد به حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد و به طور صحیح بایستی وارد شود.نکته مهم : 

ز جهت دریافت کارت ملی هوشمند خود اقدام نکردند شامل کسانی می باشد که هنو گزینه دوم )غیر هوشمند( 

 و کارت ملی قدیمی خود را دارند. 

شامل افرادی می باشد که جهت دریافت کارت ملی هوشمند  گزینه سوم )ثبت درخواست کارت ملی هوشمند(

 خود اقدام کرده اند ولی هنوز کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده اند.
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 شخصی و حمل سکونت دانشجویاناطالعات  -7شکل 

 

 
 اطالعات شخصی و حمل سکونت دانشجویان -8شکل 

 

 
 مشاره سریال پشت کارت ملی -9شکل 
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 نکته:

ضروری است کلیه گزینه های خالی مشخصات شامل ایمیل و محل صدور و محل تولد و نام انگلیسی و.... خود 

تحصیل برای شما بسیار مهم و کاربردی هستند. در فیلد نام  را با دقت کامل نمایید. این مشخصات در طول

محل صدور و تولد میتوانید با گذاشتن % و نوشتن ابتدای نام شهر مورد نظر و کلیک بر روی عالمت سئوال، نام 

کامل شهر را جستجو کرده و شهر مورد نظر را انتخاب نموده تا کد آن در فیلد مورد نظر جایگذاری شود )شکل 

10). 

کلیک کنید   اعمال تغییراتبزنید و روی گزینه  بلهرا  تایید دانشجوپس از پایان ثبت مشخصات حتما گزینه 

 (.11)شکل 

 
 اطالعات شخصی و حمل سکونت دانشجویان -10شکل 

 

 
 اطالعات شخصی و حمل سکونت دانشجویان -11شکل 

 قسمت دوم -اطالعات دانشجو قسمت سوم:

ظاهر می شود. دانشجویان باید اطالعات مربوط به شغل  12با کلیک بر روی این منو صفحه ای مطابق با شکل 

 و سایر موارد خواسته شده را بطور دقیق در این قسمت وارد نماید. 
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 اطالعات مربوط به شغل و سایر موارد خواسته شده -12شکل 

 

 استعالم سوابق تحصیلی دانشجو قسمت چهارم:

( ظاهر می شود. دانشجویان با کلیک بر روی لینک سایت  13ا کلیک بر روی این منو، صفحه ای مطابق )شکل ب

( وارد شده و پس از تکمیل اطالعات مربوطه، https://estelam.msrt.irاستعالم مدرک وزات علوم به آدرس )

 خود را دریافت نمایند.استعالم سوابق تحصیلی 

 

 وارد این سایت شده و اطالعات درخواستی را کامل نمایند. گوگل کروم دانشجویان باید با مرورگر  نکته :

 

( کلیک و کد رهگیری دریافت  14پس از کامل نمودن اطالعات، بر روی دکمه صدور کد رهگیری مطابق )شکل 

استعالم سوابق ( باکلیک بر روی 15ن وارد نمایید )شکل شده را در فیلد مورد نظر واقع در سیستم گلستا

 (16، اطالعات مورد نظر در سطر پایین ظاهر می گردد.)شکل تحصیلی

 

 چنانچه نتوانستید کد پیگیری دریافت نمایید بدون تکمیل این مرحله وارد مرحله بعدی گردید. توجه :

 

https://estelam.msrt.ir/
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 استعالم سوابق حتصیلی دانشجو -13شکل 

 

 
 

 استعالم سوابق حتصیلی دانشجو -14شکل 

 

 
 استعالم سوابق حتصیلی دانشجو -15شکل 
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 استعالم سوابق حتصیلی دانشجو -16شکل 

 ثبت اطالعات تحصیالت قبلی دانشجو قسمت پنجم:

ظاهر می شود. دانشجویان باید اطالعات تحصیالت  17با کلیک بر روی این منو صفحهای مطابق با شکل 

می باشد.  کارشناسی ارشد الزامیقبلی)کاردانی یا کارشناسی( خود را وارد نماید. این مرحله برای دانشجویان 

م فرضی را وارد نمایید و در اسرع اگر به هر دلیل نام دانشگاه مقطع قبلی در سیستم گلستان وجود نداشت نا

 وقت توسط حوزه آموزش اصالح می گردد.

 
 اطالعات حتصیالت قبلی دانشجو -17شکل 

 اطالعات ایثارگری قسمت ششم:

ظاهر می شود. دانشجویان در صورت داشتن سوابق  18با کلیک بر روی این منو صفحه ای مطابق با شکل 

 ایثارگری باید اطالعات مربوطه را بطور دقیق در این قسمت وارد نمایند. 

 

 
 اطالعات ایثارگری دانشجو -18شکل 
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 اطالعات خانواده دانشجو قسمت هفتم:

ظاهر می شود. دانشجویان باید اطالعات مربوطه به خانواده  19با کلیک بر روی این منو صفحه ای مطابق با شکل 

، اطالعات هر یک از بستگان ثبت با زدن دکمه ایجادخود را بطور دقیق در این قسمت وارد نماید. الزم است 

 (حضوری را نمی دهددرصورت عدم تکمیل اطالعات سیستم اجازه پایان پذیرش غیر شود.)

 

 
 اطالعات خانواده دانشجو -19شکل 

 

 معرفین دانشجو قسمت هشتم:

ظاهر می شود. دانشجویان باید اطالعات مربوط به معرفین  20با کلیک بر روی این منو صفحه ای مطابق با شکل 

اد، اطالعات هر یک از غیر خویشاوند خود را بطور دقیق در این قسمت وارد نمایند. الزم است با زدن دکمه ایج

 (درصورت عدم تکمیل اطالعات سیستم اجازه پایان پذیرش غیر حضوری را نمی دهدمعرف ها ثبت شود. )

 

 
 اطالعات معرفنی دانشجو -20شکل 
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 فعالیت های شغلی، اجتماعی و فرهنگی دانشجو قسمت نهم:

دانشجویان باید اطالعات مربوط به به ظاهر میشود.  21با کلیک بر روی این منو صفحه ای مطابق با شکل 

فعالیت های شغلی، اجتماعی و فرهنگی خود را بطور دقیق در این قسمت وارد نمایند. الزم است با زدن دکمه 

 ایجاد اطالعات هر یک از معرف ها ثبت شود.

 

 
 اطالعات فعالیت های شغلی، اجتماعی و فرهنگی دانشجو -21شکل 

 

 ارسال مدارک قسمت دهم:

ظاهر میشود. دانشجویان باید مدارک خواسته شده را در این  22ا کلیک بر روی این منو صفحه مطابق با شکل ب

 قسمت بارگذاری نمایند.

 تذکر  خیلی مهم:

با مراجعه به  دوروزکاریحداکثر تا پس از بارگذاری اسکن مدارک، دانشجو موظف است  .1

دانشگاه مطلع شده و در صورت عدم تایید سیستم گلستان از تایید مدارک توسط آموزش 

مدرک مجددا نسبت به بارگذاری صحیح مدرک مورد نظر اقدام نماید و منتظر ثبت پذیرش 

 (1-22نهایی باشد. )شکل 

باشند تا در مرحله تایید  رنگی و با وضوح باال و خواناتصاویر بارگذاری شده حتما باید  .2

 مدارک مشکلی ایجاد نشود.
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 رسال مدارک ا -22شکل 

 

 
 وضعیت تایید مدارک بارگذاری شده -1-22شکل

 

 اصل مدرک کارشناسی پیوسته ●

دانشجویان باید اصل مدرک کارشناسی خود را اسکن و در قسمت مربوطه بارگذاری نمایند. نمونه اسکن 

 است.نشان داده شده  23مربوطه در شکل 

 مدرک کاردانی خود را نیز بارگذاری نمایند.توجه فرمائید دانشجویان کارشناسی ناپیوسته باید  
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 منونه اصل مدرک کارشناسی -23شکل 

 

 

 ارسال کلیه صفحات شناسنامه ●

دانشجویان باید کلیه صفحات شناسنامه خود را در قسمت مربوطه بارگذاری نمایند. الزم است بعد از ارسال 

را کلیک و تصویر مورد نظر را  "ایجاد "اولین تصویر برای تصویر صفحه دوم شناسنامه بر روی آیکون 

 (.24بارگذاری  نمایید )شکل 

 

 
 ارسال و تایید مدارک پرونده دانشجو -24شکل 
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 مدرک نظام وظیفه ●

 شرایط متفاوت نظام وظیفه دانشجو به شرح زیر است:

 اسکن اصل کارتداشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت )دائم، پزشکی و ...(:  ✔

 مشمول نظام وظیفه:  ✔

 www.epolice.ir  بارگذاری تاییدیه درخواست معافیت نظام وظیفه از سایت  -1

 10و بارگذاری پاسخ پلیس + 10چاپ برگه درخواست معافیت تحصیلی و ارائه آن به پلیس + -2

 اسکن نامه ترخیص از خدمت از یگان مربوطه در حین خدمت:  ✔

 فرم از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده اید و تسویه حساب نکرده اید: "در صورتی که جدیدا ✔

 را دریافت و پس از تکمیل و امضا بارگذاری نمایید.  4پیوست

 تذکر مهم

 صورت داشتن هر گونه سوال در مورد معافیت تحصیلی با کارشناس محترم  دانشجویان گرامی در -1

 2388داخلی   02634526727نظام وظیفه آقای زند با شماره

 بصورت تلفنی تماس حاصل نمایید.

شماره نامه معافیت و لطفا پس از دریافت معافیت تحصیلی ، تصویر معافیت خود را  با نوشتن  -2

به شماره فوق الذکر واتساپ نموده یا به ایمیل ایشان به آدرس:  تاریخ نامه

  @yahoo.com991zandreza .ارسال نمایید 

 

 

 

 تذکر خیلی مهم :

مسئولیت و عواقب ناشی از عدم دریافت معافیت تحصیلی بر عهده دانشجو بوده و هیچ گونه مسئولیتی 

 عهده دانشگاه نمی باشد.بر 

 

 

 ارسال عکس ●

( خود را در قالب یک فایل اسکن )واضح(  رنگی پشت زمینه سفیددانشجویان باید آخرین عکس پرسنلی )

 در قسمت مربوطه بارگذاری نمایند. 

 

 الزم به ذکر است عکس ارسالی از این پس در تمام مکاتبات مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 کارت ملیارسال تصویر  ●

کارت ملی خود را در قسمت مربوطه بارگذاری نمایند. بعد از ارسال اولین  پشت و رویدانشجویان باید تصویر 

 را کلیک و تصویر مورد نظر را بارگذاری نمایید. "ایجاد "تصویر، برای تصویر صفحه دوم کارت ملی گزینه 

ارت ملی در شناسنامه آنها ثبت شده است، الزم دانشجویانی که فاقد کارت ملی هستند و شماره ک نکته مهم:

 است به جای کارت ملی اسکن صفحه اول شناسنامه را بارگذاری نمایند.

http://www.epolice.ir/
http://www.epolice.ir/
https://education.khu.ac.ir/files/site76/files/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87(3).pdf4
https://education.khu.ac.ir/files/site76/files/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87(3).pdf4
mailto:zandreza991@yahoo.com
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) صفحه اول و صفحه به جای کارت ملی الزم است اسکن پاسپورت خود  اتباع خارجیدانشجویان نکته مهم  : 

 را بارگذاری نمایند.تاریخ اقامت ( 

 

 سهمیه رتبه اولگواهی تایید شده  ●

از طریق  "سهمیه رتبه اول" 1فرم پیوستدانشجویانی که سهمیه آنها رتبه اول می باشد الزم است 

صفحه ثبت نام دریافت و تکمیل نمایند. پس از تایید و مهر توسط مسئول ذیربط در مقطع کارشناسی، 

آن را در قسمت گواهی تایید شده سهمیه رتبه اول در صفحه ارسال و تایید مدارک پرونده دانشجو 

 ید. بارگذاری نمای

ارک ارسال و تایید مد"توجه: این فرم فقط برای دانشجویانی که سهمیه آنها رتبه اول می باشد در صفحه 

 فعال می باشد و برای دیگر دانشجویان فرم فعال نمی باشد. "پرونده دانشجو

 
 

 

 گواهی معدل ●

است  باشند، الزملیسانس( نمی) کارشناسی مدرک اصل ارائه قادر به دالیلی به که شدگانیپذیرفته .1

محل اخذ مدرک مذکور را با محتوی  عالی آموزش توسط دانشگاه یا موسسه تایید شده گواهی اصل

تکمیل و پس از تأیید موسسه محل تحصیل، در سامانه  3فرم پیوست  25  فرم مطابق تصویر شکل

 گلستان بارگذاری نمایند.

دانشجوی سال آخر مقطع  نام برای شرکت در آزمون،در زمان ثبت که شدگانیدسته از پذیرفتهآن .2

التحصیل شده و یا حداکثر تا تاریخ فارغ 30/11/1399بایست تا تاریخ می اند وکارشناسی بوده

نام برای شرکت در این آزمون به عبارت دیگر در زمان ثبت فارغ التحصیل می شوند، 31/06/1400

( تا تاریخ 20( تا )0)براساس  ت معدل کل واحدهای گذرانده آناناند، الزم اسدانشجو بوده

( توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ 31/06/1400)و یا حداکثر تا تاریخ  30/11/1399

فرم   27و   5فرم پیوست 26در فرم های مخصوص مطابق شکل  التحصیلی دوره کارشناسی

 درج و پس از تأیید مسئول ذیربط در سامانه گلستان بارگذاری شود. 2پیوست

نسبت  "دایجا"ینه باید در این ارتباط بارگذاری شود می توانید با استفاده از گزدو صفحه با توجه به اینکه 

 با بارگذاری صفحه دوم اقدام نمایید.

 

https://education.khu.ac.ir/files/site76/files/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87_2-3.pdf1
https://education.khu.ac.ir/files/site76/files/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_1401.pdf3
https://education.khu.ac.ir/files/site76/files/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA_5.pdf
https://education.khu.ac.ir/files/site76/files/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87_4-1.pdf2
https://education.khu.ac.ir/files/site76/files/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87_4-1.pdf2
https://education.khu.ac.ir/files/site76/files/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87_4-1.pdf2
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 فرم پذیرفته شدگانی که قادر به ارائه مدرک کارشناسی منی باشند -25شکل 
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 فرم تعهد دانشجویان ترم آخر  -26شکل 
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 فرم خمصوص میانگنی معدل و واحد های گذرانده -27شکل 
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 حکم مرخصی یا موافقت کتبی محل کار برای شاغالن  ●

می باشند حکم مرخصی یا موافقت کتبی محل کار خود را اسکن و در این  کارکنان دولتدانشجویانی که جزء 

 قسمت بارگذاری نمایند.

  

 

نه از گزیپس از آنکه مدارک الزم خود را به ترتیبی که توضیح داده شد ارسال نمودید،  الزم است با استفاده 

 وارد فرم پذیرش غیر حضوری شوید و مرحله بعدی را دنبال کنید. "بازگشت"

 
چنانچه در ارسال فایل مدارک اشتباهی رخ داد و قصد حذف مدرک را داشتید ابتدا مدارک مورد نظر را  توجه:

 (.28)شکل ، آن مدرک را حذف نمایید "حذف"از داخل جدول انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی گزینه 

 

 
 ارسال و تایید مدارک پرونده دانشجو -28شکل 

 

 ارسال تعهد نامه الکترونیک قسمت یازدهم:

ظاهر میشود. دانشجویان باید تعهدنامه ها را با دقت خوانده   29با کلیک بر روی این منو صفحه مطابق با شکل 

 مشاهده می باشد.تعهد نامه قابل  30و تایید نمایند . پس از تایید مطابق شکل 

 در پایان مطابق تمام تعهدات الکترونیکی تایید شده است.

 

 
 ارسال تعهد نامه الکرتونیک -29شکل 

 

 



 

 

22 

 

 

 
 ارسال تعهد نامه الکرتونیک - 30شکل

 

 پرداخت الکترونیک مبلغ ویژه خدمات جانبی آموزشی قسمت دوازدهم:

ظاهر میشود. با کلیک بر روی آیکون بانک مرکزی وارد  31با کلیک بر روی این منو صفحه مطابق با شکل 

صفحه پرداخت بانک شده که با استفاده از کارت های بانکی و رمز دوم مبلغ خدمات جانبی آموزشی قابل 

 پرداخت خواهد بود.

 

 

 
 آموزشیپرداخت الکرتونیک هزینه خدمات جانبی  -31شکل 

 

 پرداخت الکترونیک هزینه صدور کارت دانشجویی قسمت سیزدهم :

با کلیک بر روی این منو و کلیک بر روی آیکون بانک مرکزی وارد صفحه پرداخت بانک شده که با استفاده از 

 کارت های بانکی و رمز دوم مبلغ کارت دانشجویی قابل پرداخت خواهد بود.

 نکته مهم:

از حساب شما پول کسر شد ولی پرداختی در سیستم دانشگاه صورت نگرفت، پول به اگر در حین پرداخت 

 حساب شما بازخواهد گشت و شما می توانید مجدداً عملیات پرداخت را انجام دهید.

 

 است( محل تحصیل آن ها کرجکه  روزانهتقاضای خوابگاه )صرفاً دانشجویان  قسمت چهاردهم:

وره آنها روزانه و محل پذیرش آنها کرج می باشد، می توانند تقاضای خوابگاه قابل توجه است دانشجویانی که د

 داشته باشند.
 

کلیک 

 کنید
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 دانشجویان با استفاده از لینک زیر نسبت به ثبت درخواست خوابگاه خود اقدام نمایند.

 
 

 خوابگاه هااداره  –معاونت دانشجویی 

 

 اتمام پذیرش غیر حضوری و چاپ فرم مشخصات دانشجو قسمت پانزدهم:

 (.33و  32دانشجویان با تکمیل کلیه مراحل قبل می توانند این برگه را پرینت بگیرند )اشکال 

 

 
 امتام پذیرش غری حضوری و چاپ فرم مشخصات دانشجو -32شکل 

 

 
 

 فرم مشخصات دانشجوامتام پذیرش غری حضوری و چاپ  -33شکل 

 

 
 
 

https://khu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=75


 

 

24 

 

 چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو قسمت شانزدهم:

 دانشجویان با تکمیل کلیه مراحل قبل می توانند این برگه را پرینت بگیرند.

 تذکر خیلی مهم :

 دانشجویان عزیز، الزم است شماره دانشجویی خود را در این مرحله یادداشت و نگهداری نمایند.  .1

 " اتمام پذیرش غیر حضوری و چاپ فرم مشخصات دانشجو "در مرحله  انتخاباگر بعد از کلیک برروی واژه  .2

نمایش داده نشد در انتهای صفحه دلیل انجام شدن )اشکال در بارگذاری مدارک یاعدم تکمیل مراحل  34پنجره شکل 

 رفع مشکل اقدام نماید.باال( در نوار بنفش رنگ نمایش داده می شود که دانشجو مجددا نسبت 

 

 

  درخواست معافیت تحصیلی قسمت هفدهم:

تمامی دانشجویان پسر مشمول )بجز کسانی که دارای کارت معافیت ، کارت انجام خدمت نظام وظیفه تمام 

دانشجویان پسر مشمول به حساب می آیند( برای دریافت معافیت تحصیلی نظام وظیفه عمومی در مقطع 

ضروریست در این قسمت از گزینه معافیت تحصیلی استفاده نموده و جهت تکمیل فرم معرفی کارشناسی ارشد 

( واقع در صفحه پذیرش غیر حضوری کلیک نمایید http://www.epolice.irبه نظام وظیفه، روی آدرس )

 (. 34و درخواست معافیت تحصیلی را ثبت نمایند. )شکل 

 

 
 درخواست معافیت حتصیلی -34شکل 

 

(، وارد سامانه اینترنتی خدمات انتظامی )پلیس /https://www.epolice.irابتدا با کلیک بر روی آدرس )

ثبت کد ، از طریق 35( شده، سپس با کلیک بر روی آیکون خدمات اینترنتی وظیفه عمومی واقع در شکل 10+

http://www.epolice.ir/
https://www.epolice.ir/
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( . الزم بتوضیح 37ملی و کد سخا وارد سامانه شده و درخواست معافیت تحصیلی خود را ثبت نمایید )شکل 

است این درخواست پس از تایید سازمان نظام وظیفه در کارتابل کارشناس نظام وظیفه دانشگاه خوارزمی قرار 

 د.گرفته و مراحل صدور معافیت تحصیلی توسط دانشگاه انجام می گرد

 
 

 درخواست معافیت حتصیلی -35شکل 

 

 
 

 درخواست معافیت حتصیلی -36شکل 

 
 
 

 پذیرش نهایی دانشجو

روز  2پس از تکمیل پذیرش غیر حضوری، منتظر تایید مدارک بارگذاری و پذیرش نهایی توسط کارشناسان آموزش بماند اگر تا 

سیستم گلستان از وضعیت تایید مدارک بارگذاری شده یا تکمیل را دریافت ننمودید با مراجعه به  کاری پیامک پذیرش نهایی

 مراحل ثبت نام مطلع و رفع نقص نموده و منتظر پذیرش نهایی و پیامک باشید.
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 نکته خیلی مهم:

ست ا بعد از دریافت پیامک و پذیرش نهایی توسط آموزش برای ورود به سیستم گلستان الزم 

 اطالعات زیر وارد گردد:

 شماره دانشجوییشناسه کاربری: 

 کد ملی گذرواژه:                                              

 

 مشاهده انتخاب واحد دانشجو

در نیمسال اول تحصیلی انتخاب واحد شما توسط دانشکده انجام شده است. پس از وارد شدن به سیستم گلستان 

اطالعات جامع دانشجو، انتخاب واحد خود را مشاهده نمایند در دانشجویان می توانند با کلیک بر روی منوی 

ربوطه تماس گرفته و نسبت به حل مشکل م )میزخدمت(دانشکده  غیر این صورت الزم است با واحد آموزش

باشد، اگر وضعیت دانشجو در حالت ثبت نام  حال ثبت ناممذکور اقدام نمایند ) وضعیت دانشجو بایستی در 

 (.37نشده باشد، بمنزله این است که انتخاب واحد انجام نشده است( )شکل 

 

 
 انتخاب واحد دانشجو -37شکل 

 

 

 کارت موقت دانشجویی

کارت موقت دانشجویی خود را تهیه  231گزارش پس از وارد شدن به سیستم گلستان دانشجویان می توانند با 

 (.39و  38نمایند )شکل 

https://pubrelation.khu.ac.ir/page/24695/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 کارت موقت دانشجو  -38شکل

 

 
 کارت موقت دانشجو  -39شکل 
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 تکمیل کارنامه سالمت

 قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و دانشجویان جدیدالورود دانشگاه خوارزمی 

 1401-1402پایش سالمت روان ورودی های جدید 

اجتماعی کلیه -با توجه به ضرورت بررسی وضعیت سالمت روانی( 1401-1402در سال تحصیلی جدید )�

رد لینک ذیل شده و پس از تکمیل پرسشنامه سالمت دانشجویان، الزم است تمامی دانشجویان ورودی جدید وا

 .های الکترونیکی )ایمیل( های اعالم شده ارسال نمایندروان، تصویر کارنامه خود را به آدرس

 

 برای تکمیل کارنامه سالمت روان خود از طریق لینک زیر اقدام نمایید 👇� 

https://portal.saorg.ir/mentalhealth   
 

دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد تهران باید خروجی کارنامه ی سالمت روان خود را به آدرس زیر  ��

  : ایمیل نمایند

📎 Tehrancounseling.khu@gmail.com 

 

به آدرس زیر ایمیل دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد کرج نیز موظفند خروجی کارنامه ی خود را  ��

 : کنند

📎 Karajcounseling.khu@gmail.com 

 

عزیزان لطفا توجه داشته باشند که در صورت عدم تکمیل و ارسال کارنامه سالمت روان خود ، قادر به انتخاب  ❌

 . واحد برای ترم های بعدی نخواهند بود

 

وان توسط مرکز مشاوره دانشگاه نیست و الزم به ذکر است که نیازی به مهر کردن فرم کارنامه سالمت ر ️◀

 . تنها تکمیل و ارسال آن به آدرس ایمیل های اعالم شده کافیست

 

 .این طرح شامل تمامی دانشجویان در همه رشته ها و همه مقاطع تحصیلی و همه ورودی ها می باشد��

ی گذشته این پرسشنامه را تکمیل دانشجویانی که قبال  در ترم اول و بدو ورود به دانشگاه و یا حتی در ترم ها

 .نموده اند نیز الزم است مجددا آن را پر کرده و نتیجه را ارسال نمایند

 

 1401مهلت تکمیل و ارسال کارنامه سالمت روان :  تا پایان مهرماه ✅ 

 

 

 سامانه سالمتراهنمای ثبت نام جهت تکمیل کارنامه سالمت روان کارنامه سالمت روان:
 

.pdf02-01-11/SAO.BPM_.PortalUGL2017/01https://portal.saorg.ir/ShareUpload/ 

 

https://portal.saorg.ir/mentalhealth
https://portal.saorg.ir/mentalhealth/
https://portal.saorg.ir/mentalhealth/
https://portal.saorg.ir/ShareUpload/2017/01/SAO.BPM_.PortalUGL11-01-02.pdf
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 1401-1402پایش سالمت جسم ورودی های جدید 

 با توجه به  ضرورت بررسی وضعیت سالمت جسم کلیه دانشجویان،

 الزم است تمامی دانشجویان عزیز وارد لینک ذیل شد.

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/ 

 ت نام در سامانه سجاد جهت تکمیل کارنامه سالمت جسملینک راهنمایی ثب

-01-11/SAO.BPM_.PortalUGL2017/01content/uploads/-https://portal.saorg.ir/wp

.pdf02 

 ت جسم و پس از تکمیل پرسشنامه سالم

جهت معاینه و تکمیل  1401تا پایان مهرماه   دانشگاه خوارزمی در تهران و کرجبه مرکز بهداشت ودرمان  

فرم  مراجعه نمایند. در صورت عدم انجام و تکمیل  پایش سالمت قادر به انتخاب واحد ترم  های بعدی 

 نخواهند بود

  الزامی می باشد. 1401ودی تکمیل فرم سالمت جسم برای  تمامی دانشجویان خصوصا ور

 

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی

 
نماید. به منظور بهره مندی از فعالیت های ورود شما را به اولین نهاد آموزش عالی کشور خیر مقدم عرض می

فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه و دریافت کارنامه فرهنگی ضروری است ابتدا وارد 

شده و سپس عضویت خود را در سامانه نگارستان /O8fvZNY2https://survey.porsline.ir/s  لینک

 .تکمیل نمائید/https://negarestan.khu.ac.ir  به آدرس

ضمناً با توجه به مصوبه و تاکید شورای فرهنگی دستور فرمائید در انتهای فرم تعهدنامه که توسط دانشجو امضا 

ضمناً والدین یا بستگان خودم اجازه دسترسی به اطالعات دانشگاهی : می گردد این جمله اضافه گردد

 .اینجانب را دارند

 

 

 ارسال اصل مدارک مورد نیاز بصورت پست پیشتاز به دانشگاه خوارزمی

مرحله تکمیلی و ضروری ثبت نام در دانشگاه، ارسال دقیق اصل مدارک مورد نیاز می باشد،  الزم است دانشجویان 

به دبیرخانه مرکزی دانشگاه ارسال نمایند. بر روی پاکت  طریق پست پیشتازگرامی اصل مدارک زیر را صرفاً از 

 ارسالی باید اطالعات زیر قید شود:

 
 نام و نام خانوادگی ✔

 شماره ملی ✔

 رشته قبولی ✔

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/2017/01/SAO.BPM_.PortalUGL11-01-02.pdf
https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/2017/01/SAO.BPM_.PortalUGL11-01-02.pdf
https://survey.porsline.ir/s/2fvZNY8O
https://survey.porsline.ir/s/2fvZNY8O
https://negarestan.khu.ac.ir/
https://negarestan.khu.ac.ir/
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 مقطع تحصیلی ✔

 
 

 تذکر مهم : 

 لطفا جمله ذیل را حتما روی پاکت ارسال مدارک قید نمایید:

مقطع کارشناسی ارشد رشته  1401دانشجوی ورودی جدید سال   -------مدارک تحصیلی آقا/خانم 

  --------شماره ملی  -------کد رشته   -----قبولی

 
 دانشجویان کارشناسی ارشدمدارک مورد نیاز برای ارسال پستی توسط 

 اصل مدرک کارشناسی )دانشنامه به همراه گواهی معدل یا ریز نمرات یا گواهی نامه موقت کارشناسی(  ✔

 تذکر مهم : 

 در صورتی که اصل مدرک کارشناسی ندارید مدارک زیر باید ارسال شود:

فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره های کارشناسی شرکت  -الف

 (2)فرم پیوست 1401کننده در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال

فرم مدرک کارشناسی و معدل برای پذیرفته شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک  –ب 

 3پیوستفرم . کارشناسی نمی باشند

 

 
 است، مدارک را به آدرس زیر ارسال نمایند:  کرج  و تهرانتمام دانشجویان که محل پذیرش آن ها در 

 
 

 ، دانشگاه خوارزمی -میدان دانشگاه  -خیابان شهید بهشتی کرج، آدرس: 

 دبیرخانه مرکزی، 31979-37551کد پستی : 

 
 

 معاونت آموزشی و حتصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی

 

https://education.khu.ac.ir/files/site76/files/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87_4-1.pdf2
https://education.khu.ac.ir/files/site76/files/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_1401.pdf3

