
 :دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه خوارزمي

تير  11تير لغايت  4 از تاريخ ثبت نام ترم تابستان اين دسته از دانشجويان تنها الزم است با استفاده از منوي

واحد بوده و براي اخذ  6 اقدام به انجام انتخاب واحد نمايند. دانشجويان دقت كنند سقف دروس انتخابي در تابستان 89 ماه

 .دروس پايه الزم است كه حتما يك بار در درس مربوطه نمره ردي اخذ كرده باشيد

  :دانشجويان متقاضي شاغل به تحصيل در ساير دانشگاه ها

 :ان در دو مرحله انجام مي شودثبت نام اين دسته از متقاضي

  متقاضي الزم است  89تيرماه  4لغايت  25 در بازه زماني : مرحله اول

سپس بر روي  و را انتخاب، ورود به سيستم و وارد كردن كد امنيتي آيكون golestan.khu.ac.ir بعد از وارد كردن آدرس

ثبت مشخصات  -  پذيرش مهمان -آموزش )ده از مسيركليك كرده و با استفا ثبت نام متقاضيان ترم تابستان آيكون

مشخصات اوليه خود را تكميل و براي ورود به سيستم خود يك ( اوليه دانشجويان متقاضي مهمان در اين دانشگاه

سيستم خارج  كرده، سپس از كليكمتقاضيثبت موقت مشخصات  شناسه كاربري و گذرواژه تعريف نماييد، بر روي ايكون

ا با استفاده از شناسه كاربري و گذرواژه اي كه براي خودتان تعريف كرديد، مجددا واردسيستم گلستان شده و شده و مجدد

را تكميل نماييد. در اين  پذيرش غيرحضوري دانشجويان متقاضي ميهمان در اين دانشگاه مراحل موجود در پردازش

اييد نمايد. همچنين الزم است مدارك خواسته شده )شامل مرحله متقاضي بايد اطالعات اوليه مربوط به خود را تكميل و ت

 .معرفي نامه دانشگاه مبدا و كارت دانشجويي متقاضي( را بارگذاري نموده و براي ورود به مرحله دوم منتظر تاييد مديريت بماند

 ارسال تصوير نامه موافقت دانشگاه مبدا و تصوير كارت دانشجويي دانشجو الزامي است

به  تير ماه نسبت 11تير لغايت  5از تاريخ  پس از تاييد درخواست دانشجو توسط مديريت دانشجو ميتواند :وممرحله د

 .خود اقدام نمايد انجام انتخاب واحد

لاير و به ازاء هر واحد دروس پايه و عملي  0111111پرداختي به ازاء هر واحد دروس عمومي)تئوري(  ميزان شهريه

 .ي باشدلاير م 0011111 عمومي 

براي مشاهده دروس ارائه شده و اطالعات كاملتر در اين خصوص مي توانيد به 

 .پرتال دانشگاه خوارزمي مراجعه كنيد

 :با شماره هاي زير تماس بگيريد متقاضيان گرامي در صورت داشتن هر گونه سوالي ميتوانيد در ساعات اداري
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