
  

 دانشگاه يرفته شده مقطع کارشناسيهمان پذيان ميثبت نام دانشجو

 2042-2041 يليتحص سال يخوارزم

 

و در سيستم اداری دانشگاه ثبت  دانشجويان ميهمان بايستی موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد را کسب کرده باشند :تذکر مهم 

 .با شخص دانشجو خواهد بود مسئوليتدر غير اينصورت هر گونه . شده باشد

 ( نديق مطالعه نمايان آن بصورت دقيه را تا پايلطفاً اطالع يان گراميدانشجو )

  

 نظور انجامم هب باشند يم يدانشگاه خوارزم ييشماره دانشجو يقبل که دارا يهمان سال هايان ميدانشجو .2

 ند ياقـدام نماـل يبشرح ذ  2042-2041 يليسـال تحص دوممسال ينتخاب واحد نا

  

مسال يسرترم ن لستان خود شده و در صـورت داشتنستم گيس یصفحه کاربـر ان تنها الزم است واردين دسته از دانشجويا

اعالم  یدـنـبـطبق بـرنـامه زمان 1041ماه  بهمن11 لغايت 8 از تاريخ نام در اطالعات جامع دانشجو در زمان ثبت 1041 دوم

 .دـنـياـمـن  دامـود اقـد خـاب واحـخـتـانبه انجام  تـبـشـده نس

 . ندينمام قبل از انجام انتخاب واحد اقداـه خود، يشهر یه بـدهيـان حتما نسبت بـه تسويالزم بـه ذکـر است که دانشجو

  

 موافقتن آنا يهمانيبا درخواست م (ن ترم ياول يبرا ) که يهمان دانشگاه خوارزميم يان متقاضيدانشجو - 1

 .ر را انجام دهند يند ثبت نام مراحل زيل فرآيالزم است جهت تکم استشده 

 

  :شود يمرحله انجام م 3ان در ين دسته از متقاضيثبت نام ا

  یگلستان توسط متقاض هو گذر واژه سامان ین شناسه کاربرييه و تعيثبت موقت اطالعات اول  :  مرحله اول 

      ( آموزش دانشکده مربوطهاداره  )ت يريد مدييتأ  : مرحله دوم  

 انجام انتخاب واحد توسط دانشجو    : مرحله سوم 

 



  ثبت موقت اطالعات:  مرحله اول 

 :  ندينما ير را طيهمان الزم است مراحل زيم متقاضيجهت انجام ثبت نام ،

  

       golestan.khu.ac.ir: ستم گلستان با استفاده از آدرس  يورود به س – 1

  

سال  به دانشگاه خوارزمی (اولين بار )  همانيم یمتقاض "کونيآ یک بر رويکلسپس  یتيکد امن وارد کردن – 2

 .و بعد آن کليک بر روی آيکون ورود1041 "    -1041یليتحص

 اطالعات دانشجو از طريق منوی هيل اوليتکم – 3

 ميهمان در اين دانشگاهثبت مشخصات اوليه دانشجويان متقاضی  ــ پذيرش ميهمان  ــدانشجو 

  

  

ف شناسه يستم گلستان اقدام به تعريورود به س یه خود را وارد کرده و براين مرحله دانشجو الزم است مشخصات اوليدر ا

  . ديو گذر واژه نما یکاربر

 

 .ديئنماره يخود ذخ یبرارا و پسورد ساخته شده  یشناسه کاربر اًحتم است به هنگام ثبت مشخصات، یادآوريالزم به : توجه 



 
  

 ف شده در مرحله قبل يو گذر واژه تعر یگلستان با استفاده از شناسه کاربرآموزشی ستم يورود مجدد به س – 4

 : یبه صورت کامل با استفاده از منو یل اطالعات فرديتکم – 5

  دانشگاه پذيرش غيرحضوري دانشجويان متقاضي ميهمان در اين ــپذيرش ميهمان  ــدانشجو  ــآموزش 

در پايان اين صفحه جهت ذخيره اطالعات وارده حتماً  ل ويه مربوط به خود را تکميد اطالعات اوليبا ین مرحله متقاضيدر ا

 .را فعال نمايند "اطالعات وارده مورد تأييد اينجانب می باشد  "گزينه 

 

 کارشناسان آموزش دانشکدهد ييتأ: مرحله دوم

پس از  .برسدکارشناسان آموزش دانشکده د ييبه تأ یستيشده و با یمرحله اطالعات ثبت شده توسط دانشجو، بررس نيدر ا

 . خواهد بود یدانشجو قادر به ادامه مراحل بعددانشکده د ييتأ

 

  دـانجام انتخاب واح:  مرحله سوم

ماه بهمن  22ت يلغا  8خ  ياز تارتواند ي، دانشجو م (آموزش دانشکده )  تيريد درخواست دانشجو توسط مدييپس از تأ 

  .دياقدام نما  ن دانشگاهيهمان در ايم یان متقاضيدانشجو یرحضوريرش غيق پذياز طر به انجام انتخاب واحد  نسبت

 . ديتماس حاصل فرمائ کارشناسان دانشکدهن مرحله با يدر صورت بروز مشکل در ا

 



 ( 444/444/14 )ه به مبلغيش پرداخت شهريالزم است قبل از انجام انتخاب واحد نسبت به پرداخت پ انيدانشجو :نکته 

 .ميليون ريال از طريق منوی زير اقدام نمايند ستيب

 

 پرداخت شهريه دانشجو...........  شهريه ........... آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 .دينفرماحاصل آقای جعفريان تماس  1888با داخلی در صورت لزوم  شهريهدانشجويان در خصوص 

  :ديرير تماس بگيز با شماره يد در ساعات اداريتوانيم يدر صورت داشتن هر گونه سوال يان گراميمتقاض

 تلفن:   0069744-4173                                                         

  1182 داخلی                                         

  

 

   

  

  


