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معاونت آموزشي دانشگاه خوارزمي در مورد داوطلبان مرحله دوم  ١اطالعيه شماره 

  ١٤٠٠آزمون دكتراي 

  

 دانشگاه هك داوطلباني كليه به نهادن ارج و تبريك ضمن خوارزمي دانشگاه تكميلي تحصيالت و آموزشي معاونت

 كليه اطالع به اند،نموده انتخاب ١٤٠٠ سال دكتري دوره در تحصيل ادامه براي را خوارزمي يكصد ساله

 سيبرر عملي، سنجش و علمي مصاحبه( دوم مرحله براي كه داوطلباني است كه الزم رساندمي عزيز داوطلبان

 نامثبت جهت خرداد ٦ لغايت ٣ تاريخ از اند، شده معرفي سنجش سازمان طرف از) پژوهشي و آموزشي سوابق

و مطابق  مراجعه نمايند http://golestan.khu.ac.ir لينكبه  IEمرورگر  از استفاده با صرفاً اينترنتي

  رنتي اقدام نمايند. تنسبت به ثبت نام اينانتهاي اين فايل دستورالعمل موجود در 

  

 متقاضي حتما نكات زير را رعايت نمايد:

 الكترونيكي درگاه طريق از را) ريال و دويست هزار ميليون (يك ريال ١,٢٠٠,٠٠٠ مبلغ است الزم داوطلبان -١

  .نمايند واريز حضوري غير نام ثبت زمان در خوارزمي دانشگاه آموزشي جامع سامانه

 اند كافي است فقط يك بار واريز وجه نمايند.متقاضياني كه در چندين كد رشته ثبت نام كرده -٢

ها را نيز مشاهده نمايند تا از نكات تكميلي احتمالي آگاه رنتي دانشكدهتالزم است متقاضيان صفحه اين -٣

 شوند.

اخذ اي از دانشگاه محل تحصيل شوند بايد نامهدانش آموخته مي ٣١/٦/١٤٠٠دانشجويان سال آخر كه تا  -٤

 ارائه نمايد.  در صورت نياز كه معدل دروس گذرانده را نمايند

  آدرس اينترنتي زير مراجعه نمايند: به شهريه از اطالع جهت پرديس،نوبت دوم و  هايدوره محترم داوطلبان -٥

https://pgeducation.khu.ac.ir/page/8187/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8
%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-
%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87 

  

حداكثر تا و بقيه نكات الزم، غيرحضوري)  پرديس، حضوري/نوبت دوم/  زمان مصاحبه (روزانه/

-اعالم مي دانشگاه خوارزمي صفحه اينترنتي معاونت آموزشياز طريق  خرداد ٨تاريخ 

  د.شوهاي غيرمرتبط خودداري گردد. لطفا از تماس با شماره
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  رود به سامانه گلستان براي ثبت نامو اهنماير

  .وارد نماييدشناسه كاربري و گذرواژه را مطابق توضيحات زير بايستي  براي ورود به سامانه گلستان

  به فرمت زير است: شناسه كاربري -الف

02400XXXXXX 

  شماره داوطلبي است. XXXXXXكه 

 02400111111مي شود :  كاربريشناسه  باشد 111111 شما بصورت شماره داوطلبياگر  مثالبه عنوان 

  وارد شود.رقمي  ١٠ بصورت كد بايستيشماره ملي هر متقاضي است كه  ،ر واژهذگ -ب

 پذيرش/  آزمون داوطلب پذيرش /داوطلب پذيرش آزمون/ثبت نام/از مسير هر داوطلب بايستي  -ج

د ارالمي در اختيار ديد و از مسير ساير اطالعات داوطلب نيز اگر اطالعاتي در زمينه هاي اعنما امن ثبت داوطلب

  يد.نما وارد سيستم

/ اطالعات داوطلبان آزمونو از مسير گزارش  ٢٨٨٧و  ٨٨٩٩ هاي شمارهگزارش ،از مسير گزارش آزمون -د

  را تهيه و همراه خود داشته باشيد. ٢١٠٧گزارش  ،آزمون

  خانم مهندس گودرزي تماس بگيريد. ٧داخلي  ٨١٥٨٤٤٥٤در صورت بروز مشكل با شماره تلفن   -ه

 


