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 بسمه تعالی

 

مراحل دانشگاه خوارزمی، به اطالع میرساند  دکتری تخصصی مقطع جدیدالورود برای پذیرفته شدگان ضمن تبریک قبولی و آرزوی موفقیت
 می باشد: این دانشگاه شامل دو مرحله به شرح ذیل نام دانشجویان ثبت

به  52/6/1932شنبه  لغایت  52/6/1932 شنبه پنجتاریخ از برای کلیه دانشجویان  :ثبت نام اینترنتی )غیر حضوری( مرحله اول: -1

 میباشد. روز 9مدت 
به سایت باال  به  11Internet Explore با استفاده از مرورگر صرفاً های ذکر شدهجهت ثبت نام اینترنتی الزم است در تاریخ

golestan.khu.ac.ir دانشجویان  هایی که در این سایت آمده است نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید.مراجعه و مطابق اطالعیه
عزیز الزم است که کلیه مراحل ثبت نام اینترنتی را مطابق ضوابط اعالم شده در سیستم گلستان به دقت تکمیل کرده تا در هنگام ثبت نام 

 با مشکلی مواجه نشوند.حضوری 

و  جویان روزانه تهران، روزانه کرجبه تفکیک دانش تحویل و تطبیق مدارک به صورت حضوری :ثبت نام حضوری مرحله دوم: -5

 باشد.دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه مطابق جداول پیوست می

 و تأیید آنها  دانشگاه خوارزمی مطابق زمان ها اعالمیحضوری به نام دانشجویان جدیدالورود منوط به مراجعه  قطعی شدن ثبت
 باشد.می حوزه تحصیالت تکمیلیتوسط کارشناسان 

  دقت کرده و در شهر محل پذیرش خود برای ثبت نام  تهران یا کرجبه کد محل پذیرش خود در  روزانهدانشجویان ضروری است
 حضوری مراجعه نمایند.

  گیرد.خودگردان دانشگاه در تهران صورت میثبت نام کلیه دانشجویان پردیس 
 

ها مطابق مصوبه هیئت امنای دانشگاه با اخذ ، ثبت نام از آنمراجعه نکنندبرای ثبت نام به دانشگاه موعد مقرر توجه: دانشجویانی که در 
 امکان پذیر خواهد بود. نوبت دوم(معادل دانشجویان )یک ترم شهریه ثابت 
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  51/- لغایت صبح 9 ساعت از محل تحصیل تهران  روزانه دانشجویان مدارک حضوری تحویل تاریخ

 (روز 9به مدت  52/6/5932شنبه  لغایت  52/6/5932شنبه  پنجتاریخ  )ثبت نام اینترنتی از

 می باشد.  تهرانپذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 
 تاریخ و محل ثبت نام     مقطع  رشته  دانشکده 

 علوم جغرافیایی

 حقوق

 مدیریت

 تربیت بدنی

 علوم مالی

 اقتصاد

 فیزیکعلوم 

  کلیه گرایش ها

 دکتری 

 

 82/6/5991شنبه یک

 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 

 –ساختمان سمیه  –خیابان خاقانی 

 اداره تحصیالت تکمیلی

 علوم زیستی

 فنی و مهندسی

 روانشناسی و علوم تربیتی

 شیمی

 ریاضی

 هاو زبان ادبیات

 زمینعلوم 

  کلیه گرایش ها

 دکتری 

 

 89/6/5991 دوشنبه

 

 

 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 

 –ساختمان سمیه  –خیابان خاقانی 

 اداره تحصیالت تکمیلی
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  51/- لغایت صبح 9 ساعت از کرجمحل تحصیل   روزانه دانشجویان مدارک حضوری تحویل تاریخ

 (روز 9به مدت  52/6/5932شنبه  لغایت  52/6/5932شنبه  تاریخ پنج اینترنتی از)ثبت نام 

 می باشد. کرجپذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 

 تاریخ و محل ثبت نام مقطع رشته دانشکده

 

 کلیه دانشکده ها

 

زبان و  –زبان و ادبیات فارسی  –حکمت متعالیه  –تاریخ ایران بعد از اسالم 

 شیمی معدنی –فیزیک نجومی  –مشاوره  –ادبیات عرب 

 

 دکتری

 

 82/6/5991شنبه یک

 
 –خیابان شهید بهشتی کرج، آدرس : 

، دانشگاه خوارزمی –میدان دانشگاه 

 دانشکده ادبیات
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  51/- لغایت صبح 9 ساعت از  پردیس خودگردان دانشجویان مدارک حضوری تحویل تاریخ

 (روز 9به مدت  52/6/5932شنبه  لغایت  52/6/5932شنبه  تاریخ پنج اینترنتی از)ثبت نام 

 می باشد.  پردیس خودگردان پذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 
 تاریخ و محل ثبت نام     مقطع  رشته  دانشکده 

 

 مدیریت
   –کلیه گرایشها 

 دکتری 

 

 

 82/6/5991شنبه یک

 

 –مفتح  خیابان شهید  -آدرس:تهران 

خیابان  –نرسیده به خیابان انقالب 

  -04پالک  –شهید بوربور 

 پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

  –کلیه گرایشها  علوم زیستی 

   –کلیه گرایشها  تربیت بدنی 

 دکتری

 

 82/6/5991شنبه یک

 

 – مفتح شهید خیابان  - تهران:آدرس

 خیابان – انقالب خیابان به نرسیده

 -04 پالک – بوربور شهید

 خوارزمی دانشگاه الملل بین پردیس

  –کلیه گرایشها  ادبیات 

  –کلیه گرایشها  حقوق

 

 علوم جغرافیایی 
   –کلیه گرایشها 

 دکتری

 

 

 89/6/5991شنبه  دو

 

 –مفتح  خیابان شهید  -آدرس:تهران 

خیابان  –نرسیده به خیابان انقالب 

  -04پالک  –شهید بوربور 

 پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

 

  –کلیه گرایشها  علوم مالی 

 دکتری  –کلیه گرایشها  اقتصاد 

 

 

 

 

 89/6/5991شنبه  دو

 

 

 –مفتح  خیابان شهید  -آدرس:تهران 

خیابان  –نرسیده به خیابان انقالب 

  -04پالک  –شهید بوربور 

 پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی 

 

  –کلیه گرایشها  فنی و مهندسی 
  –کلیه گرایشها  روانشناسی و علوم تربیتی

 


