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 بسمه تعالی

 

دانشگاه  جدید الورود کارشناسی ارشددستور العمل ثبت نام اینترنتی و حضوری پذیرفته شدگان 

 (69-69سال تحصیلی  ) خوارزمی
 

 

انجام ثبت نام اینترنتی خود  اقدام دانشجویان عزیز الزم است مطابق مراحل زیر و با دقت نسبت به 

 نموده تا در هنگام مراجعه حضوری با مشکلی مواجه نشوند:

 به باال به آدرس اینترنتی  Internet Explore 7ورود به سیستم آموزشی گلستان با استفاده از مرورگر -1

"golestan.khu.ac.ir” 

 691+دانشجویان ورودی مهر: شماره داوطلبیبرای  شناسه کاربریkhu  

 699 +بهمن: شماره داوطلبیورودی برای دانشجویان  شناسه کاربریkhu  

 69می باشد، شناسه کاربری برای دانشجوی ورودی مهر  999756مثال: اگر شماره داوطلبی شما 

 khu691999756عبارت است از: 

  :کد ملیگذر واژه  

 

 تکمیل فرمهای مربوطه در سایت  -9

دانشجویان باید به دقت کلیه فرم ها را پر نمایند. مسئولیت ارائه اطالعات نادرست و عدم تکمیل 

 ها بصورت کامل به عهده دانشجوست.فرم

 

 

 

 

http://www.golestan/
http://www.golestan/
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 آپلود کردن مدارک اسکن شده ی ذیل:                                                   -3

  مدرک کارشناسی 

 (ا بودندر صورت دار) مدرک کاردانی 

 (و صفحه توضیحات )اگر حاوی توضیحات باشد صفحه اول شناسنامه 

  کارت ملی 

 عکس مربوط به سال اخیر باشد( عکس(  

  ویژه برادرانمدرک نظام وظیفه() 

  درصورت مشمول بودنگواهی رتبه اول() 

  درصورت مشمول بودنمعرفی نامه سهمیه رزمندگان() 

  درصورت مشمول بودن()حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی برای کارمندان دولت 

 

 پرداخت الکترونیکی  بابت شهریه -9

  برای کلیه دانشجویانریال  191.111پرداخت الکترونیکی هزینه خدمات آموزشی به مبلغ   

  بین المللدانشجویان  پردیس 

 ریال 39.111.111مبلغ      دانشکده علوم انسانی                           

 ریال 39.111.111 مبلغ            پایه علوم –دانشکده فنی و مهندسی 

  مجازی های دورهدانشجویان 

 ریال 19.111.111علی الحساب مبلغ 

 

 پرینت گرفتن از فرمهای زیر:  -9

 "ارائه این فرم ها در زمان ثبت نام حضوری الزامی است"

  درسیستم گلستان( 1511الورود )گزارش فرم مشخصات دانشجویان جدید 

 به دانشگاه مقطع  ،پس از تکمیل توسط خود دانشجو)خواست ریزنمرات و تاییدیه تحصیلیفرم در

 (شود پستقبلی 

 (اینترنتی نام ثبت هنگام گلستان سیستم در) معافیت تحصیلی درخواست فرم 

 ( 19)فرم  ه مدرک تحصیلی آنها آماده نیستفرم تایید معدل کارشناسی برای پذیرفته شدگانی ک 
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 (19یا  11)فرم  فرم تایید سهمیه رزمنده 

 (19فرم غت از تحصیل دانشجویان ترم آخر )فرم تعهد فرا 

 ( 19موزش رایگان دانشجویان روزانه  )فرم فرم تعهد آ 

  فرم حراست 

 ی جدید از مرکز بهداشت دانشگاه فرم کارنامه سالمت جسم دانشجویان ورود 

 (فرم شماره یکویل مدارک )فرم تعهد تح 

 
 مدارک مخصوص پذیرفته شدگان پردیس: -9

 عالوه بر مدارک فوق الزم است مدارک زیر نیز ارائه شود:

  ریال 191.111.111سفته به مبلغ 

 ( دریافت فرمتعهد نامه محضری ) 

 (درخواست ریزنمرات )دریافت فرم 

 ( مرام نامه انضباطی )دریافت فرم 

 

 در ثبت نام حضوری:تحویل مدارک  -7

دانشجویان عزیز باید در هنگام ثبت نام حضوری مطابق با تاریخ های مندرج در جدول اعالم شده از 

 مدارک زیر را تحویل نمایند:طرف دانشگاه 

 های پرینت گرفته شده از سیستم گلستان در ثبت نام اینترنتیفرم 

 اصل مدرک کارشناسی و کاردانی  و یک برگ فتوکپی آن 

 تذکر: مدرک معادل بایستی با مجوز شورای گسترش آموزش عالی و تائید وزارت علوم باشد.

  (قطعه )پشت نویس شده 9عکس 

 مدرک نظام وظیفه 

 معرفی نامه سهمیه رتبه اول 

 معرفی نامه سهمیه رزمندگان 


