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  بسمه تعالی

دانشگاه خوارزمی  به ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت براي پذیرفته شدگان جدیدالورود مقطع دکتري تخصصی
رساند مراحل ثبت نام دانشجویان این دانشگاه شامل دو به عنوان نخستین مرکز اموزش عالی کشور، به اطالع می

  مرحله به شرح ذیل می باشد:

  اینترنتی (غیر حضوري):مرحله اول: ثبت نام 

 روز می باشد.  3به مدت  10/6/1396لغایت  8/6/1396براي کلیه دانشجویان از تاریخ چهارشنبه 

به    Internet Explore7شده صرفاً با استفاده از مرورگرجهت ثبت نام اینترنتی الزم است در تاریخ هاي ذکر  - 1
اطالعیه هایی که در این سایت آمده است نسبت  مراجعه و مطابق  /http://golestan.khu.ac.irلینک باال به 

به انجام ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید. دانشجویان عزیز الزم است که کلیه مراحل ثبت نام اینترنتی را مطابق 
لستان به دقت تکمیل کرده تا در هنگام ثبت نام حضوري با مشکلی مواجه ضوابط اعالم شده در سیستم گ

  نشوند. 

  مرحله دوم: ثبت نام حضوري: 

دانشجویان پردیس  -روزانه کرج –تحویل و تطبیق مدارك به صورت حضوري به تفکیک دانشجویان روزانه تهران
 خودگران دانشگاه مطابق جدول ذیل می باشد. 

هاي دانشجویان جدید الورود منوط به مراجعه حضوري به دانشگاه خوارزمی مطابق زمانقطعی شدن ثبت نام  •
 اعالمی و تأیید آنها توسط کارشناسان حوزه تحصیالت تکمیلی می باشد. 

ضروري است دانشجویان روزانه به کد محل پذیرش خود در تهران یا کرج دقت کرده و در شهر محل پذیرش  •
 مراجعه نمایند. خود براي ثبت نام حضوري 

 ثبت نام کلیه دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه در تهران صورت می گیرد.  •

توجه: دانشجویانی که در موعد مقرر براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه نکنند، ثبت نام از آن ها مطابق مصوبه هیئت 
  ) امکان پذیر خواهد بود.  امناي دانشگاه با اخذ یک ترم شهریه ثابت ( معادل دانشجویان نوبت دوم

  

  

  

http://golestan.khu.ac.ir/
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  می باشد.  تهرانپذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 
  تاریخ و محل ثبت نام        مقطع   رشته   دانشکده 

  

 –علوم جغرافیایی 
ادبیات و علوم انسانی 

 –تربیت بدنی  –
روانشناسی و علوم 

  تربیتی 

 –جغرافیا و برنامه ریزي روستایی  –جغرافیا و برنامه ریزي شهري 
فیزیولوژي  –( مدیریت –تربیت بدنی  –اقلیم شناسی  –ژئومورفولوژي 

برنامه ریزي  –فلسفه تعلیم و تربیت بیومکانیک )  –رفتار حرکتی  –
 –روانشناسی تربیتی  -علم اطالعات ودانش شناسی   –درسی 

آموزش زبان  –ادبیات فارسی   –روانشناسی سالمت  –روانشناسی 
  زبان و ادبیات انگلیسی  جامعه شناسی  –انگلیسی 

  

  

  دکتري 

  

  12/6/1396یکشنبه  

  

 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 
 –ساختمان سمیه  –خیابان خاقانی 

  اداره تحصیالت تکمیلی

 –شیمی  –علوم زمین 
علوم  –علوم زیست 

 –فیزیک  –ریاضی 
  فنی و مهندسی 

  حقوق  –مدیریت  

شیمی تجزیه  –شیمی فیزیک  –زمین شناسی مهندسی  –آب شناسی  
ریاضی محض  –علوم جانوري تکوینی  –علوم جانوري فیزیولوژي  –
  جبر (

 –فیزیک اتمی و مولکولی  –ریاضی کاربردي   –و آنالیز  آنالیز ) 
مهندسی عمران ژئوتکنیک  –مهندسی عمران سازه -پالسماي پزشکی  

 -روابط بین الملل –حقوق جزا  –حقوق خصوصی  –مهندسی صنایع  –
 -منابع انسانی ) –مدیریت دولتی (رفتار سازمانی  –مدیریت آموزشی 

  آموزش عالی 

  

  

  دکتري

  13/6/1396  دوشنبه

  

 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 
 –ساختمان سمیه  –خیابان خاقانی 

  اداره تحصیالت تکمیلی

  

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

  

ادبیات و علوم انسانی 
روانشناسی و علوم 

  شیمی  –تربیتی 

  

  شیمی آلی  –مشاوره  –حکمت متعالیه  

  

  دکتري 

  

  13/6/1396دوشنبه  

  

 –خیابان شهید بهشتی  –آدرس: کرج 
 –دانشگاه خوارزمی  –میدان دانشگاه 

ساختمان مرکزي، سالن آموزش طبقه 
   6اول اتاق 
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  می باشد.   پردیس بین المللپذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 
  تاریخ و محل ثبت نام        مقطع   رشته   دانشکده 

  

 –علوم جغرافیایی 
ادبیات و علوم انسانی 

 –تربیت بدنی  –
روانشناسی و علوم 

  تربیتی 

 –جغرافیا و برنامه ریزي روستایی  –جغرافیا و برنامه ریزي شهري 
فیزیولوژي  –( مدیریت –تربیت بدنی  –اقلیم شناسی  –ژئومورفولوژي 

برنامه ریزي  –فلسفه تعلیم و تربیت بیومکانیک )  –رفتار حرکتی  –
روانشناسی  - روانشناسی  - علم اطالعات ودانش شناسی   –درسی 
آموزش زبان  –ادبیات فارسی   -مشاوره  –روانشناسی سالمت –تربیتی 

  جامعه شناسی  -زبان و ادبیات انگلیسی   –انگلیسی 

  

  

  دکتري 

  

  12/6/1396یکشنبه  

  

 –خیابان شهید مفتح  –آدرس: تهران 
خیابان  –نرسیده به خیابان انقالب 

پردیس بین  -40پالك  –شهید بوربور 
  الملل دانشگاه خوارزمی 

علوم  ––علوم زمین 
علوم ریاضی  –زیست 

فنی و  –فیزیک  –
  مهندسی 

  حقوق  –مدیریت  

 –علوم جانوري فیزیولوژي –زمین شناسی مهندسی  –آب شناسی  

مهندسی صنایع  –مهندسی عمران ژئوتکنیک  –مهندسی عمران سازه -
مدیریت آموزشی  - روابط بین الملل –حقوق جزا  –حقوق خصوصی  –
  آموزش عالی  - منابع انسانی ) –مدیریت دولتی (رفتار سازمانی  –

  

  

  دکتري

  13/6/1396دوشنبه  

  

 –خیابان شهید مفتح  –آدرس: تهران 
خیابان  –نرسیده به خیابان انقالب 

پردیس بین  -40پالك  –شهید بوربور 
  خوارزمیالملل دانشگاه 
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  راهنماي استفاده از سیستم گلستان براي دانشجویان جدیدالورود
  از دو روش ذیل می توانید وارد سیستم آموزشی گلستان شوید :

  /http://golestan.khu.ac.irلینک   - 2

 و از مسیر آموزش                  سامانه آموزشی گلستان، وارد سیستم شوید. شدهوارد سایت خوارزمی  - 3

 شما پسورد و)  شود وارد داوطلبی شماره * جاي به  khu961******(شما  نام کاربريبراي ورود 
 شما می باشد. ملی کد

  پس از ورود به سیستم وارد صفحه ذیل شوید
 

 

http://golestan.khu.ac.ir/
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پس از کلیک بر روي پذیرش غیر حضوري کلیه مراحل مشخص شده را بایستی کامل نمائید. این مراحل اعم از کامل 
  نمودن مشخصات شخصی و خانوادگی، بارگذاري کلیه فایل هاي اعالم شده، پرداخت مبالغ مشخص شده  و در نهایت 

  

اگر اجازه اخذ گزارش مربوطه داده نشد به پیغامی که نشان دهنده پایان پذیرش غیر حضوري است و  1800اخذ گزارش 
  که سیستم میدهد توجه نمائید و همان فیلد مورد نظر را کامل نمائید.

اگر در حین پرداخت شهریه از حساب شما پول کسر شد ولی پرداختی در سیستم دانشگاه صورت نگرفت،  پول به 
  شب مجددا عملیات پرداخت را انجام دهید. 12حساب شما بازخواهد گشت و شما بایستی بعد از ساعت 

  :1نکته مهم

بایستی کلیه فیلدهاي مشخصات اعم از ایمیل و محل صدور و محل تولد و نام انگلیسی و....خود را با دقت و اجبارا کامل 
توانید با نمایید. این مشخصات در طول تحصیل براي شما بسیار مهم و کاربردي هستند. در فیلد نام محل صدور و تولد می

گذاشتن % و نوشتن ابتداي نام شهر مورد نظر و گرفتن عالمت سئوال، نام کامل شهر را جستجو کرده و روي آن کلیک 
  کنید تا کد آن در فیلد مورد نظر جایگذاري  شود.

  پس از پایان ثبت مشخصات حتما گزینه تایید دانشجو را بله بزنید و روي گزینه اعمال تغییرات کلیک کنید.

  (مخصوص دانشجویان پسر که مشمول سربازي می باشند): 2نکته مهم 

دانشجوي پسر که در حین خدمت می باشد الزم است برگه ترخیص از خدمت را حتما همراه خود براي روز ثبت نام 
  حضوري بیاورد و در قسمت مدارك نظام وظیفه خود اسکن همین برگه را بارگذاري نماید.

پرینت برگه اعالم معافیت تحصیلی را از کارشناس مربوطه  ري بایستی دانشجویان مشمول حتماًدر روز ثبت نام حضو **
مراجعه کنند تا هر چه زودتر معافیت براي آنها توسط حوزه نظام وظیفه صادر شود. در غیر  10تحویل گرفته و به  پلیس+

  اینصورت براي شما غیبت در نظام وظیفه ثبت خواهد شد.

مشمول سربازي میباشند و مدرکی اعم از کارت پایان خدمت و معافیت و حین خدمت ندارند بایستی در دانشجویانی که 
قسمت مورد نظر یک برگه اي مانند اسکن شناسنامه بارگذاري کنند زیرا این قسمت جزو فایل هاي اصلی است و در 

  صورت عدم بارگذاري سیستم خطا میدهد.
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اد ذکر شده با کارشناس مربوط هر رشته که شماره تماس آنها در سایت خوارزمی در صورت هر گونه سئوالی غیر از مو
  و در زیر بخش دانشکده ها موجود میباشد تماس حاصل نمائید.

  : 3نکته مهم 

در باالي صفحه پذیرش غیر حضوري شماره دانشجویی شما درج شده است، این شماره را یادداشت نمائید و بعد از ثبت 
  کاربري شما به شماره دانشجویی خودتان تغییر خواهد کرد و رمز ورودتان همان کد ملی خواهد بود. نام حضوري، نام

  : 4نکته مهم 

فقط اصل گواهی موقت  یا دانشنامه به همراه ریزنمرات  مقطع هنگام مراجعه براي ثبت نام حضوري بایستی 
پرینت گزارش براي احراز هویت و  معافیتکارت پایان خدمت یا و   کارت ملی واصل شناسنامه ، قبلی 
. ضمنا به تاریخ هاي از آوردن کپی مدارك دیگر خود و عکس پرهیز کنیدرا همراه خود بیاورید و  1800

  مراجعه حضوري خود در جدول ذیل دقت نمائید:

  : 5نکته مهم 

  انتخاب واحد شما توسط دانشکده هاي ذیربط انجام می شود. 

  می باشد.  25/6/1396خ شروع کالسها از تاری

  

  با آرزوي توفیق الهی                                                                                                                   

 


