
 

 

 دانشگاه خوارزميتهران پرديس 

 

 

 

 و برنامه زماني ثبت نام پرديس تهران Ph.D(92اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون دكتراي تخصصي(

 

 

 

به اطالع مي رساند اسامي 92پرديس تهران دانشگاه خوارزمي ضمن تبريك به پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت آزمون دكتراي تخصصي 
 موجود و رتبه علمي داوطلبين مي باشد.بر اساس ظرفيت هاي  اعالم شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           



 

 اسامي پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت آزمون دكتري اختصاصي پرديس دانشگاه خوارزمي

 جغرافيا و برنامه ريزي شهري
 محل پذيرش شماره داوطلبي شماره پرونده نام و نام خانوادگي رديف

 پرديس تهران 9210316 3610 سميه خادمي 1
 

 جغرافياي سياسي
 محل پذيرش شماره داوطلبي شماره پرونده نام و نام خانوادگي رديف

 پرديس تهران 9210743 4530 حسن عبدالملكي 1
 

 فيزيولوژي ورزشي
 محل پذيرش شماره داوطلبي شماره پرونده نام و نام خانوادگي رديف

 پرديس تهران 9210431 4919 زهرا آذرپيرا 1
 پرديس تهران 9211139 4190 وحيد ستوده 2

 

 مديريت منابع انساني
 محل پذيرش شماره داوطلبي شماره پرونده نام و نام خانوادگي رديف

 پرديس تهران 9210019 3942 اسماعيل زاده طرئي مهسان 1
 

 فقه و حقوق خصوصي
 محل پذيرش شماره داوطلبي شماره پرونده نام و نام خانوادگي رديف

 پرديس تهران 9210649 3981 صالحيكامران  1
 

 فقه و حقوق جزا
 محل پذيرش شماره داوطلبي شماره پرونده نام و نام خانوادگي رديف

 پرديس تهران 9210959 3822 محمد قاسمي 1
 پرديس تهران 9210989 4775 نيما نادر خاني 2

 

 

 

         

           



دستور العمل ثبت نام اينترنتي 

 11/7/92لغايت پنجشنبه  10/7/92ثبت نام اينترنتي از چهارشنبه 

 www.golestan.khu.ac.irورود به سيستم آموزشي گلستان به آدرس اينترنتي-1

  u921شماره پرونده:شناسه كاربري
 كد ملي گذرواژه:

 باشد شناسه كاربري و گذرواژه به صورت ذيل مي باشد: 4219814663و كد ملي  5454به عنوان مثال اگر شماره پرونده 

 u9215454شناسه كاربري:       

 4219814663گذر واژه:           

 تكميل فرمهاي مربوطه در سايت-2
 

 :آپلود كردن مدارك اسكن شده ذير-3

 مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد
 صفحه اول شناسنامه

 كارت ملي
 kb100عكس با حجم كمتر از 

 مدرك نظام وظيفه
 معرفي نامه سهميه رزمندگان

 حكم مرخصي كارمندان دولت
 

 ريال براي پرديس خودگردان 100,000,000پرداخت الكترونيكي شهريه علي الحساب به مبلغ -4
 ريال براي كليه دانشجويان 100,000پرداخت الكترونيكي هزينه صدور كارت دانشجويي به مبلغ 

 

 

 

 

         

           



 گرفتن پرينت فرمهاي الزم شامل:-٥

 در سيستم گلستان) 1800فرم مشخصات دانشجويان جديد الورود (گزارش 

 فرم درخواست ريز نمرات مقطع قبلي
 فرم حراست(دريافت فرم)

 فرم عدم اشتغال(دريافت فرم)
 خودگردان(دريافت فرم)فرم تعهد نامه محضري مخصوص دانشجويان پرديس 

 فرم مرامنامه انظباطي مخصوص دانشجويان پرديس خودگردان(دريافت فرم)
 لایر که به امضای ضامن رسيده باشد مخصوص دانشجويان پرديس خودگردان ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠سفته به مبلغ 

 

 دستور العمل ثبت نام حضوري 

  13/7/92ثبت نام حضوري روز شنبه 

 

 يك برگ فتوكپي آن و اصل مدرك كارشناسي ارشد و كپي اصل مدرك كارشناسي و-1
 سري)2فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه(-2
 سري)2فتوكپي كارت ملي پشت و رو(-3
 قطعه)6پشت نويس شده(3*4عكس -4
 مدرك نظام وظيفه-5
 حكم مرخصي ساالنه يا مواففقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت-6
 )11في نامه سهميه رزمندگان(فرم شمارهمعر-7
 ثبت نام اينترنتي 5پرينت فرمهاي گرفته شده در بند -8
 

 دانشگاه خوارزمي  پرديس تهران– 43پالك -نرسيده به انقالب-آدرس تهران: خيابان شهيد مفتح
 

         

           


