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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی

 

 

  (درخشان استعدادهای سهمیه)آزمون  بدوندکتری ثبت نام غیر حضوری  دستورالعمل

 1401-1402 تحصیلی سال در

 

  متقاضیان همه برای سالمتی و موفقیت آرزوی ضمن

 .دارد می اعالم زیر شرح صورت غیر حضوری را بهب نام ثبت برای لدستورالعم دانشگاه درخشان استعدادهای دفتر

 حائز متقاضیان همه برای ن )سهمیه استعدادهای درخشان(آزمو بدوندکتری  یدانشجو پذیرش فراخوان در نام ثبت -1

 فرایند به توجه با خود نام ثبت به نسبت بایستمی متقاضیان)حتی دانشجویان دانشگاه خوارزمی(.  باشدمی الزامی شرایط

 .نمایند اقدام1401  ماه خرداد 7 تا فراخوان

 .باشد می الزامی نیز خوارزمی دانشگاه متقاضیان برای مدارک سایر بارگزاری و ثبت نام مراحل تمامی انجام

 

است. دفتر استعدادهای درخشان  متقاضیکارشناسی ارشد  معدل آخرین به مربوط که 2 شماره فرم در خصوص تکمیل  -2

مسئول تایید و تکمیل این فرم نمی باشد. چنانچه متقاضی هنوز دانش آموخته نشده این فرم باید توسط دانشکده های مربوطه 

تکمیل گردد و چنانچه دانش آموخته شده و هنوز گواهی موقت خود را اخذ ننموده اید این فرم توسط اداره دانش آموختگان 

 تکمیل می گردد . دانشگاه

 

 از یک هر ندارند، دسترسی مربوطه های دانشکده به تحصیلی کارنامه یا نمرات ریز ارسالصورتیکه برای در -3

 سامانه در آن بارگزاری و تهیه به نسبت گلستان سیستم طریق از 100یا کد 0010 گزارش کد   با توانندمی متقاضیان

 نیازی دانشگاه و دانشکده امضای و مهر به وجه هیچ به کارنامه و نمرات ریز این. نمایند اقدام نام ثبت جهت گلستان

  د.ندار

باشد. )هم دانجویان دانشگاه خوارزمی  مهر و امضای ریز نمرات و یا کارنامه برای هیچکدام از متقاضیان ضروری نمی

 و هم دانشجویان سایر دانشگاه ها(.

 

 می بایست در سیستمدارد معافیت تحصیلی ، چنانچه متقاضی متقاضی مردانتخاب وضعیت نظام وظیفه در خصوص  -4

 مشمول را انتخاب نماید.گلستان گزینه 

 

چاپ یا گواهی پذیرش معتبر( و یا نداشتن شرایط فراخوان خواهشمند )  ISIدر صورت نداشتن مقاله علمی و پژوهشی یا   -5 

 پیگیری بی دلیل خود داری نمایید.است در فراخوان شرکت نکرده و از هرگونه تماس و 
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با آقای هادی خوئینی واحد   ثبتنام فرایند در مشکل بروز یا و سوال گونه هر داشتن صورت در توانند می متقاضیان -6

 حاصل نمایید.تماس آموزش 

 

 

 

 تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت

 درخشان استعدادهای دفتر

 

 


