
 هیسهم( آزمون بدون ارشد یکارشناس مقطع هیاول شدگان دییتا مهم هیاطالع

 2042-2041ی لیتحص سال در یخوارزم دانشگاه )درخشان یاستعدادها

 ا ممتاااای    ممی یه( آزمو  باو  ارشمما ک رشممس  مم  مقطع اولیه شممان   پذیرفته به تبریک عرض ضمم  

 عزیزا  ای  ا  م  فیر ت ر  نا م  اطالع به ،2042-2041تحصیل    م   ار خوارزم  اانشما   )ارخشم  

 .نراا م  اعالمر یز مهم نکات گرفتن نظر در با )پیو ت ف یل( مط بق

 نی ی  پذیرش .باشد ینم یینها و یقطع رشیپذ منزله به عنوان چیه به هیاول رشیپذ اعالم:مهم 2-

 مرکزی هیات دفتر و کشور آموزش سانش  ساازمان تائید از پس صمرف  پیو مت ف یل ار مسارج افراا

 .نرفت صورت خوایا بعد به 22042 /7/ تاریخ در دانششو گزین 

 اارنا، را اانشمما   ای  ار  ممی یه ای  از انصاارا  قصااد هیاول شاادگان دییتا افراد از یک یر چس نچه 1-

 الکترونیک  پسممت آارس به را آ  تصممویر و ن وا  امضمم   و پر را پیو ممت ف یل )انصاارا  فرم( موظفسا

Talented@khu.ac.ir   را اانشجو ن م اانشا   ارخش   ا تاااای   افتر صورت ای  غیر ار .ن  یسا ار م 

 ای  ار ا ت بایی  .کرا خوایا ثبت اانشا   ای  ی   قبول  لیست ار کشور آموزش  سجش   زم   پرت   ار

 ا تاااا  می یه از ا متف ا  جیت خوا نظر مورا شما  پذیرفته ی   اانشما   برا  توانا ن   اانشمجو صمورت

 . ن  یا ا تف ا  ارخش  

 برر   جیت اانشا   ارخش   ا تاااای   افتر تو ط پیو ت ف یل ار مسارج اولیه شان   ت ییا ا م م  3-

 باا   له یر  سجش   زم   .نرفت خوایا قرار کشور آموزش  سجش  م زم   پورت   ار مقرر موعا ار نی ی 

 ا  م  اعالم به نسبت بعد به 42/47/2042تاریخ  از حدودا و ارشا ک رشس     را ر  کسکور نتیجه اعالم از

 ی ه برا  و ا ت شا  تایی   سجش   زم   تو ط زم نبسا  و فرایسا ای  کرا. خوایا اقاام شمان   پذیرفته

 پذیرفته ا  م   سجش،   زم   تو ط شان   پذیرفته ا  م  نی ی  اعالم محض به .شوا م  اجرا ی  اانشما  

 از ا ت خوایش سا لذا. نرفت خوایا قرار اانشما    م یت رو  بر ثبتس م ا متورالا ل ی را  به نی ی  شمان  

 بممه ارخشمممم   ا مممتاممااایمم   افتر  مممم یممت و اانشمممامم    مممم یممت بممه روز  ی ممه میرممم   اوایممل

  مم یت طریق از فقط را اطالع ت و کسیا مراجاه پیایر  جیت https://talentoffice.khu.ac.irآارس

 .ن  ییا کسب اانشا  

 یلیتکم التیتحص و یآموزش معاونت

 درخشان یاستعدادها دفتر


