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  (درخشان استعدادهای سهمیه)آزمون  بدون ارشد کارشناسیثبت نام غیر حضوری  دستورالعمل

 0411-0410 تحصیلی سال در

 

  متقاضیان همه برای سالمتی و موفقیت آرزوی ضمن

 درخشان استعدادهای دفتر ه دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم حضور دانشجویان در دانشگاه،ب توجه با

 صورت غیر حضوری را بهب نام ثبت برای لدستورالعم، دانشجویان تردد عدم جهت تدابیری گرفتن نظردر  با دانشگاه

 .دارد می اعالم زیر شرح

 متقاضیان همه برای (سهمیه استعدادهای درخشان)ن آزمو بدون ارشد کارشناسی یدانشجو پذیرش فراخوان در نام ثبت -0

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

 .نمایند اقدام 0411 ماه خرداد 4 تا فراخوان فرایند

 

ً برای صر -2  به مربوط فرم که 0ه شمار فرم بارگزاری و تکمیل خوارزمی دانشگاه آموختگاندانش و دانشجویانفا

 درخشان استعدادهای دفتر .باشد نمی ضروری متقاضی معدل آخرین به مربوط که 2 شماره فرم و متقاضی رتبه احراز

 ارسال بخش در نام ثبت فرایند در اینکه به توجه با لذا .نمود خواهد ارسال متقاضیان های دانشکده به را فرم دو این تاییدیه

 را( سفید) متن بدون برگه فرم، دو این جای به توانند می متقاضیان باشد، می اجباری فرم دو این بارگزاری مدارک

 .نیاید وجود به مشکلی آنها نام ثبت فرایند در تا کرده بارگزاری

 

ً برایصرف -3  کارنامه یا نمرات ریز ارسالصورتیکه برای در خوارزمی دانشگاه آموختگاندانش و دانشجویان ا

 از 011یا کد 1101 گزارش کد   با توانندمی متقاضیان از یک هر ندارند، دسترسی مربوطه های دانشکده به تحصیلی

 کارنامه و نمرات ریز این. نمایند اقدام نام ثبت جهت گلستان سامانه در آن بارگزاری و تهیه به نسبت گلستان سیستم طریق

  .دندار نیازی دانشگاه و دانشکده امضای و مهر به وجه هیچ به

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

 (.هم دانشجویان سایر دانشگاه ها

 

می بایست در سیستم دارد معافیت تحصیلی ، چنانچه متقاضی انتخاب وضعیت نظام وظیفه متقاضی مرددر خصوص  -4

 .مشمول را انتخاب نمایدگلستان گزینه 
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 نیازی اید، ننموده دریافت را خودت موق گواهی تصویرچنانچه  یخوارزم دانشگاه آموختگاندانش و دانشجویانفاً صر -5

 به جای آن کارنامه یا ریز نمرات بدون مهر و امضاء خود را ارسال نمایند .باشد نمی آن ارسال به

 

 برای (موقت گواهی و 2 شماره فرم و 1 شماره فرم از غیر) کمدار سایر بارگزاری و نام ثبت مراحل تمامی انجام -6 

 .باشد می الزامی خوارزمی دانشگاه متقاضیان

 

 تمامی بارگزاری و نام ثبت فرایند تکمیل( خوارزمی دانشگاه از غیر) دولتی های دانشگاه سایر متقاضیان برای -7

دانشجویان عزیز  .باشد می الزامی تحصیل محل دانشگاه سربرگ و آموزش کل مدیر امضاء و مهر  با مربوطه فرمهای

  .می توانند سایر نکات مهم را در اطالعیه فراخوان استعداد درخشان دانشگاه خوارزمی مالحظه نمایند

 

 از دوشنبه تا شنبه روزهای از ثبتنام فرایند در مشکل بروز یا و سوال گونه هر داشتن صورت در توانند می متقاضیان

-626 شماره با بختیاری لیال خانم سرکار دانشگاه درخشان استعدادهای کارشناس با 01 ساعت تا صبح 9 ساعت

  آدرس به الکترونیکی پست طریق از را خود خواست دریا  وتماس  2226داخلی  34577666

ir .ac.khu@Talentedنمایند ارسال. 
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