
 

 1صفحه    http://pgeducation.khu.ac.ir مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی

 

 

ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون از دوشنبه 1397/6/26  لغایت سه شنبه  

 1397/6/27 می باشد. 

 

 نهاآ محل تحصیلکارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون که  دانشجویان حضوری مدارک تحویل تاریخ

 .باشد می  ذیل جدول شرح به 15/- لغایت صبح 9 ساعت از می باشد، تهران

 ان   می باشد. تهرمطابق لیست پیوست پذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل تحصیل آنها 
 تاریخ و محل ثبت نام     مقطع  رشته  دانشکده 

 

 ادبیات و علوم انسانی 
 تمامی رشته ها

 

 کارشناسی ارشد

 

 

 1/7/1397 یکشنبه

 

 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 

طبقه 11ساختمان  –خیابان خاقانی 

دفتر  –طبقه اول  -دانشگاه

 استعدادهای درخشان

 

 تمامی رشته ها علوم زمین

 تمامی رشته ها حقوق

 تمامی رشته ها جغرافیاییعلوم 

 تمامی رشته ها علوم مالی

 تمامی رشته ها علوم زیستی
 تمامی رشته ها

 
تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی
 تمامی رشته ها

 
 

 مدیریت 
 تمامی رشته ها

 
  تمامی رشته ها شیمی

 

ارشد و  کارشناسی

تمامی دانشجویان 

 دکتری

 
 

 

 

  2/7/1397   دوشنبه

 

 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 

طبقه 11ساختمان  –خیابان خاقانی 

دفتر  –طبقه اول  -دانشگاه

 استعدادهای درخشان 

 

 تمامی رشته ها  اقتصاد

 تمامی رشته ها فنی و مهندسی
 

روانشناسی و علوم 

 تربیتی
 تمامی رشته ها

 

  فیزیک

 تمامی رشته ها

 

 

 

 دانشگاه خوارزمی

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
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ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون از دوشنبه 1397/6/26  لغایت سه شنبه  

 1397/6/27 می باشد. 

 

از ت درج شده اس کرجآنها محل تحصیل که در لیست پیوست تاریخ تحویل مدارک حضوری دانشجویان 

 به شرح جدول ذیل  می باشد.  15/-صبح لغایت  9ساعت 

 کرج می باشد. مطابق لیست پیوست که محل تحصیل کد رشته محل آنها  پذیرفته شدگانی

 تاریخ و محل ثبت نام   مقطع  رشته  دانشکده 

 

 دانشکده هاهمه 
 

 همه رشته ها

 

 

 کارشناسی ارشد

 

 

 2/7/1397شنبهدو 

 

 دانمی –آدرس : خیابان شهید بهشتی 

 – خوارزمی دانشگاه –دانشگاه 

 - طبقه اول -مرکزی ساختمان 

دفتر مرکز – راهروی آموزش

 خانم رشتیانی  –کامپیوتر آموزش 

   

 

 تیبا آرزوی موفق

 دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

 


