
 باسمه تعالی

 می باشد. 97ابستان با یاری خداوند متعال دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار برای چهارمین دوره مجری برگزاری ترم تابستان بصورت الکترونیکی)مجازی( در ت

 تابستان خود اقدام نمایند:دانشجویان محترم می توانند با مطالعه دستورالعمل زیر نسبت به ثبت نام و پیگیری امور مربوط به ترم 

 اقدام نمایند: 20/4/97لغایت  16/4/97با تکمیل درخواست میهمانی از مسیر ذیل از تاریخ  میهمان از دانشگاههای دیگر،دانشجویان متقاضی اخذ درس در نیمسال تابستان 

ل دانشگاهی سادا           منوی سمت راست)آموزشی(             درخواست میهمانی از            ثبت مشخصات و کد امنیتی           تکمی  سامانه             khansar-cmc.ac.irسایت دانشکده به نشانی 

قسمت اسکن مدارک(               تایید درخواست از قسمت در مشخصات و موارد خواسته شده به طور کامل و بدون عیب و نقص           بارگذاری فرم درخواست میهمانی تایید شده از طرف دانشگاه مبدا )

مجددا از مسیر باال وارد فرم درخواست میهمانی شوید. این بار شماره          پس از تایید توسط کارشناس به شما شماره دانشجویی اختصاص خواهد یافت. تایید نهایی منوی سمت راست.

 خما قرار خواهد گرفت         از طریق سامانه دانشگاهی سادا در سایت اصلی قسمت ورود به سامانه، وارد کارتابل شخصی خود شده و از تاریدانشجویی و رمز عبور سامانه در اختیار ش

 تیرماه از طریق منوی انتخاب واحد دروس مورد نظر خود را انتخاب نمایید  16

 نظر خود را انتخاب و ثبت نمایند تیرماه با مراجعه به کارتابل آموزشی خود مانند انتخاب واحد معمولی، دروس مورد  20یت لغا 16دانشجویان دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار از تاریخ 

 

 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 96-97دروس ارائه شده در نیمسال تابستان 

 تاریخ امتحان نام استاد نام درس تاریخ امتحان نام استاد نام درس

 6/6/97 دکتر شاهرخی فیزیک مکانیک 3/6/97 دکتر خردمند 1عمومیریاضی 

 6/6/97 دکتر خردمند مبانی علوم ریاضی 3/6/97 دکتر کیخایی 2ریاضی عمومی

 7/6/97 دکتر شاهرخی فیزیک الکتریسیته 3/6/97 دکتر کیخایی 3ریاضی عمومی

 7/6/97 مهرعلیدکتر  مبانی احتمال 4/6/97 دکتر داوری معادالت دیفرانسیل

 7/6/97 دکتر خلیفه 1احتمال 4/6/97 دکتر حیدری مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

  4/6/97 دکتر حیدری برنامه سازی پیشرفته

 

 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 96-97نیمسال تابستان  تقویم آموزشی

 تقویم ترم تابستان

 20/4/97لغایت  16/4/97 ثبت نام الکترونیکی

 23/4/97 شروع ترم

 31/5/97 الکترونیکیپایان کالسهای 

 3/6/97 شروع امتحانات

 7/6/97 پایان امتحانات

 شهریه

 ریال)یکصد و پنجاه هزارتومان( 1،500،000برای کلیه دانشجویان دانشکده و دانشجویان میهمان  شهریه ثابت 

 ریال ) چهل هزار تومان( 400،000هر واحد  شهریه متغیر 

 توضیحات مهم

 امتحانات بصورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.تسهیالت خوابگاهی در ایام  -1

 امتحانات پایان نیمسال بصورت حضوری در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار برگزار خواهد شد. -2

 نحوه پرداخت شهریه پس از ثبت نامه اصلی و مشخص شدن قطعی دروس ارائه شده، اعالم می گردد -3

 است میهمانی از دانشگاه مبدا برای دانشجویان دیگر دانشگاهها الزامی میباشد.بارگذاری فرم تایید شده درخو -4

 

 

 

 معاونت آموزشی و پژوهشی



 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 


