
 بسمه تعالی

وند داان و تواانی مطلق و با رعض تبریک و تهنیت هب کلیه زعزیانی هک رد آزمون کارشناسی دادکشنه   1397یاضی و کاویپمرت خوانسار سال ربا حمد و سپاس هب ردگاه خدا

گان رد آزمون کارشناسی دپذریفته شده  و آماده گام نهادن هب رعهص وسیع علم اندوزی و انشاءاهلل خدمت هب مردم شریف میهن زعزیمان می شوند ، هب کلیه پذریفته ش

 توصیه می شود مطالب مندرج رد این صفحه را با دقت و بطور کامل مطالعه فرمایند:

نهایی کارشناسی این دانشکده می رساند زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام نیمسال اول  بدینوسیله به اطالع پذیرفته شدگان

 .به شرح ذیل می باشد 97-98سال تحصیلی 

درخواست ثبت نام  cmc.ac.ir/stdnew-sada.khansar به آدرس با مراجعه 22/06/97تاریخ ***ابتدا از 

در مرحله آخر پس از اطمینان از کامل ورودی های جدید را کامل کرده و اسکن  مدارک خواسته شده را بارگزاری نموده و 

دکمه ارسال اطالعات را فشار داده تا اطالعات در گردش کار دانشکده قرار  حتمابودن اطالعات خواسته شده 

  .گیرد

)حرف اول نام برنامه زمان بندی شده ذیلطبق   26/06/97لغایت  25/06/97از تاریخ  آنالینپس از تکمیل ثبت نام ***

عه بصورت حضوری مراجده، قسمت پذیرش و ثبت نام  با دردست داشتن مدارک ذکر شده به ساختمان اداری دانشکخانوادگی( ، 

 در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت( .)دستورالعمل و مراحل ثبت نام حضوری در بدو وروددینمای

 (ش-س-ژ-ز-ر - ذ-د-خ-ح -چ-ج-ث-ت-پ-ب-)الف25/6/97شنبه یک -1

 ( ی-ه-و-ن-م-ل-گ- ک-ق-ف-غ -ع-ظ-ط-ض-ص )26/6/97 دوشنبه -2

 

رک  جهت ثبت انم الزامی است(*** رک الزم ربای ثبت انم )هب همراه داشتن و اراهئ  کلیه مدا  :مدا

 

 به همراه دو سری تصویر آن.) درصورت آماده نبودن مدرک تحصیلی پیش  دانشگاهیپیش و   اصل مدرک دیپلم

با ذکر معدل کل ارائه نمایند در غیر اینصورت  31/6/97دانشگاهی حتما بایستی گواهی موقت مبنی بر فارغ التحصیلی تا تاریخ 

 به هیچ عنوان ثبت نام نخواهند شد.(



 ل سکونت یا اداره پست)شهرستان مح هارائه کپی گواهی پیش دانشگاهی ب: با تاییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی

ئه شده الزم به ذکر است ارائه تاییدیه تحصیلی یا فیش اراتحصیلی نمایید. شهرستان خوانسار( مراجعه نموده و درخواست تأییدیه 

 از طرف اداره پست، هنگام مراجعه حضوری الزامی می باشد.

 یک سری به همراه تصویر آن. پیش دانشگاهیو  ریزنمرات سه ساله متوسطه 

 سری تصویر خوانا از تمام صفحات شناسنامه سهو    اصل  شناسنامه 

 و دو سری تصویر خوانا از پشت و روی کارت ملی  اصل کارت ملی 

 7 تمام رخ جدید با زمینه سفید)خواهران با حجاب اسالمی(  4در 3 قطعه عکس  

  قطعه عکس 13ضوابط پس از ثبت نام در دانشکده برای آنان معافیت تحصیلی صادر می گردد باید برادرانی که با توجه به 

 جدید ارائه نمایند.( 4در  3 

 مدارک مربوط به خانواده های جانبازان و ایثارگران 

 که پس از ثبت نام آنالین دریافت می شود)الزامی(  پرینت کد رهگیری 

 یل در دانشکده بصورت حضوری(تکمیل فرمهای اطالعات و ... ) تکم 

  پذیرفته شدگان محترم دقت داشته باشند،  کسانی که ثبت نام الکترونیکی خود را تکمیل

نکرده اند به هیچ عنوان بصورت حضوری پذیرش نخواهند شد. بنابراین جهت جلوگیری 

 از اتالف وقت و بروز مشکالت به بندهای اطالعیه فوق کمال دقت رامبذول فرمایید.

 

  از مقطع پیش دانشگاهی فارغ  31/6/97همچنین  پذیرفته شدگانی که  حداکثر تا

 بر طبق دستورالعمل ثبت نام به هیچوجه  پذیرش نخواهند شد  التحصیل نمی گردند، 

الزم به ذکر است جهت پرداخت برخی هزینه های مربوط به 

خوابگاه، کارت دانشجویی، تغذیه و یا پرداخت شهریه)دانشجویان 

دارای رمز دوم پرداخت  کارت بانکیذیرفته شده دوره شبانه( پ

 دانشکده یآموزشمعاونت  –با آرزوی موفقیت            به همراه داشته باشید. الکترونیکی


