
 

 

  دیورودي جد انینام دانشجوراهنماي ثبت
 

 

 باشد.نام به شرح ذیل میمراحل انجام ثبت ،رساندبدینوسیله به اطالع پذیرفته شدگان نهایی کارشناسی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار می

 1مرحله 

 نام اینترنتیثبت

  9۸ماه مهر 9شنبه سهروز از   cmc.ac.ir/stdnew-sada.khansar ی مراجعه به سامانه

  های جدیددرخواست ثبت نام ورودیتکمیل 

 بارگزاری اسکن  مدارک خواسته شده 

  ی ارسال اطالعاتانتخاب گزینهو اطمینان از کامل بودن اطالعات 

 دریافت و پرینت کد رهگیری  ثبت نام آنالین 

 2مرحله 

 نام حضوريثبت

 9۸ماه مهر 10چهارشنبه  روزدر مراجعه به ساختمان اداری دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 

 ناممدارک الزم برای ثبت
 حتما بایستی گواهی  دیپلمدرصورت آماده نبودن مدرک به همراه دو سری تصویر آن )  اصل مدرک دیپلم

به هیچ عنوان صورت اینبا ذکر معدل کل ارائه نمایند درغیر ۳۱/۶/۹۸ موقت مبنی بر فارغ التحصیلی تا تاریخ

 .(ثبت نام انجام نخواهد شد

  به ( متوسطه آموزش قدیم نظام یساله چهار دورهآموزان مختص دانش) پیش دانشگاهیاصل مدرک

 همراه دو سری تصویر آن

 یا دیپلم نظامدانشگاهی و ارائه کپی گواهی پیش دفاتر پیشخوان دولت مراجعه به یکی از با )  تاییدیه تحصیلی 

درخواست تأییدیه تحصیلی نمایید. الزم به ذکر است ارائه تاییدیه تحصیلی یا فیش ،  ۶ -۳ -۳ جدید آموزشی

 .(باشدحضوری الزامی می نامثبت، هنگام دفاتر پیشخوان دولتارائه شده از طرف 

 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. 

 ۷  ی که با توجه به برادران .)خواهران با حجاب اسالمی( تمام رخ جدید با زمینه سفید  ۴در  ۳ قطعه عکس

 ۴در  ۳عکس  قطعه 1۳گردد باید میافیت تحصیلی صادر نام در دانشکده برای آنان معضوابط پس از ثبت

 جدید ارائه نمایند.

 های جانبازان و ایثارگرانمدارک مربوط به خانواده. 

 ثبت نام آنالین  پرینت کد رهگیری. 

 ت.جهت ثبت نام الزامی اس فوق داشتن و ارائه کلیه مدارکبه همراه توجه:  
 

 

http://sada.khansar-cmc.ac.ir/stdnew


 

 

 تذکرات مهم

 باشدمی 15:00 لغایتصبح  ۸:00  از حضوري نام ثبت انجام ساعت. 

 

 که ثبت نام الکترونیکی خود را تکمیل نکرده اند به هیچ عنوان بصورت حضوري پذیرش  جدید ورودي دانشجویان

مبذول  نخواهند شد. بنابراین جهت جلوگیري از اتالف وقت و بروز مشکالت به بندهاي اطالعیه فوق کمال دقت را

 فرمایید.

 

  خواهند پذیرش نبر طبق دستورالعمل ثبت نام گردند، از فارغ التحصیل نمی ۳1/۶/۹۸پذیرفته شدگانی که  حداکثر تا

 شد.

 

 به همراه داشتن  بگاه، کارت دانشجویی، تغذیه و شهریه)نوبت دوم(هاي مربوط به خواجهت پرداخت برخی هزینه

 .است الزامیکارت بانکی داراي رمز دوم پرداخت الکترونیکی 

 

 تشک  بالش، دمپایی، ملحفه، پتو، از اعم شخصی وسایل پذیرفته شدگانی  متقاضی خوابگاه دقت داشته باشند که تامین

  .است دانشجو عهده بر و ...

 

 باشد می ماهمهر 1۳ شنبه تاریخ از هاي درسیکالس شروع. 

 

 

 و کامیابی  با آرزوي موفقیت       

    آموزش اداره                                                                                                                                                                                                                          


