
 

 

 باسمه تعالی

 99-98ترم تابستان سال تحصیلی 
 

 

 باشد.می 99ن تابستا(مجازي) در  دوره مجري برگزاري ترم تابستان بصورت الکترونیکی ششمینبا یاري خداوند متعال دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار براي 

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

 اقدام نمایند: 05/05/1399لغایت  04/05/1399با تکمیل درخواست میهمانی از مسیر ذیل از تاریخ  میهمان از دانشگاههاي دیگر،دانشجویان متقاضی اخذ درس در نیمسال تابستان 

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

انی تایید شده از طرف دانشگاه مبدا (در قسمت اسکن مدارك)               تایید درخواست از قسمت مشخصات و موارد خواسته شده به طور کامل و بدون عیب و نقص           بارگذاري فرم درخواست میهم

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 منوي سمت راست.

ه، وارد کارتابل شخصی خود شده و از تاریخ دانشجویی و رمز عبور سامانه در اختیار شما قرار خواهد گرفت         از طریق سامانه دانشگاهی سادا در سایت اصلی قسمت ورود به سامان

 اب واحد دروس مورد نظر خود را انتخاب نمایید از طریق منوي انتخ مرداد 4

 .مانند انتخاب واحد معمولی، دروس مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نمایند ه ،ماه با مراجعه به کارتابل آموزشی خودمرداد 5لغایت  4دانشجویان دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار از تاریخ 

 

 کده ریاضی و کامپیوتر خوانساردانش 99-98تقویم آموزشی نیمسال تابستان 

 تاریخ اجرا وظایف شرح

 تا از

 05/05/99 04/05/99 ثبت نام الکترونیکی
 07/05/99 هاشروع کالس

 13/06/99 هاي پایان کالس
 15/06/99 شروع امتحانات
 20/06/99 پایان امتحانات

 

 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 99-98در نیمسال تابستان  پیشنهاديدروس 
 نام استاد نام درس نام استاد نام درس

 مبانی ترکیبیات آقاي دکتر چراغی 1ریاضی عمومی
 ریاضیات گسسته

 
 آقاي دکتر قانعی 2ریاضی عمومی خانم دکتر واحد

 دکتر مومنیخانم  فیزیک مکانیک آقاي دکتر حسینی معادالت دیفرانسیل
 خانم دکتر مومنی فیزیک الکتریسته آقاي دکتر خردمند مبانی علوم ریاضی

 آقاي دکتر داوري مبانی آنالیز عددي آقاي دکتر مهرعلی مبانی احتمال
   آقاي دکتر الیاسی مبانی ماتریس و جبر خطی

 

 شهریه

 هزارتومان) پنجاهریال(یکصد و  1،500،000براي کلیه دانشجویان دانشکده و دانشجویان میهمان  شهریه ثابت •

 هزار تومان) پنجاهریال (  500،000هر واحد  شهریه متغیر •

 توضیحات مهم

 برگزار خواهد شد. الکترونیکیامتحانات پایان نیمسال بصورت  -1

 .گرددن قطعی دروس ارائه شده، اعالم مینحوه پرداخت شهریه پس از ثبت نامه اصلی و مشخص شد -2

 باشد.ها الزامی میتایید شده درخواست میهمانی از دانشگاه مبدا براي دانشجویان دیگر دانشگاهبارگذاري فرم  -3

 باشد.نفر می 7نامی براي تشکیل کالس، حداقل تعداد دانشجویانی ثبت -4

  معاونت آموزشی و پژوهشی                                                                                                                                                           

 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار    

 
 
 


