
 بسمه تعالی 

رض  ضمن  ززیان  و آرزوی موفقیت ربای شما هب   دانشجویان نو ورود       دانشکده ریاضی و کامپیورت خوانسار   تبریک  ع تحصیلی  ع
 :بدینوسیله هب اطالع می رساند ،رد این مقطع 

 باشد. مي  99/ 08/ 20از تاريخ  دانشکده  LMSسامانه سها در  الشروع ک *

با    د. نماین مراجعه نک ثبت نام آنالینلیدانشجویان جهت دریافت شماره دانشجویی مجددا به  ،پس از اتمام ثبت نام غیر حضوری 

و رمز   "ره دانشجوییماش " شود که در آن نام کاربریای مشاهده میصفحه به عنوان نام کاربری و رمز عبوروارد نمودن کد ملی 

همچنین  لینک فرم تاییدیه ثبت نام در این صفحه قابل   .  باشدمی  سامانه سادا فعال شما درج شده و لینک ورود به  "کدملی"عبور 

 مشاهده است.  

 

و برنامه درسي آنها به صورت ثابت  انتخاب واحد دانشجويان جديدالورود توسط کارشناسان محترم حوزه آموزش انجام شده  تذکر:  

 .از قبل ارائه شده است
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 سادا دانشگاهي سامانه  هنحوه ورود ب .1

  سامانه دانشگاهي سادا شوند  سپس به روی ايکون   سايت اصلي دانشکده توانند برای ورود به سامانه سادا ابتدا وارد دانشجويان مي 

 وارد سامانه شوند. در مرورگر  cmc.ac.ir-http://sada.khansarد با نوشتن ادرس نتوانکلیک نمايند و يا مي

 

 شوندسپس به صفحه زير منتقل مي 
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 وند. وارد ش  "کدملي"و رمز عبور  "ره دانشجوييما ش"با نام کاربری  در قسمت ورود به سامانه 

 

   . خود را مشاهده نمايند برنامه امتحانات و برنامه کالسي و  انتخاب واحدفرم تثبیت            امور آموزشي   از مسیر   و

 

 LMSنحوه ورود به سامانه  .2

 ه آدرس :ب  LMSی  به سامانه  نالین  آ  های    السبرای مشاهده برنامه درسی ک

cmc.ac.ir-https://lms.khansar 
و پس از ورود به صفحه شخصی با ورود به هر  ید  شووارد سامانه    "کدملیaA"و رمز عبور  "ره دانشجوییماش"کاربری    ناممراجعه و با    

 فایل راهنما  به  LMSبرای مشاهده راهنمای استفاده از سامانه    .قابل مشاهده خواهد بود  السن هر ک الیس، زمان برگزاری آن الک

 مراجعه نمایید. سامانه  
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 های اطالع رساني درسي اساتید در پیام رسان آی گپ  آدرس لینک گروه .3

 . در گروه عضو شوند  جدول آدرس لینکاز طریق    اساتید مربوطه حتماکلیه دانشجویان برای ارتباط با       .4

 : آدرس کانال اطالع رسانی دانشکده به شرح ذیل استدر ضمن  

 

 @ ukhansar:آدرس کانال اطالع رساني در آی گپ

 

 

 آموزش دانشکده حوزه  – با آرزوی موفقیت 
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