
 بسمه تعالی 

ززیانی که   رض تبریک و تهنیت هب کلیه ع وند داان و تواانی مطلق و با ع تکمیل ظرفیت    مرحله  رد     با حمد و سپاس هب ردگاه خدا
گاه اصفهان رپدیس    1399سال     رصه    خوانسار    دانش پذریفته شده  و آماده گام نهادن هب ع

ززیمان می   توصیه می شود مطالب مندرج رد این صفحه را با دقت و بطور کامل مطالعه فرمایند:  شوند ، هب کلیه پذریفته شدگان وسیع علم اندوزی و انشاءالله خدمت هب مردم شریف میهن ع

درخواست ثبت نام ورودی های جدید را کامل کرده و    لینک ثبت نام   با مراجعه به     02/11/99لغایت      21/10/99تاریخ  از  ***  

ات خواسته شده  دکمه ارسال  اسکن  مدارک خواسته شده را بارگزاری نموده و در مرحله آخر پس از اطمینان از کامل بودن اطالع

پس از ارسال گردش، اطالعات خود را چاپ نموده و نزد خود    .اطالعات را فشار داده تا اطالعات در گردش کار دانشکده قرار گیرد

 برای دریافت شماره دانشجویی خود وارد سامانه شوید. می توانید  پس از تایید کارشناس مربوطه نگه دارید. 

رک الزم    آنالین   ربای ثبت انم ***مدا

) درصورت آماده نبودن مدرک    پیش دانشگاهی(  +اصل مدرک دیپلم    :  اصل مدرک پایان تحصیالت متوسطه دوم )یا ✓

با ذکر معدل کل ارائه نمایند در غیر اینصورت به هیچ عنوان   31/6/99تحصیلی حتما بایستی گواهی موقت مبنی بر فارغ التحصیلی تا تاریخ 

 د شد.(  ثبت نام نخواهن

 https://emt.medu.ir با مراجعه به آدرس : : تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه دوم )یا پیش دانشگاهی(  

دریافت شده    در قسمت اسکن تاییدیه تحصیلی، تاییدیه ثبت نام    ندر هنگام ثبت نام آنالیانجام داده و     ل درخواست و صدور تاییدیه تحصیلی راحمرا

 اری نمایند.ذرا بارگ از سایت مذکور 

 . پیش دانشگاهی(   + دیپلم : یا) دوم ریزنمرات فارغ التحصیلی متوسطه ✓

 تصویر خوانا از تمام صفحات شناسنامه  ✓

 تصویر صفحه اول دفترچه بیمه  ✓

 تصویر خوانا از پشت و روی کارت ملی  ✓

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

 مدارک مربوط به خانواده های جانبازان و ایثارگران  ✓

 مدارک مربوط به معافیت نظام وظیفه)برادران(  ✓

 ) جهت مشاهده راهنما کلیک کنید( تکمیل کارنامه سالمت جسم و روان ✓

 مدارک به صورت حضوری به دانشکده مراجعه نفرمایید.به هیچ عنوان جهت ثبت نام و تحویل اصل **** 

 .     زمان تحویل اصل مدارک و شروع کالسهای درس متعاقبا اعالم می گردد**** 

به                   آنالین  نام  ثبت  راهنمای  فایل  دریافت  برای  گرامی  شدگان  فرمایید.   اینجاپذیرفته                                                                                                                                                                           مراجعه 

 آموزش دانشکده  – وی موفقیت با آرز
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