
 بسمه تعالی 

ززیان دانشجو را هب ی بسیار مفتخر هست  رض کنیم رپدیس خوانسار م که راه یافتن شما ع تحصیلی با توجه هب شرایط موجود هب گوهن ای متفاوت رقم خورده است  .تبریک  ع
تحصیلی، شروع دوباره و رپ نشاط  هرچند سال جدید 

ر  ولی همیشه با فرارسیدن بهار علم و سال نو  فعالیت اهی آموزشی و ژپوهشی، رد مسیر پیشرفت علمی و توسعه پایدا

ززیمان آغاز می شود. این ایام سرآغاز دوره ای است که دانش ژپواهن و جویندگان علم راه را رب خود هموار نمو ر رد آینده و رشد و تعالی رد اریان ع  .جامعه مهیا می سازندده و با بهره گیری از دانش، خویش را ربای ایفای نقشی ارثگذا

ثبت نام نهایی پس از ارسال پستی مدارک فیزیکی ذکر  بدینوسیله به اطالع پذیرفته شدگان نهایی کارشناسی این دانشکده می رساند 

 بدون نیاز به حضور دانشجو انجام خواهد شد.       "مدارک مورد نیاز جهت ارسال و تشکیل پرونده فیزیکی  "لینک  شده در  

 به شرح ذيل مي باشد:  مهلت و نحوه تشکیل پرونده فیزيکي با توجه به شرايط خاص بیماری کرونا

  فیزیکی   برای تشکیل پرونده را " مدارک مورد نیاز جهت ارسال و تشکیل پرونده فیزیکی"در لینک شده اعالم دانشجویان بایستی مدارک   

 :ارسال نمایند    6/8/99مورخ      5108/440قرار داد شماره   طی    به آدرس ذیل به صورت پیشتاز یا ویژه  31/01/1400حداکثر تا  

 8791685163کد پستی – پردیس خوانسار –انتهای  بلوار نماز  -خوانسار 

 .کارت دانشجويي مقدور نخواهد بودصدور مي ثبت نام دانشجو لغو و الدر صورت عدم وصول مدارک تا تاريخ اع 

 ت مهم: تذکرا

. توصیه میشود  استامکانپذیر    لغو تعهد آموزش  رایگان  تنها پس از    عودت اصل مدرک تحصیلی که به دانشگاه ارسال میگردد   •

 . آن را تهیه و نزد خود نگهدارند  "کپی برابر اصل"و  "کپی"شدگان گرامی    پذیرفته

پردیس  تنها پس از دریافت مدارک ارسالی به دانشگاه توسط پذیرفته شدگان، ثبت نام تکمیل گردیده و به عنوان دانشجوی   •

 .شناخته میشوند  خوانسار  

 به دانشجو اعالم خواهد شد.   1400  /15/02واقص مدارک پذیرش و یا علت عدم پذیرش نهایی از تاریخ  ن •

تکمیل نکرده اند هب هیچ عنوان پذریفته شدگان محترم دقت داشته باشن
تشکیل نخواهد شد  رپونده فیزیکی    د،  کسانی که ثبت انم الکترونیکی خود را 

کالت هب بنداهی اطالعیه فوق کمال دقت رامبذول فرمایید. ربای آنها   . بنارباین جهت جلوگیری از اتالف وقت و ربوز مش

 آموزش دانشکده  – با آرزوی موفقیت 
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