
 ثبت نام طالعیها

آگاهی  از تاریخ و  به اطالع دانشپذیران متقاضی امتحان در مرکز آزمون می رساند این دانشپذیران برای

 کننداست توجه  98 مرداد  15مرداد تا  5 که  از مورخه  برنامه امتحانی به  ساعات برگزاری امتحانات 

 ادامه دارد تکمیل ظرفیت  و تا فعالرداد مدوم خ ازتاری برای این سری از امتحانات  لینک ثبت نام        

 است. 98مرداد  6و 5برای امتحانات   این ثبت نام صرفا 

M11  13تا  10مرداد ساعت  5در تاریخ 

M1  1445تا  14مرداد ساعت  5در تاریخ 

M13  13تا  930مرداد ساعت  6در تاریخ 

M4-B1  1430تا  14مرداد ساعت  6در تاریخ 

 . کنند امتحانات مورد نظر خود اقدامثبت نام در ، نسبت به و اتصال به پورتال  لینک ثبت نامبه با مراجعه متقاضیان می توانند 

  http://st.catc.ac.irلینک اتصال به پورتال

 با مراجعه به واحد امورمالی و واریز هزینه های امتحانی ، فیش مربوطه را  دریافت  هر امتحان بایدپرداخت هزینه های  برای

 .و قبل از برگزاری هر آزمون به مسئولین مرکز آزمون ارائه دهند

 شود. مرداد فعال می 5مرداد لینک ثبت نام از تاریخ  15مرداد تا  7برای امتحانات 

                                                            

و  واریز هزینه امتحان که باشود اگر ثبت نام انجام شود اسامی متقاضیان بعنوان بدهکار در سیستم ثبت می  مهم : اتنک

       ارائه فیشهای پرداختی در سیستم وضعیت تغییر می کند.                        

با توجه به اینکه وضعیت محروم و یا مجاز بودن دانشپذیران شاغل به تحصیل توسط  ذکر این نکته ضروری است 

می  دهکار مالی در سیستم باقیبعنوان ب ،اسامی متقاضیان محرومدرصورت اعالم لذا   شودمی  بررسی آموزشهای آزاد

ت نام توجه الزم را داشته باشند که در متقاضیان در موقع ثب بنابراین  .و امکان استرداد مبالغ واریزی وجود ندارد دمان

 درس مربوطه محروم نباشند. پیامد آن به عهده خود دانشپذیر است.

تسویه حساب با واحد همچنین همانند دوره های گذشته ثبت نام نهایی و شرکت در امتحانات منوط به تایید واحد آموزشهای آزاد و   

 .  کنندان موظفند پس از تسویه حساب مالی ، برگه مجوز  شرکت در جلسه امتحان را از آن واحد دریافت و متقاضی استامورمالی 

 درتمامی  شرکت در امتحان از واحد مالی  برگه مجوز همچنین وکارت دانشجویی یا کارت ملی معتبر  یا یکارت دانشپذیرهمراه داشتن 

 شود امتحانات راس ساعت مقرر برگزار می فاقد موارد ذکر شده ممانعت بعمل می آید .از ورود افراد  جلسات امتحانی الزامی است و

 .           نیستو پس از شروع آزمون  کسی مجاز به شرکت در امتحان 

 

 مرکز آزمون کامپیوتری 
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