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 دکتری پایان نامه و دانشجوی باکارشناسی ارشد  دانشجوی

 

 

 

 پایان نامه بدونکارشناسی و کارشناسی ارشد  شجویدان

 

سامانه فراغت از تحصیل توسط دانشجو  نمرات درپس از تکمیل تمامی 

واحدهای مختلف تایید و ( edu)براساس کارنامه سامانه آموزشی شریف 

 فرم  تسویه حساب تکمیل شده + فرم احراز + فرم تطبیقپردیس، 

دانشجو توسط کارشناسان آموزش یا تحصیالت تکمیلی برای انجام سایر امور 

 .آموختگان پردیس کیش تحویل می گرددکارشناس دانش فراغت از تحصیل به 

( این گروه از jبرای ارسال نمره پایان نامه )فرم 

الزم است یک نسخه از پایان نامه به تهران دانشجویان 

توسط اساتید راهنما و )امضاء شده( تحصیلی تایید شده 

تحویل  PDFو  WORDآن در قالب های   CDممتحنین + 

 پردیس گردد. کتابخانهو  دفتر تحصیالت تکمیلی

دفتر تهران پردیس  بهخود  احرازفرم  رسیدندانشجو پس از اطمینان از 

کیش با مراجعه به آن دفتر فرم احراز را تحویل گرفته و سایر امضاء های 

و می نماید مربوطه برروی فرم مذکور را در دانشگاه شریف )تهران( اخذ 

دانشجویی خود را به اداره دانش آموختگان فرم احراز + کارت در نهایت 

 دانشگاه شریف )تهران( تحویل می دهد.

 توجه نمایند:             پایان نامه دانشجویان با

یک نسخه از پایان نامه تحصیلی تایید می بایست 

توسط اساتید راهنما و ممتحنین شده )امضاء شده( 

 +CD   آن در قالب هایWORD  وPDF  تحویل

 گردد.  کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

ارسال مدارک دانشجو به دانشگاه صنعتی  اطمینان از

کارشناس دانش آموختگان  با پیگیری ازشریف تهران 

 ( 311پردیس کیش )داخلی 

 تذکر مهمچند 

در اداره داننش  بررسی سوابق تحصیلی دانشجو و نهایتاً صدور و تحویل دانشننامه پنردیس   الف( 

 )درصورت عدم وجود مشکل( حدود یک ماه طول خواهد کشید. موختگان آ

صدور مدرک موقت پایان تحصنیالت و ینا    ازدر این مدت پردیس یا دانشگاه شریف )تهران( ب( 

 هرنوع مدرک دیگری که دانش آموختگی دانشجو را گواهی نماید، معذور است.

مطابق با مقررات دانشگاه شریف )تهران( تاخیر در انجام امور فارغ التحصیلی مشنمول جنرا     ج( 

 نقدی خواهد شد.

 

 

 کند. با مراجعه به سایت فارغ التحصیلی پردیس فرآیند تسویه حساب خود را شروع میدانشجو  می تواند  (edu)در سامانه آموزشی شریفتمامی نمرات  ثبتپس از 

 <Kish.ac.irآموزش>سامانه درخواست فراغت از تحصیل               آدرس سایت فراغت از تحصیلی پردیس:

 

 

 اطالعات مفید

 *تلفن دفتر تهران پردیس کیش:  

66022743 - 66165042            

 :eduت سامانه آموزشی شریف*آدرس سای

http://edu.sharif.edu 
 

 

مراجعه دانشجو به دفتر مدیرکل تحصیالت تکمیلی 

و پیگیری جهت ثبت نمره پایان نامه تهران شریف 

 eduسامانه آموزشی شریف( در j)فرم


