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 279مربوط به ثبت نام نیمسال 

 نمایید.الزم است به موارد مندرج در این اطالعیه توجه   eduسامانه آموزشی شریفدر   (279) 1397-98سال تحصیلی  دومنیمسال دانشجویان گرامی، برای ثبت نام 

شروع  از قبل لذا گردد می  eduشریفآموزشی سامانه  در دانشجو شدن مجاز غیر باعث مشکالت آموزشیو  دیونات مالی،  پرونده نقص هرگونه -1

 از وضعیت تحصیلی خود آگاهی یابید. eduبا ورود به سامانه آموزشی شریف  انتخاب واحد

 پاردی  ساایت بخا  سساابداری دانشاجویی فرصات دارناد تاا باا مراجعاه باه 28/10/79 جمعههپایاان وتات روز تا   22/10/79نبه ش روزاز  دانشجویان -2

(kish.ac.ir)  اتدام نمایند. 972نسبت به پرداخت مبلغ علی الحساب شهریه ثبت نام نیمسال 

باه ثبات ناام و  مجهاز  eduشاریفآموزشی سامانه  در  دانشجو ساعت کاری 3پ  از پرداخت مبلغ علی الحساب شهریه بطور اتوماتیک و سداکثر پ  از  -3

 ((  edu :    https://edu.sharif.eduآدرس سامانه آموزشی شریف)) انتخاب واسد می شود.    

شهنبه دو روزط  تحصایال  تممیلای او مطا 01/11/79نبه شهدوروز  کارشناسای بارای مططا  eduشاریفآموزشای ساامانه  بات ناام درشروع ث: 1تذکر بسیار مهم

باه آگااهی دانشاجویان رساانده  کانال رسمی اطالع رسانی آموزشو از طریق اعالم از جانب دانشگاه شریف  کهمانبندی ثبت نام می باشد. با توجه به برنامه ز 08/11/79

پرداوهت عیهی  نسابت باه  مقطه  وهودپیشنهاد می گردد تبل از شروع ثبت نام  نوبت انتخاب واسد شما باشد لذا اولین روز ثبت نامدر مممن است خواهد شد 

 .اتدام فرمایید eduشریفآموزشی سامانه در  نام شدن به انجام ثبتمجاز بدنبال آن ( و kish.ac.ir) سایت پردی   بخ  سسابداری دانشجویی در شهریه الحساب

ساامانه در ساامانه آموزشای شاریف ) (کاالس برنامه هفتگاینام استاد +  شماره درس + شامل نام درس +دانشجویان )ارائه شده )رشته/گرای (  وسسبد در -4

کاناال رسامی برروی  به زودیهم  ن)راهنمای تصویری آ ترار داردشده دانشمده ها در ترم جاری(  ئهلیست دروس ارا <امور ثبت نام و ترمیم  < eduشریف

 وارد و ثبت نمایند. eduشریفآموزشی سامانه روس انتخابی خود را در دمی باید در روز ثبت نام دانشجویان و ( خواهد گرفتترار   اطالع رسانی آموزش

 .نمی باشد مقدورهای اعالم شده ثبت نام نمرده اند؛  بندیزمان برنامه برطبق   eduشریفآموزشی سامانه  در که دانشجویانی به آموزشی ودمات ارائه -5

و یا تحصایال  تممیلای دفتر آموزش )کارشناسی(  با  قبل از شروع ثبت نامدر اسرع وتت و  eduشریفآموزشی سامانه اممان ورود به در صور  عدم  -6

 .)کارشناسی ارشد + دکتری( تماس بگیرید

 پذیر نمی باشد. روزهای ثبت نام تغییر رمز ورود امکان در

از  میسر خواهاد باود ایان باازه هاا فطط در بازه های زمانی مشخص که توسط دانشگاه صنعتی شریف اعالم می گردد  eduدر سامانه آموزشی شریف  ثبت نام -7

 به آگاهی دانشجویان رسانده خواهد شد. رسانی آموزش کانال رسمی اطالعطریق 

)موارد اساتثنا  از مای باشاند. سبد گهرای  وهودبه انتخاب درس یا دروسی از  مجازفطط  eduدانشجویان در سامانه آموزشی شریف: 2تذکر بسیار مهم -8

بادون مجاوز مادیر انتخاب درس یا دروسی از رشته یا گرای  های دیگار  به آگاهی دانشجویان رسانده خواهد شد.( موزشکانال رسمی اطالع رسانی آطریق 

خواهد شد و عواتب ناشی از آن فطط برعهده دانشجو خواهد بود و با ایشاان مطاابق مطاررا   حذفتوسط دفاترآموزش یا تحصیال  تممیلی گروه آموزشی 

 آموزشی رفتار خواهد شد.

 

 جزیره کی  -ل دانشگاه صنعتی شریف آموزش پردیس بین المی      
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