
  باسمه تعالی

 ١٣٩٦-٢در نيمسال  )و ماقبل ٩٦ورودی ( نام دانشجويان کارشناسیبندی و راهنمای ثبتزمان

  ١٣٩٦-٩٧سال تحصيلی  دومتقويم آموزشی نيمسال 
 

کارشناسی نام دانشجويان ثبت  
دانشجويان تحصيالت تکميلی نام ثبت  

٠٨/١١/٩٦شنبه تا يک ٠٢/١١/٩٦دوشنبه   
  ١٠/١١/٩٦شنبه سهو  ٠٩/١١/٩٦شنبه دو

ها شروع كالس ١٤/١١/٩٦شنبه    
نام با تأخير ترميم و ثبت ٢٥/١١/٩٦شنبه تا چهار ٢١/١١/٩٦شنبه    
آموختگیمراسم دانش ٢٠/٠٢/٩٧شنبه پنج   

٠٩/٠٣/٩٧تا چهارشنبه  ٢٩/٠٢/٩٧شنبه  بازه نظرسنجی  
سال آخرين مهلت تقاضاي حذف نيم ٠٢/٠٣/٩٧چهارشنبه    

)W( سدر حذف تك ٠٦/٠٣/٩٧شنبه و يک ٠٥/٠٣/٩٧شنبه     
ها پايان كالس ٠٩/٠٣/٩٧چهارشنبه    

سال امتحانات پايان نيم   ١٤/٠٤/٩٧شنبه تا پنج ٢٩/٠٣/٩٧شنبه سه 
  ٢٧/٠٤/٩٧شنبه چهار مهلت ارسال نمرات به آموزش

به آموزش داردروس پروژه مهلت ارسال نمرات   ١٣/٠٦/٩٧شنبه سه 

  .شود تعدادی از دانشجويان شروع می نام ثبتهای زمانی،  زهدر هر يک از با ·
 سامانهبه  ٢٧/١٠/١٣٩٦شنبه چهاراز ) که با استفاده از ليست رندوم تعيين شده است(خود  نامتثببرای آگاهی از ساعت دقيق شروع  ·

 .آموزش متصل شويد

  ١٣٩٦-٩٧ سال تحصيلی دوميمسال ن در )و ماقبل ٩٦ورودی ( دانشجويان کارشناسی نام ثبت بندی ول زمانجد
 

  

  ١١١١--١٢١٢  ١٠١٠--١١١١  ٩٩--١٠١٠  ٨٨--٩٩  
  تاتا  ١٢١٢

  صبح روز بعدصبح روز بعد  ٨٨

  دوشنبه
٠٢/١١/٩٦   

و  ٩٢دانشجويان ورودی 
  ماقبل

  است نامشان باز شده کليه دانشجويانی که ثبت

  شنبهسه
  نامشان باز شده است کليه دانشجويانی که ثبت  ٩٣فقط دانشجويان ورودی   ٠٣/١١/٩٦

  چهارشنبه
  نامشان باز شده است کليه دانشجويانی که ثبت ٩٤فقط دانشجويان ورودی   ٠٤/١١/٩٦

شنبه 
  نامشان باز شده است کليه دانشجويانی که ثبت ٩٥فقط دانشجويان ورودی   ٠٧/١١/٩٦

شنبه يک
  نامشان باز شده است کليه دانشجويانی که ثبت ٩٦فقط دانشجويان ورودی   ٠٨/١١/٩٦



 

  

  باسمه تعالی

  ١٣٩٦-٩٧تحصيلی سال دومنيمسال  در) و ماقبل ٩٦ورودی ( دانشجويان کارشناسی نام ثبتنحوه 

، برای اخذ مجوز ثبت نام از استاد ٣٠/١٠/٩٦پايان وقت اداری روز شنبه تا اکنون  دانشجويان کليه مقاطع تحصيلی الزم است از هم .١
آموزش دانشگاه  برای دريافت فرم به سامانه .واهد داشتنام نخ ، دانشجو اجازه ثبتد، در غير اين صورتکنن راهنما اقدام

)http://www.sharif.ir/rules (مراجعه کنيد.  

 .بررسی کنيد) http://edu.sharif.edu( با مراجعه به سايت آموزش دانشگاهآموزش را  سامانهامکان دسترسی خود به  ،نام ثبتشود قبل از شروع  وصيه میت .٢
 .صورت لزوم برای شما نامه الکترونيکی ارسال شود وارد کنيد تا دردر سيستم خود را  (Email) یپست الکترونيک نشانی حتمًا ·
 .يداقدام کنبه نصب فونت  سامانهدر صفحه اول ورود به "نصب فونت"با کليک کردن روی ، سامانهدرصورت خوانا نبودن فونت منوهای  ·

 .يدکناجعه سايت آموزش دانشگاه مربه برای آگاهی از برنامه دروس،  .٣

  ).خواهند شد wواحدهای بيشتر از سقف مجاز به صورت تصادفی حذف (يد کنطبق نظر استاد راهنما تنظيم  ومجاز با توجه به سقف واحد برنامه درسی خود را .٤

  معدل
  معدل نيمسال قبل

  ٠٠/١٢کمتر از 
  معدل کل

  ٠٠/١٤کمتر از 
  معدل کل

٠٠/١٤ – ٩٩/١٦  
  معدل کل

٠٠/١٧ – ٠٠/٢٠  
  اندانشجوي
  ای دو رشته

  مساليدرن
  فارغ التحصيلی

  ٢٤  ٢٧  ٢٤  ٢٠  ١٨  ١٤  سقف واحد مجاز

 .را انتخاب کنيد "نام و ترميم توسط دانشجو ثبت"شده و زيرمنوی  "نام و ترميم ثبت"برای ثبت نام ، وارد منوی  .٥
 .يدکن خذدروس مورد نظر را با واردکردن شماره درس و شماره گروه ا .٦

درس خود را  ،داشته نام ثبتاگر يکی از دانشجويانی که در آن درس . شود تشکيل می )ظرفيت% ٢٥ تامعموًال (صورت پرشدن دروسی که ظرفيت مشخص دارند، ليست انتظار  در ·
دروسی که بصورت ليست  .شود منعکس می مسيستشده در  ثبت   Emailدرسآشده و موضوع به  نام ثبتحذف کند، اولين نفر از ليست انتظار به طور خودکار در آن درس 

 .شود نام شده شما محاسبه می کنيد در مجموع واحدهای ثبت می نام ثبتانتظار 

اخطار آن در مقابل درس ثبت و به استاد  ،برخی از مقررات آموزشی توسط سيستم بررسی شده و در صورت وجود خالفمسئول رعايت مقررات آموزشی دانشجو است  ·
 .شود ش میراهنما گزار

 .ندارد بعدیو احتياجی به تأييد شما در مرحله  بودهشده شما  نام ثبتليست  عينًا) جز ليست انتظار به(کنيد  ی خود مشاهده مینام ثبتهرآنچه در صفحه نمايش در ليست  ·

محدود شده  )دوازده مرتبه( ١٢ر حداکث نام  بهبر اساس مصوبه شورای آموزش دانشکاه، دفعات حذف يا تغيير گروه دروس در بازه ثبت 
. لذا در هنگام اخذ دروس دقت کافی داشته باشيد تا با رعايت محدوديت ذکر شده بتوانيد برنامه درسی خود را تنظيم نماييد. است

  .بود محدود خواهد )مرتبه چهار( ٤حداکثر قبل در بازه ترميم نيز، دفعات حذف يا تغيير گروه دروس به   سالضمنًا مطابق نيم

برای استاد  توضيحات خود را "درخواست" در ستون که ناچار به اخذ آن دروس هستيد درصورتی. اخطاری نداشته باشد  گونه پيغام شده هيچ يد که دروس اخذکندقت    .٧
هد درس يا دروس شما توسط دانشکده حذف خوا ،درصورت عدم ارائه توضيح مناسب. قابل مشاهده است) صورت وجوددر( نيزتوضيحات استاد راهنما . يدکنراهنما وارد 

گيری وضعيت نهايی ثبت نام دروس بر پی .شود ارسال می سيستم شده در ثبته آدرس و يک نامه الکترونيکی ب شده نام دانشجو منعکس اين تغيير در برنامه ثبت .شد
  .باشدعهده دانشجو می

و به مقررات جديد اخذ درس پروژه ( .کنيدتکميل  ودريافت خود   فرم مخصوص را از دانشکدهنام در سيستم،  بتثعالوه بر ، يا کارآموزی پروژهدر درس  نام ثبتبرای  .٨
 ).خواهند شد wرعايت سقف مجاز واحد با درس کارآموزی الزامی است و واحدهای اضافی به صورت تصادفی حذف  .مراجعه شودکارآموزی 

 دکف تعدا( واحد مجاز باشدد تواند کمتر از کف تعدانمی) wحذف (خاب واحد و حتی پس از حذف اضطراری در زمان انت تعداد واحد اخذ شدهدقت کنيد که  .٩
 .التحصيلیه استثنای ترم فارغ، ب)باشدواحد می ١٢ير دانشجويان ساو برای  ١٠واحد مجاز برای دانشجويان ايثارگر 

از هر دو رشته درس اضطراری استفاده کنند، که در انتخاب واحد مورد حذف  ٢ و واحد ٢٧توانند از امکان اخذ واحد تا سقف در صورتی می ایدانشجويان دو رشته .١٠
  . اخذ کنند

 و امور سوابقبررسی به اداره مشاهده کرديد، " غير مجاز"پيغام  ،نام چنانچه هنگام ثبت .در صورت مشاهده هرگونه اشکال با آموزش دانشکده خود تماس بگيريد .١١
 .)ديکه مجوز استاد راهنما اخذ نشده است به دانشکده خود مراجعه کن یدر صورت( .دکنيمراجعه ) اداره آموزش ١٠٢اتاق ( کارنامه

 .ته نيستتوجه کنيد که مسئوليت ثبت نام و ترميم با شخص دانشجو است و در صورت محول کردن اين مسئوليت به شخص ديگر و بروز مشکل هيچ عذری پذيرف .١٢

خصوص اگر درسی در ليست انتظار  هب( به سامانه آموزش مراجعه کنند" نام قطعی خود حتما در ثبت درج شدهنام برای اطالع از دروس  ثبت اتمام دانشجويان پس از .١٣
 ).بوده است
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