
 

 ی پردیسآموزشمعاونت اطالعیه 

 298مربوط به ثبت نام نیمسال 

 الزم است به موارد مندرج در این اطالعیه توجه نمایید.  eduسامانه آموزشی شریفدر   (298) 8139-99سال 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

بمه  پمردی رسممی  سایت بخش حسابداری دانشجویی فرصت دارند تا با مراجعه به 04/11/89 جمعهپایان وقت روز تا   28/10/89نبه ش روزاز  دانشجویان -2

 اقدام نمایند. 982نسبت به پرداخت مبلغ علی الحساب شهریه ثبت نام نیمسال  (kish.ac.ir)آدرس

بمه ثبمت نمام و  مجااز  eduشمریفآموزشی سامانه  در  دانشجو ساعت کاری 3پ  از پرداخت مبلغ علی الحساب شهریه بطور اتوماتیک و حداکثر پ  از  -3

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

 روزط  تحصمیال  تممیلمی او مطم 06/11/89نبه شایکروز  کارشناسمی بمرای مططم  eduشمریفآموزشمی سمامانه  بت نام درشروع ث: 1تذکر بسیار مهم                

به آگماهی دانشمجویان  کانال رسمی اطالع رسانی آموزشو از طریق اعالم از جانب دانشگاه شریف  کهمانبندی ثبت نام می باشد. با توجه به برنامه ز 14/11/89شنبه دو

 پرداخت علی الحسااب نسبت بمه  ،پیشنهاد می گردد قبل از شروع ثبت نام ذانوبت انتخاب واحد شما باشد ل اولین روز ثبت نامدر مممن است رسانده خواهد شد 

 .اقدام فرمایید eduشریفآموزشی سامانه در  شدن به انجام ثبت ناممجاز بدنبال آن ( و kish.ac.ir) پردی رسمی سایت   بخش حسابداری دانشجویی در شهریه

سمامانه در سمامانه آموزشمی شمریف ) (کمالس برنامه هفتگمینام استاد +  شماره درس + شامل نام درس +دانشجویان )ارائه شده )رشته/گرایش(  وسسبد در -4

کانمال بمرروی  به زودیهم  ن)راهنمای تصویری آ گرفته استقرار شده دانشمده ها در ترم جاری(  ئهلیست دروس ارا <امور ثبت نام و ترمیم  < eduشریف

وارد و  eduشمریفآموزشمی سمامانه دروس انتخمابی خمود را در می باید در روز ثبت نام دانشجویان ( اطالع رسانی خواهد شد.  رسمی اطالع رسانی آموزش

 ثبت نمایند.

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

و یا تحصمیال  تممیلمی دفتر آموزش )کارشناسی(  با  قبل از شروع ثبت نامدر اسرع وقت 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 خواهمد بمود ایمن بمازه هما 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 اسمتثنا  از ممی باشمند. سبد گارای  خاودبه انتخاب درس یا دروسی از  مجازفطط  eduدانشجویان در سامانه آموزشی شریف: 2تذکر بسیار مهم -8

بمدون مجموز ممدیر انتخاب درس یا دروسی از رشته یا گرایش های دیگمر  به آگاهی دانشجویان رسانده خواهد شد.( آموزشکانال رسمی اطالع رسانی طریق 

خواهد شد و عواقب ناشی از آن فطط برعهده دانشجو خواهد بود و با ایشمان مطمابق مطمررا   حذفتوسط دفاترآموزش یا تحصیال  تممیلی گروه آموزشی 

 آموزشی رفتار خواهد شد.

 جزیره کی  -ل دانشگاه صنعتی شریف آموزش پردیس بین المل      
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