
 1اطالعیِ ضوارُ                                

 پزدیس 269هزبَط بِ ثبت ًام ًیوسال 

ِ  ثثت ًام تٌْا درّن  269، در ًیوسال ّواًٌذ ًیوسال گذضتِ تٌتاتزافي زسم استت    اًجتام وَاّتذ ضتذ     eduضتزف  آهَسضت   ستاهاًِ  ٍ هستتییوا  تتزرٍ     یک هزحله

 داًطجَفاى گزاه  تا تَجِ تِ هزاحل سفز اقذاهات زسم را تِ عول آٍرًذ 

ضزٍع  اس قبل لذا گزدد ه   eduضزف آهَسض  ساهاًِ  در داًطجَ ضذى هجاس غیز تاعث هطکالت آهَسضیٍ  دیًَات هالی،  پزًٍذُ ًقص ّزگًَِ -1

 اس ٍضعیت تحصیل  وَد آگاّ  فاتیذ  eduتا ٍرٍد تِ ساهاًِ آهَسض  ضزف   ٍاحذاًتخاب 

ِ پافتاى ٍقتت رٍس   تتا    23/10/69ٌبِ ض رٍساس  داًطتجَفاى  -2 ِ       30/10/69 ضهٌب  پتزدف   ستافت  تختص حستاتذار  داًطتجَف     فزصتت دارًتذ تتا تتا هزاجعتِ تت

(kish.ac.ir)  اقذام ًوافٌذ  962ًسثت تِ پزداوت هثلغ عل  الحساب ضْزفِ ثثت ًام ًیوسال 

تتِ ثثتت ًتام ٍ     هجهاس   eduضتزف  آهَسض  ساهاًِ  در  داًطجَ ساعت کاری 3پ  اس پزداوت هثلغ عل  الحساب ضْزفِ تطَر اتَهاتیک ٍ حذاکثز پ  اس  -3

 ((  edu :    https://edu.sharif.eduآدرس ساهاًِ آهَسض  ضزف )) اًتخاب ٍاحذ ه  ضَد     

ضهٌبِ  دٍ رٍسط  تحصتیتت تمویلت    اٍ هیت  02/11/96ٌبِ ضه دٍرٍس  کارضٌاست   تتزا  هیطت    eduضتزف  آهَسضت   ستاهاًِ   ثتت ًتام در  ضزٍع ث: 1تذکز بسیار هْن

تتِ آگتاّ  داًطتجَفاى رستاًذُ      کاًال رسو  اطتع رساً  آهَسشٍ اس طزفق اعتم اس جاًة داًطگاُ ضزف   کِهاًثٌذ  ثثت ًام ه  تاضذ  تا تَجِ تِ تزًاهِ س 09/11/69

پزداوهت علهی    ًستثت تتِ    هقطه  وهَد  پیطٌْاد ه  گزدد قثل اس ضزٍع ثثت ًام  ًَتت اًتخاب ٍاحذ ضوا تاضذ لذا اٍلیي رٍس ثبت ًامدر هومي است وَاّذ ضذ 

  اقذام فزهافیذ eduضزف آهَسض  ساهاًِ در  ضذى تِ اًجام ثثت ًامهجاس ٍ تذًثال آى ضْزیِ  الحساب

ستاهاًِ  در ستاهاًِ آهَسضت  ضتزف  )    (کتتس  تزًاهِ ّفتگت  ًام استاد +  ضوارُ درس + ضاهل ًام درس +داًطجَفاى )ارائِ ضذُ )رضتِ/گزافص(  ٍسسبذ در -4

کاًتال رستو    تزرٍ   تِ سٍد ّن  ى)راٌّوا  تصَفز  آ قزار داردضذُ داًطمذُ ّا در تزم جار (  ئِلیست درٍس ارا <اهَر ثثت ًام ٍ تزهین  < eduضزف 

 ٍارد ٍ ثثت ًوافٌذ  eduضزف آهَسض  ساهاًِ درٍس اًتخات  وَد را در ه  تافذ در رٍس ثثت ًام داًطجَفاى ٍ ( وَاّذ گزفتقزار   اطتع رساً  آهَسش

  ًوی باضذ هقذٍرّا  اعتم ضذُ ثثت ًام ًمزدُ اًذ؛  ثٌذ سهاً تزًاهِ تزطثق   eduضزف آهَسض  ساهاًِ  در کِ داًطجَفاً  تِ آهَسضی وذهات ارائِ -5

ٍ فا تحصتیتت تمویلت    دفتز آهَسش )کارضٌاس (  تا  قبل اس ضزٍع ثبت ًامدر اسزع ٍقت ٍ  eduضزف آهَسض  ساهاًِ اهماى ٍرٍد تِ در صَرت عذم  -6

  )کارضٌاس  ارضذ + دکتز ( تواس تگیزفذ

 پذیز ًوی باضذ. در رٍسّای ثبت ًام تغییز رهش ٍرٍد اهکاى

اس  هیسز وَاّتذ تتَد افتي تتاسُ ّتا      فیط در تاسُ ّا  سهاً  هطخص کِ تَسط داًطگاُ صٌعت  ضزف  اعتم ه  گزدد  eduدر ساهاًِ آهَسض  ضزف   ثثت ًام -7

 تِ آگاّ  داًطجَفاى رساًذُ وَاّذ ضذ  کاًال رسو  اطتع رساً  آهَسشطزفق 

ه  تاضٌذ  اًتخاب درس فا درٍس  اس رضتِ  سبذ گزایص وَدتِ اًتخاب درس فا درٍس  اس  هجاسفیط  eduداًطجَفاى در ساهاًِ آهَسض  ضزف : 2بسیار هْن تذکز

وَاّذ ضذ ٍ عَاقة ًاضت  اس آى فیتط تزعْتذُ داًطتجَ وَاّتذ تتَد ٍ تتا افطتاى هطتاتق هیتزرات            حذففا گزافص ّا  دفگز تَسط دفاتزآهَسش فا تحصیتت تمویل  

 آهَسض  رفتار وَاّذ ضذ 

 جشیزُ کیص -ل داًطگاُ صٌعتی ضزیف آهَسش پزدیس بیي الول   

 96 دی 19                                           
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