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  پرديس )369( تابستاني مربوط به ثبت نام نيمسال

  ويژه دانشجويان كارشناسي

  

  د.مندرج در اين اطالعيه توجه نمايي به مواردالزم است   eduشريفآموزشي سامانه  در  )963نيمسال تابستاني (، براي ثبت نام دانشجويان گرامي

 .نيست الزاميتابستاني  هايدر نيمسالثبت نام دانشجويان  -1
نســبت بــه  eduشــريفآموزشــي ســامانه  فرصت دارند تا با مراجعه به 20/03/69 نبهيكش  پايان وقت روزتا   19/03/79نبه ش روزاز  كارشناسي دانشجويان -2

 اقدام نمايند. 963ثبت نام نيمسال 

اولــين روز مــي باشــد. ممكــن اســت در  غير قابل تمديــداز جانب دانشگاه شريف اعــالم و   eduشريفآموزشي سامانه بازه هاي زماني شروع ثبت نام در  -3
 اطمينان يابيد.  eduشريفآموزشي سامانه   بودن خود در مجازنسبت به  نوبت انتخاب واحد شما باشد لذا پيشنهاد مي گردد قبل از شروع ثبت نام ثبت نام

از وضــعيت   eduســامانه آموزشــي شــريف  م اكنون با مراجعه بــه) پرديس را داريد؛ توصيه مي گردد ه369چنانچه قصد ثبت نام در نيمسال تابستاني (: 1تذكر مهم
 مطلع شويد. eduسامانه آموزشي شريفبودن خود در  غيرمجازيا  مجاز

 .) تماس بگيريددفتر آموزش (كارشناسي با  قبل از شروع ثبت نامدر اسرع وقت و  eduشريفآموزشي سامانه امكان ورود به در صورت عدم  -4
 پذير نمي باشد. در روزهاي ثبت نام تغيير رمز ورود امكان

ســامانه هماننــد نيمســال گذشــته در  )كــالس برنامــه هفتگــينــام اســتاد +  شــماره درس + شامل نــام درس +دانشجويان (ارائه شده (رشته/گرايش)  وسسبد در -5
دروس بــا آگــاهي از دانشجويان و  قرار داردشده دانشكده ها در ترم جاري)  ئهليست دروس ارا >امور ثبت نام و ترميم  > eduسامانه شريفآموزشي شريف (

 وارد و ثبت نمايند. eduشريفآموزشي سامانه دروس انتخابي خود را در مي بايد در روز ثبت نام ) 369تابستاني ( ارائه شده در نيمسال

وارد و ثبــت خواهــد شــد.  )paymentســامانه حســابداري دانشــجويي پــرديس (ســي آمــوزش و مــدير گــروه آموزشــي در رانتخاب واحــد دانشــجو پــس از بر -6
 ) خود را در اين سامانه پرداخت نمايند.369فرصت دارند شهريه نيمسال تابستاني ( 31/03/79شنبه پنجدانشجويان مطابق تقويم آموزشي تا روز 

 مي باشد.ن مقدورهاي اعالم شده ثبت نام نكرده اند؛  بنديزمان برنامه برطبق   eduشريفآموزشي سامانه  در كه دانشجوياني به آموزشي خدمات ارائه -7

تبعات ناشي از عدم رعايت مقررات آموزشي در زمان اخذ دروس و يا عدم  ندارد. ف ترمذحو  ترميم واحد،  Wحذف نيمسال هاي تابستاني : 2تذكر مهم
  مي باشد و آموزش مطابق مقررات پرديس عمل خواهد كرد.دانشجو پرداخت به موقع شهريه ثبت نام،  تنها متوجه 
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