
 

 

 آموزشاطالعیه 

 پردیس (389) تابستانی مربوط به ثبت نام نیمسال

 

 د.مندرج در این اطالعیه توجه نمایی به مواردالزم است   eduسامانه آموزشی شریف در  (983نیمسال تابستانی )، برای ثبت نام دانشجویان گرامی

 .نیستتابستانی الزامی  هایدر نیمسالثبت نام دانشجویان  -1

واحد می باشد. چنانچه در نیمسال تابستانی درس کارآموزی را اخذ کنید فقط در سه واحد نظرری دیررر یرا دو  6در نیمسال تابسانی سقف واحدهای اخذ شده  -2

 واحد )آزمایشراهی/عملی( می توانید ثبت نام داشته باشید. 

نسبت به ثبت نام نیمسال  eduسامانه آموزشی شریف فرصت دارند تا با مراجعه به 01/04/99 نبهیکش  پایان وقت روزتا   31/03/99نبه ش روزاز  دانشجویان -3

 اقدام نمایند. 983

اولیی  ووز مری باشرد. مم رن اسرت در  غیر قابل تمدیداز جانب دانشراه شریف اعرالم و   eduسامانه آموزشی شریفبازه های زمانی شروع ثبت نام در  -4

 اطمینان یابید.  eduسامانه آموزشی شریفبودن خود در   مجازنوبت انتخاب واحد شما باشد لذا پیشنهاد می گردد قبل از شروع ثبت نام نسبت به  ثبت نام

از وضرعیت   eduسامانه آموزشری شرریف  م اکنون با مراجعه به( پردیس را دارید؛ توصیه می گردد ه983چنانچه قصد ثبت نام در نیمسال تابستانی ): 1تذکر مهم

( دیونات مالی شما در نیمسال گذشرته 983بدیهی است برای ثبت نام در نیمسال تابستانی ) مطلع شوید. eduآموزشی شریفسامانه بودن خود در  غیرمجازیا  مجاز

 ( باید تسویه شده باشد.982)

 با دفتر آموزش )کارشناسی( تماس بریرید.  قبل از شروع ثبت نامدر اسرع وقت و  eduسامانه آموزشی شریفدر صورت عدم ام ان ورود به  -5

 دو ووزهای ثبت نام تغییر ومز ووود امکان پذیر نمی باشد.

سرامانه هماننرد نیمسرال گذشرته در  (کرالس برنامره هتتررینرام اسرتاد +  شماره درس + شامل نام درس +دانشجویان )ارائه شده )رشته/گرایش(  وسسبد دو -6

با آگراهی دانشجویان و  خواهد گرفتقرار شده دانش ده ها در ترم جاری(  ئهلیست دروس ارا <امور ثبت نام و ترمیم  < eduسامانه شریفآموزشی شریف )

 وارد و ثبت نمایند. eduسامانه آموزشی شریفدروس انتخابی خود را در می باید در روز ثبت نام ( 389دروس ارائه شده در نیمسال تابستانی )از 

برت خواهرد شرد. وارد و ث (paymentسرامانه حسرابداری دانشرجویی پرردیس )سری آمروزش و مردیر گرروه آموزشری در رانتخاب واحد دانشرجو پرس از بر -7

 ( خود را در این سامانه پرداخت نمایند.983فرصت دارند شهریه نیمسال تابستانی ) 13/04/99 جمعهدانشجویان مطابق تقویم آموزشی تا روز 

 نمی باشد. های اعالم شده ثبت نام ن رده اند؛ مقدور بندیزمان برنامه برطبق   eduسامانه آموزشی شریف در که دانشجویانی به آموزشی خدمات ارائه -8

تبعات ناشی از عدم رعایت مقررات آموزشی در زمان اخذ دروس و یا عدم  ندارد. ف ترمذحو  ترمیم واحد،  Wحذف نیمسال های تابستانی : 2تذکر مهم

 پردیس عمل خواهد کرد.و مصوبات می باشد و آموزش مطابق مقررات دانشجو پرداخت به موقع شهریه ثبت نام،  تنها متوجه 

 

 

 جزیره کیش -ل دانشگاه صنعتی شریف آموزش پردیس بی  المل

 99 خرداد 17
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