اطالعیِ هعاًٍت آهَسضی پزدیس
هزبَط بِ ثبت ًام ًیوسال 111
داًطجَیاى گزاهی ،تزای ثثت ًام ًیوسال دٍم سال تحصیلی  )991( 1399-1400در ساهاًِ آهَسضی ضزیف eduالسم است تِ هَارد هٌذرج در ایي اطالعیِ تَجِ ًواییذ.
ّ -1زگًَِ ًقص پزًٍذُ  ،دیًَات هالی ٍ هطکالت آهَسضی تاعث غیز هجاس ضذى داًطجَ در ساهاًِ آهَسضی ضزیف eduهی گزدد لذا قبل اس ضزٍع
اًتخاب ٍاحذ تا ٍرٍد تِ ساهاًِ آهَسضی ضزیف eduاس ٍضعیت تحصیلی خَد آگاّی یاتیذ.
 -2داًطجَیاى اس رٍس ضٌبِ  11/00/08تا پایاى ٍقت رٍس پٌجطٌبِ  11/00/13فزصت دارًذ تا تا هزاجعِ تِ تخص حساتذاری داًطجَیی سایت رسوی پرزدی
تِ آدرس(ً )kish.ac.irسثت تِ پزداخت هثلغ علی الحساب ضْزیِ ثثت ًام ًیوسال  991اقذام ًوایٌذ.
 -3پ

اس پزداخت هثلغ علی الحساب ضْزیِ تطَر اتَهاتیک ٍ حذاکثز پ

اس  3ساعت کاری داًطجَ در ساهاًِ آهَسضی ضرزیف eduهجاس ترِ ثثرت ًرام ٍ

اًتخاب ٍاحذ هی ضَد (( .آدرس ساهاًِ آهَسضی ضزیف)) https://edu.sharif.edu : edu
تذکز بسیار هْن :1ضزٍع ثثت ًام در ساهاًِ آهَسضی ضزیف eduتزای هقطع کارضٌاسی رٍس ضٌبِ  ٍ 11/00/11هقاطع تحصریال تمویلری رٍس چْارضنٌبِ
 11/00/11هی تاضذ .تا تَجِ تِ تزًاهِ سهاًثٌذی ثثت ًام کِ اس جاًة داًطگاُ ضزیف اعالم ٍ اس طزیق کاًال رسوی اطالع رساًی آهَسش تِ آگاّی داًطرجَیاى رسراًذُ
خَاّذ ضذ هومي است در اٍلیي رٍس ثبت ًام ًَتت اًتخاب ٍاحذ ضوا تاضذ لذا پیطٌْاد هی گزدد قثل اس ضزٍع ثثت ًامً ،سثت تِ پزداخت علی الحساب ضنْزیِ
در تخص حساتذاری داًطجَیی سایت رسوی پزدی

( ٍ )kish.ac.irتذًثال آى هجاس ضذى تِ اًجام ثثت ًام در ساهاًِ آهَسضی ضزیف eduاقذام فزهاییذ.

 -4سبذ درٍس ارائِ ضذُ (رضتِ/گزایص) داًطجَیاى (ضاهل ًام درس  +ضوارُ درس ً +ام استاد  +تزًاهِ ّفتگی کرالس) در سراهاًِ آهَسضری ضرزیف (سراهاًِ
ضزیف > eduاهَر ثثت ًام ٍ تزهین > لیست درٍس ارائِ ضذُ داًطمذُ ّا در تزم جاری) قزار گزفتِ است (راٌّوای تصَیزی آى ّن تِ سٍدی تزرٍی کاًرال
رسوی اطالع رساًی آهَسش اطالع رساًی خَاّذ ضذ ).داًطجَیاى در رٍس ثثت ًام هی تایذ درٍس اًتخاتی خَد را در سراهاًِ آهَسضری ضرزیفٍ eduارد ٍ
ثثت ًوایٌذ.
 -5ارائِ خذهات آهَسضی تِ داًطجَیاًی کِ در ساهاًِ آهَسضی ضزیف eduتزطثق تزًاهِ سهاًثٌذی ّای اعالم ضذُ ثثت ًام ًمزدُ اًذ؛ هقذٍر ًوی باضذ.
 -6در صَر عذم اهماى ٍرٍد تِ ساهاًِ آهَسضی ضزیف eduدر اسزع ٍقت ٍ قبل اس ضزٍع ثبت ًام تا دفتز آهَسش (کارضٌاسی) ٍ یا تحصریال تمویلری
(کارضٌاسی ارضذ  +دکتزی) تواس تگیزیذ( .داخلی ّای )349 ٍ 350
در رٍسّای ثبت ًام تغییز رهش ٍرٍد اهکاى پذیز ًوی باضذ.
 -7ثثت ًام در ساهاًِ آهَسضی ضزیف  eduفقط در تاسُ ّای سهاًی هطخص کِ تَسط داًطگاُ صٌعتی ضزیف اعالم هی گزدد هیسز خَاّذ تَد ایري تراسُ ّرا اس
طزیق کاًال رسوی اطالع رساًی آهَسش تِ آگاّی داًطجَیاى رساًذُ خَاّذ ضذ.
تذکز بسیار هْن :2داًطجَیاى در ساهاًِ آهَسضی ضزیف eduفقط هجاس تِ اًتخاب درس یا درٍسی اس سبذ گزایص خنَد هری تاضرٌذ(.هَارد اسرتثٌا اس طزیرق
کاًال رسوی اطالع رساًی آهَسش تِ آگاّی داًطجَیاى رساًذُ خَاّذ ضذ ).اًتخاب درس یا درٍسی اس رضتِ یا گزایص ّای دیگز ترذٍى هجرَس هرذیز گرزٍُ آهَسضری
تَسط دفاتزآهَسش یا تحصیال تمویلی حذف خَاّذ ضذ ٍ عَاقة ًاضی اس آى فقط تزعْذُ داًطجَ خَاّذ تَد ٍ تا ایطاى هطاتق هقزرا آهَسضی رفتار خَاّذ ضذ.
آهَسش پزدیس بیي الولل داًطگاُ صٌعتی ضزیف  -جشیزُ کیص
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