
  باسمه تعالی

 )کليه مقاطع(١٣٩٧-٩٨ اول سالنيمثبت نام  بندی ترميم زمانتقويم آموزشی و 

  

)و ماقبل ٩٦ورودی ( کارشناسی نام دانشجويان ثبت  
)و ماقبل ٩٧ورودی ( دانشجويان تحصيالت تکميلی نام ثبت  

١٣/٠٦/٩٧شنبه سهتا  ١٠/٠٦/٩٧شنبه   
  ١٧/٠٦/٩٧و شنبه  ١٤/٠٦/٩٧شنبه چهار

ها شروع كالس ٢٤/٠٦/٩٧شنبه    

نام با تأخير ترميم و ثبت ٠٣/٠٧/٩٧شنبه تا سه ٣١/٦/٩٧شنبه    

٠٥/١٠/٩٧تا چهارشنبه  ٢٤/٠٩/٩٧شنبه  بازه نظرسنجی  

سال آخرين مهلت تقاضاي حذف نيم ٢٨/٠٩/٩٧چهارشنبه    

)w(س در حذف تك ٠٢/١٠/٩٧شنبه و يک ٠١/١٠/٩٧شنبه     

ها پايان كالس ٠٥/١٠/٩٧چهارشنبه    

سال امتحانات پايان نيم   ٣٠/١٠/٩٧شنبه تا يک ١٥/١٠/٩٧شنبه  

به آموزش اتمهلت ارسال نمر  
دارمهلت ارسال نمرات دروس پروژه  

  ١٤/١١/٩٧شنبه يک
٢٣/١١/٩٧شنبه سه  

  

 به چهار مورد محدود است) ر مجموعد(در زمان ترميم، تعداد دفعات حذف يا تغيير گروه  ·

  .شود تعدادی از دانشجويان شروع می نام ثبتترميم های زمانی،  در هر يک از بازه ·
 .به سيستم آموزش متصل شويد ٢٧/٠٦/٩٧ شنبه سه از) که با استفاده از ليست رندوم تعيين شده است(خود  نامثبت ترميم برای آگاهی از ساعت دقيق شروع ·
 .کنند اقدام به ترميم يا ثبت نام با تاخيردرکليه روزها  توانند بندی میبدون محدوديت زمان )و ماقبل ٩٧ورودی ( کتریدانشجويان د ·

  
  ١٣٩٧-٩٨سال تحصيلی  اولسال نيم نام ثبتترميم  کلی بندی ول زمانجد

 
  صبح روز بعدصبح روز بعد  ٨٨تا تا   ١٦١٦  ١٢١٢--١٦١٦  ١١١١--١٢١٢  ١٠١٠--١١١١  ٩٩--١٠١٠  ٨٨--٩٩  

  شنبه
٣١/٠٦/٩٧  

 ٩٢شناسی ورودی دانشجويان کار
 ماقبل و

 

 و ٩٣ورودی کارشناسی دانشجويان فقط 
و  ٩٥ورودی  ارشد و نوبت دومکارشناسی

  ماقبل

کليه دانشجويانی که 
نامشان باز شده  ثبت

  است

  شنبهيک
٠١/٠٧/٩٧  

  ٩٤ورودی کارشناسی دانشجويان فقط 
ارشد و نوبت کارشناسی دانشجويانفقط 

٩٦ورودی  دوم  
 

کليه دانشجويانی که 
نامشان باز شده  ثبت

  . است

  شنبه  دو
٠٢/٠٧/٩٧  

  ٩٥ورودی  کارشناسی دانشجويانفقط 
ارشد و نوبت کارشناسی دانشجويانفقط 

٩٧ورودی  دوم  

کليه دانشجويانی که 
نامشان باز شده  ثبت

  . است
  شنبهسه
٠٣/٠٧/٩٧  

  نامشان باز شده است کليه دانشجويانی که ثبت  ٩٦ورودی  کارشناسی فقط دانشجويان

  ١٣٩٧-٩٨تقويم آموزشی نيمسال اول سال تحصيلی 



  

    ١٣٩٧- ٩٨سال تحصيلی  اولسال نيم نام ثبتترميم وه نح
  

امکان دسترسی خود به سيستم آموزش را با مراجعه به سايت آموزش دانشگاه  ،ترميمشود قبل از شروع  توصيه می .١
)/edu.sharif.edu://https( بررسی کنيد . 
 .در قسمت رمز خود را فراموش کردم اطالعات الزم را وارد کنيدايد  فراموش کرده خود را در صورتيکه رمز عبور ·

 .صورت لزوم برای شما نامه الکترونيکی ارسال شود وارد کنيد تا دردر سيستم خود را  (Email) آدرس پست الکترونيکی حتمًا ·

 .يدکنزش دانشگاه مراجعه و يا سايت آمو ها برای آگاهی از برنامه دروس، به تابلوی اعالنات دانشکده .٢

  .يدکنطبق نظر استاد راهنما تنظيم  ومجاز  با توجه به سقف واحد برنامه درسی خود را .٣

 )خواهند شد w*حذف  واحدهای اضافه بصورت تصادفی( .رعايت سقف واحد برای دانشجويان کارشناسی بر اساس جدول زيرضروری است

 .خود، به سامانه آموزش دانشگاه مراجعه کنيد ترميمبعد از فرا رسيدن ساعت  .٤
 .محدود است مورد به چهار) در مجموع(حذف يا تغيير گروه ات تعداد دفعدر زمان ترميم، دقت کنيد که  .٥

 .يدکن خذدروس مورد نظر را با واردکردن شماره درس و شماره گروه ا .٦

اخطار آن در مقابل درس ثبت و به استاد راهنما  ،از مقررات آموزشی توسط سيستم بررسی شده و در صورت وجود خالف برخی ·
 .دانشجو استشخص ت مقررات آموزشی مسئول رعايالبته  .شود گزارش می

و  بودهشده شما  نام ثبتليست  عينًا) جز ليست انتظار به(کنيد  ی خود مشاهده مینام ثبتهرآنچه در صفحه نمايش در ليست  ·
 .ندارد بعدیاحتياجی به تأييد شما در مرحله 

 در ستون ،هستيد دارای اخطار اچار به اخذ دروسکه ندرصورتي. اخطاری نداشته باشد  شده هيچگونه پيغام يد که دروس اخذکندقت  .٧
درصورت عدم . قابل مشاهده است) صورت وجوددر( نيزتوضيحات استاد راهنما . يدکنبرای استاد راهنما وارد  توضيحات خود را "درخواست"

و يک نامه  شده انشجو منعکسنام د اين تغيير در برنامه ثبت .هد شددرس يا دروس شما توسط دانشکده حذف خوا ،ارائه توضيح مناسب
شخص گيری وضعيت نهايی ثبت نام دروس بر عهده پی البته مسئوليت .شود ارسال می سيستم شده در ثبته آدرس الکترونيکی ب

  .استدانشجو 
به مقررات . (کنيد تکميل ودريافت خود   فرم مخصوص را از دانشکدهنام در سيستم،  بتثعالوه بر ، يا کارآموزی پروژهدر درس  نام ثبتبرای  .٨

رعايت سقف مجاز واحد با درس کارآموزی الزامی است و واحدهای اضافی به  .مراجعه شودو کارآموزی جديد اخذ درس پروژه 
  ) د شدخواه. w*صورت تصادفی حذف 

پيغام اخطار سيستم  به،"غير مجاز"پيغام  ،درصورت برخورد با .تماس بگيريد آموزش دانشکده خوددر صورت مشاهده هرگونه اشکال با  .٩
 در ساير موارد ومراجعه کنيد  در صورت نقص مدارک به اداره پذيرش و نظام وظيفه توجه کنيد و با توجه به موضوع اخطار،

ارشد و دکتری  دانشجويان کارشناسیو  )یآموزش مديريت امور ١٠٢اتاق (به اداره سوابق  بايستی کارشناسی دانشجويان
 .کنندمراجعه  دانشگاه ت تکميلیتحصيالمديريت به بايستی 

هرگونه توجه کنيد که مسئوليت ثبت نام و ترميم با شخص دانشجو است و در صورت محول کردن اين مسئوليت به شخص ديگر و بروز  .١٠
 .شدنخواهد هيچ عذری پذيرفته  ،یمشکل

 به سامانه آموزش مراجعه کنند" تماح ،نام قطعی خود در ثبت برای اطالع از دروس درج شدهترميم  اتمام دانشجويان پس از .١١
 ).اندسی در ليست انتظار بوده وخصوص اگر درب(

  معدل نيمسال قبل  معدل
  ٠٠/١٢کمتر از 

  معدل کل
  ٠٠/١٤کمتر از 

  معدل کل
٠٠/١٤_  ٩٩/١٦  

  معدل کل
٠٠/١٧_  ٠٠/٢٠  

دانشجويان   
  ای دو رشته

درنيمسال     
  فارغ التحصيلی

  ٢٤  ٢٧  ٢٤  ٢٠  ١٨  ١٤  سقف واحد مجاز

 ٢٦/٠٧/١٣٩٧ تاريخ ويرايش


