
  باسمه تعالی

  

   ١٣٩٧- ١سال نيمدر )و ماقبل ٩٧ ورودی( و دکتری) و ماقبل ٩٦ورودی (ثبت نام دانشجويان کارشناسی ارشد  راهنمایبندی و زمان

١٣٩٧-٩٨تقويم آموزشی نيمسال اول سال تحصيلی     
 

  .شود تعدادي از دانشجویان شروع می نام ثبتهاي زمانی،  در هر یک از بازه ·
به سیستم آموزش  13/06/1397شنبه سه از) تعیین شده است به صورت تصادفیکه (خود  ثبت نامبراي آگاهی از ساعت دقیق شروع  ·

 .متصل شوید
 .کنند نام ثبتکلیه روزها  در انندتو بندي میدانشجویان دکتري بدون محدودیت زمان ·
  

  1397-98 سال تحصیلیاول  سالنیم در )ماقبلو  97ورودي (و دکتري  )و ماقبل 96ورودي (دانشجویان کارشناسی ارشد  نام ثبت بندي ول زمانجد
  
  
  
 

  1212--88  1616--1212  
صبح صبح   88تا تا   1616

  روز بعدروز بعد
  شنبهچهار 

14/06/97  
و  94ارشد ورودي دانشجویان کارشناسی
 قبلما

 95ارشد ورودي دانشجویان کارشناسیفقط 
کلیه دانشجویانی 

نامشان باز  که ثبت
  شده است

شنبه 
  نامشان باز شده است کلیه دانشجویانی که ثبت  96ارشد ورودي دانشجویان کارشناسیفقط    17/06/97

  

)و ماقبل ٩٦ورودی ( کارشناسی نام دانشجويان ثبت ١٣/٠٦/٩٧شنبه سهتا  ١٠/٠٦/٩٧شنبه    

 و ماقبل ٩٦ودی ور ارشدکارشناسی دانشجويان  نام ثبت
و ماقبل ٩٧ورودی و دکتری   

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 لت تقاضاي حذف نيمآخرين مه ٢٨/٠٩/٩٧چهارشنبه    

)W(درس حذف تك ٠٢/١٠/٩٧شنبه و يک ٠١/١٠/٩٧شنبه    

ها پايان كالس ٠٥/١٠/٩٧چهارشنبه    

سال امتحانات پايان نيم   ٣٠/١٠/٩٧شنبه يکتا  ١٥/١٠/٩٧شنبه  

به آموزش اتمهلت ارسال نمر  
دارمهلت ارسال نمرات دروس پروژه  

  ١٤/١١/٩٧شنبه يک
٢٣/١١/٩٧شنبه سه  



  

  باسمه تعالی

  1397-98سال تحصیلی  اولنیمسال  در )ماقبلو 97ورودي ( ريو دکت )و ماقبل 96ورودي ( دانشجویان کارشناسی ارشد نام ثبت نحوه

  
  

بررسی )http://edu.sharif.edu(امکان دسترسی خود به سیستم آموزش را با مراجعه به سایت آموزش دانشگاه  ،نام ثبتشود قبل از شروع  توصیه می .1
 .کنید

 .است) اید انتخاب کرده که قبالً یا رمزي( "کد ملی" و رمز عبور، "شماره دانشجویی"براي ورود به سیستم، شناسه کاربر،  ·

 .صورت لزوم براي شما نامه الکترونیکی ارسال شود وارد کنید تا دردر سیستم خود را  (Email) آدرس پست الکترونیکی حتماً ·

 .براي آگاهی از برنامه دروس، به سایت آموزش دانشگاه مراجعه کنید .2

  .یدکنطبق نظر استاد راهنما تنظیم  ومجاز ف واحدبا توجه به سق برنامه درسی خود را .3

 .خود، به سامانه آموزش دانشگاه مراجعه کنید نام ثبتبعد از فرا رسیدن ساعت  .4
 .را انتخاب کنید "نام و ترمیم دانشجو ثبت"شده و زیرمنوي  "نام و ترمیم ثبت"براي ثبت نام، وارد منوي  .5
 .یدکن خذدروس مورد نظر را با واردکردن شماره درس و شماره گروه ا .6

اگر یکی از دانشجویانی که در آن . شود تشکیل می )ظرفیت% 25 تامعموالً (صورت پرشدن دروسی که ظرفیت مشخص دارد، لیست انتظار  در ·
 ثبت   Emailدرسآشده و موضوع به  نام ثبتکار در آن درس درس خود را حذف کند، اولین نفر از لیست انتظار به طور خود ،داشته نام ثبتدرس 

 .شود نام شده شما محاسبه می کنید در مجموع واحدهاي ثبت می نام ثبتدروسی که بصورت لیست انتظار  .شود منعکس می سیستمشده در 

 .شود ثبت و به استاد راهنما گزارش می اخطار آن در مقابل درس ،از مقررات آموزشی توسط سیستم بررسی شده و در صورت وجود خالف برخی ·

و احتیاجی به تأیید  بودهشده شما  نام ثبتلیست  عیناً) جز لیست انتظار به(کنید  ی خود مشاهده مینام ثبتهرآنچه در صفحه نمایش در لیست  ·
 .ندارد بعديشما در مرحله 

  
  

 
 
 
 
 

 "درخواست"که ناچار به اخذ آن دروس هستید در ستون  درصورتی. شداخطاري نداشته با  گونه پیغام دقت کنید که دروس اخذ شده هیچ ·
درصورت عدم ارائه توضیح . قابل مشاهده است) درصورت وجود(توضیحات استاد راهنما نیز . توضیحات خود را براي استاد راهنما وارد کنید

نام دانشجو منعکس شده و یک نامه الکترونیکی به آدرس  این تغییر در برنامه ثبت. مناسب، درس یا دروس شما توسط دانشکده حذف خواهد شد
  .باشدگیري وضعیت نهایی ثبت نام دروس بر عهده دانشجو میپی. شود ثبت شده در سیستم ارسال می

تحصیالت  بهمشاهده کردید،  "غیر مجاز"پیغام  ،نام چنانچه هنگام ثبت .تماس بگیرید آموزش دانشکده خوددر صورت مشاهده هرگونه اشکال با  .7
 .)خود مراجعه کنید تحصیالت تکمیلی دانشکدهاخذ نشده است به  راهنما مجوز استاددرصورتی که ( دیکنمراجعه  تکمیلی

توجه کنید که مسئولیت ثبت نام و ترمیم با شخص دانشجو است و در صورت محول کردن این مسئولیت به شخص دیگر و بروز مشکل هیچ عذري  .8
 .پذیرفته نیست

خصوص اگر ب( به سامانه آموزش مراجعه کنند نام قطعی خود حتماً در ثبت نام براي اطالع از دروس درج شده ثبت اتمام ان پس ازدانشجوی .9
 ).درسی در لیست انتظار بوده است

 06/06/1397 تاریخ ویرایش

براي اخذ  ،06/06/97شنبه سهتا پایان وقت اداري روز  نام دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی الزم است قبل از زمان ثبت
 مهم  مهم  .نام نخواهد داشت شجو اجازه ثبتغیر این صورت ، داندر  .دکنن مجوز ثبت نام از استاد راهنما اقدام

محـدود   )دوازده مرتبـه ( 12حـداکثر   نام  بهبر اساس مصوبه شوراي آموزش دانشکاه، دفعات حذف یا تغییر گروه دروس در بازه ثبت
فی داشته باشید تا با رعایت محدودیت ذکر شده بتوانید برنامه درسـی خـود را تنظـیم    لذا در هنگام اخذ دروس دقت کا. شده است

خواهـد  محـدود   )چهار  مرتبـه ( 4حداکثر قبل در بازه ترمیم نیز، دفعات حذف یا تغییر گروه دروس به   سالمطابق نیم ضمناً. نمایید
 .بود

 مهم 

http://edu.sharif.edu

