
 

2020-2019semester  flowchart in the spring Registration 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   * Important Information’s  

  * Video Tutorial for Registering on EDU 

 

 

www.kish.ac.ir SUTIC Website All on the   
telegram channel:  The

https://t.me/kish_sharif_amouzesh 

 

Students will be automatically allowed to register on the Sharif 

first  their of hours working 3 maximum afterEDU  -Portal Education

installment registration fee payment for the spring semester 2019-2020 

is  and Academic problemIf the student has an 

EDU-Portal Educationon the Sharif  blocked 

If the student has no Academic problem, 

 allowedthe student will be automatically 

on the Sharif Education Portal -EDU 
 

Student should contact the department 

who blocked the candidate at Sharif or 

SUTIC, to get them unblocked. 
Students in accordance with the university’s academic 

calendar and during the specified time period can log 

 EDU-into the Sharif Education Portal

 register.and   https://edu.sharif.edu/ 

Bachelors (BSc) – 26/01/2020-02/02/2020 

Masters (MSc) – 03/02/2020-04/02/2020  

Important Reminder  

 

During the time period specified, Sharif Education Portal-EDU will only allow students to select the courses from their own 

 https://t.me/kish_sharif_amouzeshTelegram channel nformed to the students via the l be iwil time periodThis . Program study

and cannot be modified or extended.  

Selection of a course from other educational program without the confirmation of the head of educational group will be 

automatically cancelled or dismissed by Academics or Post Graduate bureau and the consequences of this would be the 

student’s responsibility and the student would be confronted with the strict educational regulations. 

 

 

 

 

 

https://payment.kish.ac.ir/UI/Public/login.aspx of SUTIC PortalPayment Online Log in into the  

and make the Payment of the first installment fee for your registration of the spring semester 2019-2020 

2020/01/24Friday, - 2020/01/18From Saturday,  

 

 Tuition Fee Payment Deadline (Additional 5% Penalty for late payment) Sat. 25.01.2020 (Jan. 25th) at 12:00 pm 
 

http://www.kish.ac.ir/
https://t.me/kish_sharif_amouzesh
https://edu.sharif.edu/
https://t.me/kish_sharif_amouzesh
https://payment.kish.ac.ir/UI/Public/login.aspx


982 نیمسالثبت نام در گردش کار 

 الزماطالعیه های *

eduراهنمای تصویری ثبت نام در *

 و ( kish.ac.ir)پردیس تماماٌ در سایت 

دارد.قرار  آموزش رسمی اطالع رسانیکانال 

حداکثر  eduشریفآموزشی در سامانه برای ثبت نام شدن دانشجو  مجاز

289پس از تایید پرداخت علی الحساب شهریه ثبت نام نیمسال  اریساعت ک 3 

 بوده و در  مشکل آموزشیدارای دانشجو 

است. غیر مجاز eduشریف آموزشی سامانه

 است.آموزشی دانشجو بدون مشکل 

می شود. مجاز edu شریفآموزشی  در سامانه

دانشجو با مراجعه یا تماس با واحد غیرمجاز 

رفع نسبت به  کننده در شریف یا پردیس

غیرمجازی خود اقدام خواهد کرد.

 در  و  تقویم آموزشی دانشگاهدانشجو مطابق با 

 eduشریف آموزشی سامانه با ورود به  مشخص بازه های زمانی

 خواهد کرد.ثبت نام اقدام به 

 13/11/98تا  06/11/98کارشناسی 

15/11/98و  14/11/98 تکمیلیتحصیالت 

 مهم بسیار  تذکر

این می باشند.  سبد گرایش خودبه انتخاب درس یا دروسی از  مجازفقط  eduسامانه آموزشی شریف مشخص بازه های زمانیدانشجویان در 

 گاهی دانشجویان رسانده خواهد شد و قابل تغییر یا تمدید نمی باشد.به آ کانال اطالع رسانی آموزشتوسط  بازه های زمانی

 فحذتوسط دفاترآموزش یا تحصیالت تکمیلی بدون مجوز مدیر گروه آموزشی رشته یا گرایش های دیگر سبد انتخاب درس یا دروسی از 

 خواهد شد و عواقب ناشی از آن فقط برعهده دانشجو خواهد بود و با ایشان مطابق مقررات آموزشی رفتار خواهد شد.

 289و پرداخت علی الحساب شهریه ثبت نام نیمسال  پردیس  سامانه حسابداریورود دانشجویان به 

 04/11/89جمعه   تا   28/10/89  شنبه 

 % 05/11/98ظهر روز شنبه مورخ  12از ساعت  982جریمه مالی بابت عدم تسویه علی الحساب شهریه نیمسال  5لحاظ نمودن

https://t.me/kish_sharif_amouzesh
http://edu.sharif.edu/
https://t.me/kish_sharif_amouzesh
https://payment.kish.ac.ir/UI/Public/login.aspx

