
    دانشگاه صنعتی شریف
   پردیس بین الملل - جزیره کیش  

  ی یشماره دانشجو

  .…………… رشته. ……………دانشکده  ………………..نام استاد راهنما . ……………..……نام و نام خانوادگی 

  :توجـــه 
صورت   درصورت عدم رعایت زمانبندي مذکور فقط در. ثبت نام و حذف درس در موعد مقرر مطابق تقویم آموزشی دانشگاه از وظایف دانشجو است - 1

در اینگونه . شکده و مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه امکان عملیات آموزشی خارج از تقویم میســـــــر می باشدموجه بودن دالیل به تشخیص دان
به همراه این فرم الزامی بوده و دانشجو ملزم به رعایت کلیه مقررات جاري مربوطه قبل از  از طریق دانشکده فرم درخواست دانشجوموارد تکمیل 

  .انجام ثبت نام خواهد بود
عواقبدر این موارد . باشد  منشأ اکثر اشکاالت کارنامه خطاي دانشجو در نوشتن شماره درس، گروه،  شماره دانشجویی و نیمسال و سال تحصیلی می -2

  .استدانشجو  شخصهرگونه اشتباه به عهده  
قبل از ثبت نام دانشگاه حصیالت تکمیلیزبان مورد تایید شوراي ت هاي  آزمون گواهی کسب حد نصاب الزم در یکی از ارائه -3

  .امتحان جامع الزامی است در     
.دانشجو مجاز به گرفتن دروسی که تاریخ امتحان آنها تالقی دارند نیست -4
نیمسال دوم تحصیلی بت نام درثقبل از  استاد راهنما باید حداکثر آئین نامه دکتري 10مطابق ماده ( استاد راهنما نظرمجازند با توجه به  دکتريدانشجویان  -5

  .واحد درسی باقی مانده باشد 6، مگر آنکه کمتر از واحد ثبت نام نمایند 12واحد تا حداکثر  6از حداقل  )معرفی شوددانشجو 
ثبت نام با تأیید معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده امکانپذیر ،فقط جهت ثبت نام در نیمسال اول تحصیلی درصورت مشخص نبودن استاد راهنماي رساله -6

  .است
.مطالعه فرمائید آئین نامه دوره دکتري را دقیقًا) باالخص در مورد ثبت نام در دروس امتحان جامع، پیشنهاد پژوهشی و رساله دکتري(قبل از ثبت نام  لطفًا -7
به صورت الکترونیکی با تأیید مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه در سامانه آموزش ثبتدانشجو باید قبل از ثبت نام در رساله دکتري، تعریف رساله  -8

  .شده باشد
ایجاد ، انجام ثبت نام حقی براي اوواجد شرایط الزم ثبت نام نباشددوره دکتري  ي جاريها که دانشجو طبق مجموعه مقررات وآیین نامه درصورتی -9

  .کند  نمی

  معاونآموزشى و تحصیالت تکمیلی پردیس    رساله ياء استاد راهنماــامض    جواء دانشــامض
  و امضــاء رــمه  
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  مالحظات  امضاء استاد درس  شماره درس  گروه  واحد

 ـــ  1
 ـــ  2
 ـــ  3
 ـــ  4
 ـــ  5
 ـــ  6

  ها  واحـــد جمــع

  بسمه تعالي

  دکتري با تأخیر فرم ثبت نام

  بسمه تعالي

  دکتري با تأخیر فرم ثبت نام
  سال تحصیلی  * نیمسال

)پائیز(نیمسال اول  -1
)بهار(نیمسال دوم  -2
)تابستان(یمسال سوم ن -3
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