تقویم آموزشی /مالی نیمسال سوم سال تحصیلی 1399-1400
ثبت نام در سامانه آموزشی شریف ()edu

دوشنبه  1400/03/24و سهشنبه 1400/03/25

آخرین مهلت پرداخت شهریه دروس در سامانه ()payment

جمعه 1400/04/11

لحاظ نمودن  %10جریمه مالی بابت عدم تسویه مانده بدهی

ساعت  12:00ظهر
شنبه 1400/04/12

شهریه نیمسال  993پردیس

دروس نظری و آزمایشگاه های عمومی (پردیس کیش)
شروع کالس ها

شنبه 1400/04/19

پایان کالس ها

پنجشنبه 1400/06/04

امتحانات پایان نیمسال

شنبه  1400/06/06و یکشنبه 1400/06/07

دروس آزمایشگاهی تخصصی (دانشگاه صنعتی شریف تهران)
شروع کالس ها

شنبه 1400/04/26

پایان کالس ها

چهارشنبه 1400/06/03

امتحانات پایان نیمسال

پنجشنبه  1400/06/04و شنبه 1400/06/06

چند تذکر مهم:
-

برای پرداخت علی الحساب شهریه ثبت نام نیمسال  993پردیس می بایست به لینک

حسابداری دانشجویی سایت رسمی پردیس

( )kish.ac.irمراجعه نمایید.

-

نیمسال تابستانی حذف تکدرس( ،)Wترمیم واحد و حذف ترم ندارد .تبعکات ناشکی از عکدم رعایکت مرکررات آموزشکی و یکا عکدم
تسویه حساب دیونات مالی در مهلت مندرج در ترویم آموزشی (ردیف دوم از جدول فوق) مطابق مرررات پردیس تنها متوجه دانشججو
می باشد ( .لغو یا اصالح انتخاب واحد و ) ...

-

اخذ هم زمان دروس نظری و آزمایشگاه های عمومی کیش و دروس آزمایشگاهی تخصصی (دانشگاه صنعتی شکریف تهکران) بکه دلیک
تداخ زمانی برگزاری کالس ها ممنوع است.

-

لطفاً به اطالعیه های آموزش که در سایت رسمی دانشگاه ( ) kish.ac.irقرار می گیرد و همچنین اخبار کانکال رسکمی آمکوزش توجکه
نمایید.

آموزش پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف -جزیره کیش
1400/02/28

Academic & Financial Calendar (Summer Semester 2020-2021)

Online course registration (EDU website)

Mon. 14.06.2021 – Tue. 15.06.2021

Payment deadline of the tuition fee

Fri. 02.07.2021

Tuition Fee Payment Deadline
(Additional 10% Penalty for late payment)

Sat. 03.07.2021 (Jul. 3tr) at 12:00 pm

Theoretical & General Lab. courses – Classes will be held in Kish Island
First day of classes

Sat. 10.07.2021

Last day of classes

Thu. 26.08.2021

Final Exams – Theoretical & Public Lab. courses

Sat. 28.08.2021 – Sun. 29.08.2021

Specialized lab. courses- Classes will be held in Tehran
First day of classes

Sat. 17.07.2021

Last day of classes

Wed. 25.08.2021

Final Exams – Specialized lab. courses

Thu. 26.08.2021 – Sat. 28.08.2021

Important notes:
1- Payment for the summer semester 2020-2021 must be made through
https://payment.kish.ac.ir/UI/Public/login.aspx
2- The summer semester 2020-2021 does not include withdrawal, or amendment of courses.
The consequences of not complying with the educational regulations at the time of registration
or the failure to pay the tuition fee is the student’s responsibility and the academic
department will act according to the university regulations.
3- Students cannot register for Theoretical courses in Kish and Specialized lab. courses in
Tehran at the same time.
4- For information on academics, kindly visit the SUTIC website (kish.ac.ir) or follow the telegram
channel: https://t.me/kish_sharif_amouzesh

Academic Department
May 18th, 2021 (18.05.2020)

