
؛  دانشجوى گرامى
لطفًا توجه داشته باشید که قبل از شروع فرآیند ثبت 

و ارسال فرم احراز الکترونیکى در سامانه آموزشى 
: شریف الزم است مراحل زیر را انجام داده باشید

الف. تحویل فرم تسویه حساب کامل شده به دفتر 
تحصیالت تکمیلى پردیس (این فرم در وب سایت 

پردیس قراردارد)

ب. تکمیل فقط بخش دانشجو و استاد راهنماى فرم 
کاغذى احراز کارشناسى ارشد و تحویل آن به آقاى 

دکتر خیاط. (مسئول تطبیق پردیس) این فرم هم در 
وب سایت پردیس قرار دارد.



 ارسال درخواست تغییر وضعیت در سامانه 
آموزشى شریف به ایمیل رسمى آموزش

edu.sharifkish@outlook.com









 اظهارنامه
 )ارشد نامه كارشناسي اصالت متن و محتواي پايان(

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :نامه پايانعنوان 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................... :نام استاد مشاور  ..........................................................: نام استاد راهنماي همكار ........... .................................................................. :نام استاد راهنما

 :دارم اظهار مي ..........................................................................................................................................................................جانب  اين

برده  نام) راهنما، همكار و مشاور(جانب  و زيرنظر استادان  ايننامه اصيل بوده و منحصراً توسط  متن و نتايج علمي ارائه شده در اين پايان -1
 .شده در باال تهيه شده است

 .نامه به اين صورت در هيچ جاي ديگري منتشر نشده است متن پايان -2

 .ستارشد دانشگاه صنعتي شريف ا جانب به عنوان دانشجوي كارشناسي نامه، حاصل تحقيقات اين متن و نتايج مندرج در اين پايان -3

 .نامه مورد استفاده قرار گرفته، با ذكر مرجع مشخص شده است كليه مطالبي كه از منابع ديگر در اين پايان -4

 ............................................................................. :نام دانشجو

 تاريخ

 امضا

 

 و افزارها سخت افزارها، نرم اي، كتابخانه توابع ها، فرمول شامل( آن از ناشي معنوي و مادي دستاوردهاي و نامه پايان اين مندرج در تحقيقات نتايج

صنعتي  دانشگاهاز  اجازهكسب  بدون حقوقي يا حقيقي شخصيت هيچ .است شريف صنعتي دانشگاه به متعلق) دارد اختراع ثبت يتقابل ي كهموارد

 برداري، نسخه تكثير، چاپ، مربوط به حقوق كليه همچنين. داردن را آن از اختراع ثبت يابر آن  يا معنوي مادي مالكيت ادعاي و فروش حقشريف 

 با مطالب نقل. است محفوظ شريف صنعتي دانشگاه براي فيزيكي يا مجازي الكترونيكي، از اعم مختلف هاي محيط در آن نظائر و اقتباس ترجمه،

 .است بالمانع ماخذ ذكر

 ............................................................................. :نام دانشجو    ............................................................................. :نام استادان راهنما

 تاريخ        تاريخ

 امضا        امضا

 













با کمک گزینه نام نویسى نسبت به 
ثبت پایان نامه و دریافت کد 
رهگیرى ایرانداك اقدام نمایید









 

 اطالعات الزم و مفید 

و تکمیل فرم احراز کارشناسی ارشد الکترونیکی فرآیند تسویه حساب  خصوصدر

 بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف پردیس

 

 آدرس ایمیل شماره تلفن نام مسئول عنوان مسئول مرحله

 قای دکتر خیاطآ مسئول تطبیق اول
44422299  076 

 328داخلی 
khayyat@sharif.ir 

 استاد راهنما دوم

رشته همان مدیرگروه 

شما در پردیس تحصیلی 

 است

--- --- 

 سوم
کارشناس 

 تحصیالت تکمیلی
 خانم خداشناس

44422299  076 

 350داخلی 
sharifkish@outlook.comdu.e 

 چهارم
معاون تحصیالت 

 تکمیلی
 خانم خداشناس پیگیری از

44422299  076 

 350داخلی 
sharifkish@outlook.comdu.e 

 ریاضیخانم  پیگیری از رئیس دانشکده پنجم
44422299  076 

 309داخلی 
riazi@pardis.sharif.edu 

سایر 

 مراحل
 دانشگاه صنعتی شریف واحد مربوطه تماس با  ربط در دانشگاه صنعتی شریف سایر واحدهای ذی
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