
 
 

 1400-1401 تحصیلی سال سوم نیمسال / مالیآموزشی تقویم
 

 

 29/03/1401شنبه یکتا   28/03/1401شنبه  (eduسامانه آموزشی شریف )ثبت نام در 

 در  دروسمهلت پرداخت شهریه 

  (payment)حسابداری دانشجویی پردیس سامانه 

ظهر  12ساعت تا  10/04/1401 جمعهاز 

 16/04/1401شنبه پنج

 محل برگزاری کالس ها تهران()تخصصی دروس آزمایشگاهی 

 25/04/1401شنبه    )محل کالس تهران(دروس آزمایشگاهی شروع کالس ها

 02/06/1401شنبه   چهار )محل کالس تهران(دروس آزمایشگاهیپایان کالس ها 

 06/06/1401شنبه یکو  05/06/1401شنبه  )محل کالس تهران(دروس آزمایشگاهی امتحانات پایان نیمسال

 محل برگزاری کالس ها کیش()عمومی و پایه دروس آزمایشگاهی 

 01/06/1401شنبه   سه آزمایشگاهی )محل کالس کیش(شروع کالس ها دروس 

 16/06/1401شنبه  چهار مهلت ارسال نمرات به آموزش )دروس تهران(
 

 

 چند تذکر مهم:

 برگزار خواهد شد. حضوری( به صورت 1400-3نیمسال تابستانی ) ،حسب تصمیم و ابالغ دانشگاه صنعتی شریف -

 حساابداری دانشایویی ساایس رسامی پاردی  لینه پردیس می بایست بهه  1400-3برای پرداخت شهریه ثبت نام نیمسال  -

(kish.ac.ir) .مراجعه نمایید 

     رعایهت مرهررات آموزشهی و یها عهدم ناشهی از عهدم  ندارد. تبعهات حذف ترمو  ترمیم واحد، (Wحذف تکدرس)نیمسال تابستانی  -

 دانشایوتنها متوجه پردیس مطابق مرررات در مهلت مندرج در ترویم آموزشی )ردیف دوم از جدول فوق(  دیونات مالیتسویه حساب 

 و ... ( اصالح انتخاب واحدیا  لغو )  می باشد.

مشهکالت اسهت.  ممنوعبه دلیل تداخل زمانی برگزاری کالس ها کیش و دروس آزمایشگاهی تهران  آزمایشگاهیدروس  هم زمان اخذ -

 ناشی از عدم رعایت این موضوع تنها متوجه دانشجو خواهد بود.

توجهه  نهال رسهمی آمهوزشکا( قرار می گیرد و همچنین اخبار  kish.ac.irلطفاً به اطالعیه های آموزش که در سایت رسمی دانشگاه ) -

 نمایید.

 

 

 

 جزیره کیش -آموزش پردی  بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

11/03/1401 

 

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


 

 

 

Academic & Financial Calendar (Summer Semester 2021-2022) 

 

Online course registration (EDU website) Sat. 18.06.2022 – Sun . 19.06.2022 

Payment deadline of the tuition fee  Fri. 01.07.2022 – Thu. 07.07.2022  (at 12:00 pm) 

Specialized lab . courses – Classes will be held in Tehran 

First day of classes Sat. 16.07.2022 

Last day of classes Wed. 24.08.2022 

Final Exams – Specialized Lab. courses Sat. 27.08.2022 – Sun. 28.08.2022 

General Lab. courses - Classes will be held in Kish Island 

First day of classes Tue. 23.08.2022 

Score Submission Deadline by Instructors Wed. 07.09.2022 

 

 

Important notes: 

- Due to the announcement made by Sharif University of Technology, Summer semester 

classes and exams of 2022 will be held in person.  

- Payment for the summer semester 2021-2022 must be made through 

https://payment.kish.ac.ir/UI/Public/login.aspx             

- 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. 

- Students cannot register for Theoretical courses in Kish and Specialized lab. Courses in 

Tehran at the same time. 

- 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 

June 1st, 2022 

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

