
 

ACADEMIC NOTICE 

Registration for Fall semester – Academic year 2021-2022 
 

Dear Students, in order to register in the Fall semester 2021-2022 through the Online portal of EDU 

system, it is required to pay attention to the following items; 

1. Any incomplete file, financial issues or educational problem will cause the student to be 

disqualified in the EDU system hence it is recommended that you check your account for not 

being blocked in the EDU system before you begin your registration. 

2. In order to register for the Fall semester 2021-2022, students can visit (payment.kish.ac.ir) on the 

SUTIC official site (kish.ac.ir) from Saturday 28
th

 Aug. 2021 to Thursday 2
nd

 Sep. 2021  

3.  After the payment of the fee, the student is automatically allowed to register and select their 

course units within maximum 3 hours through (http://edu.sharif.edu) 

Important notice 1: Registration on the Online EDU system for Undergraduate programs will 

start on Saturday 4
th

 Sep. 2021 and for Post Graduate programs it will start on Wednesday 8
th 

Sep. 2021 

According to the registration schedule announced by Sharif University of Technology, students 

will be informed on the registration timeline through https://t.me/kish_sharif_amoozesh 

Since your registration might be on the first day of enrollment, it is recommended that you check 

your account on (payment.kish.ac.ir) on the official site (kish.ac.ir) for not being blocked in the 

EDU system before you begin your registration. 

4. The offered courses of students in each educational group including (Course name, Course 

number,  Professor name, Weekly class schedule) can be found in the EDU online portal through 

<registration and adjustment> <list of courses offered by departments in current term>,  and 

students with knowledge of the courses provided in the Fall semester 2021-2022 must enter their 

selected courses during the registration day in the EDU online portal. 

5. It is not possible to provide educational services to students who have failed to register 

according to the scheduled timeline through the EDU online portal. 

6. If for any reason you cannot log into the Online Portal of EDU system, you must contact the 

Education office before you begin your registration. (edu.sharifkish@outlook.com) 

During the registration days, the change of your password in the Online portal of EDU 

system is not possible. 

7. Registration on the Online EDU system is possible only during the scheduled timeframe 

announced by Sharif University. The timeframe can also be found through the official telegram 

channel https://t.me/kish_sharif_amoozesh. 

Important Notice 2: Students are only allowed to select the courses in their own selected field   

of study on the EDU system (exceptions will be announced through 

https://t.me/kish_sharif_amoozesh to the students). Choosing a course without the permission of 

the Educational Head of Group will be immediately deleted by the Education office and the 

consequences of not complying with the educational regulations will be the student’s 

responsibility and the academic department will act according to the university regulations. 

 

Academic Department of Sharif University of Technology, International Campus, KISH 

16/08/2021 
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 ی پردیسآموزشمعاونت اطالعیه 

 1400-1مربوط به ثبت نام نیمسال 

الزم است به موارد مندرر  در ایدا اعیهیده تو ده       eduسامانه آموزشی شریفدر   (1400-1) 1400-1140 سال تحصیلی اولنیمسال دانشجویان گرامی، برای ثبت نام 

 نماییر.

شروع  از قبل لذا گردد می  eduشریفآموزشی سامانه  در دانشجو شرن مجاز غیر باهث مشکالت آموزشیو  دیونات مالی،  پرونده نقص هرگونه -1

 از وضعیت تحصیلی خود آگاهی یابیر. eduبا ورود به سامانه آموزشی شریف  انتخاب واحد

رسدمی   سدایت  حسابراری دانشدجویی  سامانه فرصت دارنر تا با مرا عه به 11/06/1400 پنجشنبهپایان وقت روز تا   06/06/1400نبه ش روزاز  دانشجویان -2

 اقرام نماینر. 1400-1نسبت به پرداخت مبلغ هلی الحساب شهریه ثبت نام نیمسال  (kish.ac.ir)به آدرس پردیس

به ثبت ندام و   (مجاز)  eduشریفآموزشی سامانه  در  دانشجو ساعت کاری 3 پس از پرداخت مبلغ هلی الحساب شهریه بطور اتوماتیک و حراکثر پس از -3

 ((  edu :    https://edu.sharif.eduآدرس سامانه آموزشی شریف)) انتخاب واحر می شود.    

شنبه چهار  روزعع تحصییت تکمیلی او مق 13/06/1400نبه شروز  کارشناسی برای مقطع eduشریفآموزشی سامانه  بت نام درشروع ث: 1تذکر بسیار مهم          

به آگاهی دانشجویان رسانره  کانال رسمی اعیع رسانی آموزشو از عریق اهیم از  انب دانشگاه شریف  کهمانبنری ثبت نام می باشر. با تو ه به برنامه ز 17/06/1400

 شههریه  پرداخت علی الحساب نسبت به  ،پیشنهاد می گردد قبل از شروع ثبت نام ذانوبت انتخاب واحر شما باشر ل اولین روز ثبت نامدر ممکا است خواهر شر 

 .اقرام فرماییر eduشریفآموزشی سامانه در  شرن به انجام ثبت ناممجاز برنبال آن ( و kish.ac.ir) پردیسرسمی سایت   حسابراری دانشجویی سامانه در

سدامانه  در سدامانه آموزشدی شدریف )    (کدیس  برنامه هفتگینام استاد +  شماره درس + شامل نام درس +دانشجویان )ارائه شره )رشته/گرایش(  وسسبد در -4

بدرروی   بده زودی هدم   ن)راهنمای تصدویری آ  خواهر گرفت.قرار شره دانشکره ها در ترم  اری(  ئهلیست دروس ارا <امور ثبت نام و ترمیم  < eduشریف

وارد  eduشریفآموزشی سامانه دروس انتخابی خود را در می بایر در روز ثبت نام دانشجویان ( اعیع رسانی خواهر شر.  کانال رسمی اعیع رسانی آموزش

 و ثبت نماینر.کرده 

 .نمی باشد مقدورهای اهیم شره ثبت نام نکرده انر؛  بنریزمان برنامه برعبق   eduشریفآموزشی سامانه  در که دانشجویانی به آموزشی خدمات ارائه -5

و یا تحصدییت تکمیلدی   دفتر آموزش )کارشناسی(  با  قبل از شروع ثبت نامدر اسرع وقت و  eduشریفآموزشی سامانه امکان ورود به در صورت هرم  -6

 (edu.sharifkish@outlook.comیا به ایمیل رسمی آموزش اعیع دهیر. ) (349و  350)داخلی های  .)کارشناسی ارشر + دکتری( تماس بگیریر

 پذیر نمی باشد. در روزهای ثبت نام تغییر رمز ورود امکان

از  میسر خواهر بود ایدا بدازه هدا    فقط در بازه های زمانی مشخص که توسط دانشگاه صنعتی شریف اهیم می گردد  eduدر سامانه آموزشی شریف  ثبت نام -7

 به آگاهی دانشجویان رسانره خواهر شر. کانال رسمی اعیع رسانی آموزشعریق 

)موارد اسدتثنا  از  می باشدنر.  سبد گرایش خوداز  به انتخاب درس یا دروس تخصصی مجازفقط  eduدانشجویان در سامانه آموزشی شریف: 2تذکر بسیار مهم      

بدرون مجدوز مدریر گدروه     انتخاب درس یا دروسی از رشدته یدا گدرایش هدای دیگدر       به آگاهی دانشجویان رسانره خواهر شر.( کانال رسمی اعیع رسانی آموزشعریق 

 .برههره دانشجو خواهر بودخواهر شر و هواقب ناشی از آن  حذفتوسط دفاترآموزش یا تحصییت تکمیلی آموزشی 

 جزیره کیش -ل دانشگاه صنعتی شریف آموزش پردیس بین المل      

 1400 مردادماه 25   
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