
 
 
 

Academic Calendar and Timetable for Registration of MSc 

 (Enrollment of 2020 and before) and PhD (Enrollment of 2020 and before) students 

Academic Calendar – Fall Semester 2021-2022 

Online Course Registration (MSc & PhD)   Wed. 08.09.2021  &  Sat. 11.09.2021 ( Sep. 8th- 11th) 

First day of the class Sat. 18.09.2021 (Sep. 18th) 

Late course registration & amendment Sat. 25.09.2021 -  Wed. 29.09.2021 (Sep. 25th- 29th) 

(Single) Course withdrawal Sun. 19.12.2021 – Mon. 27.12.2021 (Dec. 19th- 27th) 

Semester withdrawal deadline Wed. 29.12.2021 (Dec. 29th) 

Last day of classes Sun. 02.01.2022  (Jan. 2nd)   

Final exams Sat. 15.01.2022 – Thu. 27.01.2022 (Jan. 15th -27th) 

Score submission deadline by instructors Sat. 12.02.2022 (Feb. 12th) 

Score submission deadline for projects Sat. 19.02.2022 (Feb. 19th) 

Time period for Registration of MSc and PhD students 

Fall Semester 2021-2022 

 

 8 am – 12 pm 13 pm – 8 am (next day) 

Wednesday 
08/09/2021 

Only MSc students of 2019 enrollment and before For all students who are able to register 

Saturday 
11/09/2021 

Only MSc students of 2020 enrollment For all students who are able to register 

 

 

Academic Department 

Aug. 15
th

, 2021  

 

 

o Registration will be processed for a limited number of students in each time period mentioned. 

o For information on the time of registration, students can connect to the academic EDU system from 

Wednesday 01/09/2021. 

o PhD students can register during all registration days without any time limitation. 
 

   



 
 

Registration of MSc (Enrollment of 2020 and before) and  

PhD (Enrollment of 2020 and before) students  

Students of all academic levels have time until Saturday, 4th Sep, 2021 to select their academic courses in 

accordance with the advice of the head of group. 

1. It is important that before beginning of the registration process, to log onto https://edu.sharif.edu/ 

 In order to log onto the Online portal, user ID, Student No, Password and National ID is required. 

 It is important to provide your Email ID on the system in order to receive all the required information. 

2. For all important academic information, it is required to check the notice boards regularly or visit the university 

website. 

3. Your academic courses must be chosen in accordance with advice of the head of group and the permitted 

credits mentioned below (extra credits will be deleted automatically) 

4. During the time of registration, log onto https://edu.sharif.edu/ 

5. For registration, you must select “registration and amendment” from the menu and then click on “student 

registration and amendment” 

6. Your selected courses need to be included with the code of courses and Group No. 

 For those courses for which the availability is known, a waiting list with (only 20% availability) is formed. If 

the student has withdrawn from one of the registered courses, the student will be taken as the first person 

to be registered in the waiting list which will be informed via the system. Any course that has been 

selected to register from the waiting list will be calculated as your total registered units. 

 Some of the academic regulations are verified by the system and in case of delinquency, a warning will be 

issued against the selected course to the professor/instructor. Hence the student is responsible to follow 

and obey the academic regulations. 

 In the view tab, the list of selected courses is considered as the final registered list (except the waiting list) 

which is not required for any confirmation. 

According to the University Board of Education, the number of times the course group could be 

deleted or amended during the registration period is limited to a maximum of 12 times. It is 

advisable to be careful while selecting the courses so that you can adjust your syllabus according to 

restrictions mentioned above. Also, the number of times the course group could be deleted or 

amended was limited to a maximum of 4 times.   

 Note that the selected courses do not contain any warning message. If the course contains a warning 

message, please provide a proper explanation under the tab “REQUEST” to the academic professor. The 

explanation given by the professor is accessible and can be viewed by the students. Failure to provide 

proper explanation will lead to deletion of the course by the university. This change is reflected in the 

registration program of the student and an electronic email will be sent to the registered email ID via the 

system. It is the student’s responsibility to follow up the status of their course registration. 

7. For any issues, please contact the Academic department of the university. In case of “illegitimate” message, 

please pay attention to the warning message on the system and in the event of a defect, documents need to be 

provided to the admission office. 

8. Please note that the registration and amendment is the student’s responsibility and no other being is 

responsible for any problems during it. 

9. Students can log onto https://edu.sharif.edu/ to get more information on the courses registered (especially if 

the selected course is on the waiting list) 

Important 
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  باسمه تعالی

  

   ۱۴۰۰-۱سال نيمدر تحصيالت تکميلیثبت نام دانشجويان  راهنمایبندی و زمان

۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی  اولتقويم آموزشی نيمسال    
  

)و ماقبل ۹۹ورودی ( کارشناسی نام دانشجويان ثبت  
)و ماقبل ٩٩ورودی ( دانشجويان تحصيالت تکميلی نام ثبت  

۱۶/۰۶/۱۴۰۰ه شنبتا سه ۱۳/۰۶/۱۴۰۰شنبه   
  ۲۰/۰۶/۱۴۰۰و شنبه  ۱۷/۰۶/۱۴۰۰چهارشنبه 

۰۶/۰۷/۱۴۰۰شنبه سه آخرين مهلت تقاضای مرخصی تحصيلی  
اه شروع كالس ۲۷/۰۶/۱۴۰۰شنبه    
نام با تأخير ترميم و ثبت ۰۷/۰۷/۱۴۰۰شنبه تا چهار ۰۳/۰۷/۱۴۰۰شنبه    

(W (حذف تکدرس ٠٦/١٠/۱۴۰۰تا دوشنبه  ٢٧/٠٩/۱۴۰۰از شنبه    

ازه نظرسنجیب ٠٨/١٠/۱۴۰۰تاچهارشنبه  ٢٧/٠٩/۱۴۰۰شنبه دو   

سال آخرين مهلت تقاضاي حذف نيم ٠٨/١٠/۱۴۰۰چهارشنبه    

۱۲/۱۰/۱۴۰۰شنبه يک  ها پايان كالس  

سال امتحانات پايان نيم   ۰۹/۱۱/۱۴۰۰شنبه تا  ۲۵/۱۰/۱۴۰۰شنبه  
به آموزش اتمهلت ارسال نمر  

ردامهلت ارسال نمرات دروس پروژه  
  ۲۳/۱۱/۱۴۰۰شنبه 

۳۰/۱۱/۱۴۰۰شنبه پنج  
 
 
 

  .شود تعدادی از دانشجويان شروع می نام ثبتهای زمانی،  در هر يک از بازه ·
به سيستم آموزش  ۱۰/۰۶/۱۴۰۰شنبه  چهاراز) تعيين شده است به صورت تصادفیکه (خود  ثبت نامبرای آگاهی از ساعت دقيق شروع  ·

 .متصل شويد
 .کنند نام ثبتکليه روزها  در توانند بندی میدون محدوديت زماندانشجويان دکتری ب ·
  

  ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ سال تحصيلی اول نيمسال تحصيالت تکميلیدانشجويان  نام ثبت بندی ول زمانجد
  
  
  
 

  صبح روز بعدصبح روز بعد  ۷۷تا تا   ۱۱۳۳  ۱۲۱۲--۱۱۳۳  ۸۸--۱۱۲۲  ۷۷--۸۸  

  شنبهچهار
 و ماقبل ۹۸ارشد ورودی دانشجويان کارشناسی   ١٤٠٠/۱۷/۰۶

  
  نامشان باز شده است جويانی که ثبتکليه دانش

شنبه 
  نامشان باز شده است کليه دانشجويانی که ثبت    ۹۹فقط دانشجويان کارشناسی ارشد ورودی     ۲۰/۰۶/۱۴۰۰



  

  باسمه تعالی
  ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی  اولنيمسال  تحصيالت تکميلیدانشجويان  نام ثبتنحوه 

  
  

بررسی )http://edu.sharif.edu(مکان دسترسی خود به سيستم آموزش را با مراجعه به سايت آموزش دانشگاه ا ،نام ثبتشود قبل از شروع  توصيه می .۱
 .کنيد

 .است) ايد انتخاب کرده که قبًال يا رمزی( "کد ملی"و رمز عبور،  "شماره دانشجويی"برای ورود به سيستم، شناسه کاربر،  ·

 .صورت لزوم برای شما نامه الکترونيکی ارسال شود وارد کنيد تا درسيستم در خود را  (Email) آدرس پست الکترونيکی حتمًا ·

 .برای آگاهی از برنامه دروس، به سايت آموزش دانشگاه مراجعه کنيد .۲

  .يدکنطبق نظر استاد راهنما تنظيم  ومجاز با توجه به سقف واحد برنامه درسی خود را .۳

 .زش دانشگاه مراجعه کنيدخود، به سامانه آمو نام ثبتبعد از فرا رسيدن ساعت  .۴
 .را انتخاب کنيد "نام و ترميم دانشجو ثبت"شده و زيرمنوی  "نام و ترميم ثبت"برای ثبت نام، وارد منوی  .۵
 .يدکن خذدروس مورد نظر را با واردکردن شماره درس و شماره گروه ا .۶

اگر يکی از دانشجويانی که در آن . شود تشکيل می )ظرفيت% ۲۵ تامعموًال (صورت پرشدن دروسی که ظرفيت مشخص دارد، ليست انتظار  در ·
 ثبت   Emailدرسآشده و موضوع به  نام ثبتدرس خود را حذف کند، اولين نفر از ليست انتظار به طور خودکار در آن درس  ،داشته نام ثبتدرس 

 .شود نام شده شما محاسبه می واحدهای ثبت کنيد در مجموِع می نام ثبتدروسی که بصورت ليست انتظار  .شود منعکس می سيستمشده در 

 .شود اخطار آن در مقابل درس ثبت و به استاد راهنما گزارش می ،از مقررات آموزشی توسط سيستم بررسی شده و در صورت وجود خالف برخی ·

و احتياجی به تأييد  بودهشده شما  منا ثبتليست  عينًا) جز ليست انتظار به(کنيد  ی خود مشاهده مینام ثبتهرآنچه در صفحه نمايش در ليست  ·
 .ندارد بعدیشما در مرحله 

  
  

      
 
 

 
توضيحات  "درخواست"که ناچار به اخذ آن دروس هستيد در ستون  درصورتی. اخطاری نداشته باشد  گونه پيغام دقت کنيد که دروس اخذ شده هيچ ·

درصورت عدم ارائه توضيح مناسب، درس يا . قابل مشاهده است) درصورت وجود( توضيحات استاد راهنما نيز. خود را برای استاد راهنما وارد کنيد
نام دانشجو منعکس شده و يک نامه الکترونيکی به آدرس ثبت شده در  اين تغيير در برنامه ثبت. دروس شما توسط دانشکده حذف خواهد شد

  .باشدو میگيری وضعيت نهايی ثبت نام دروس بر عهده دانشجپی. شود سيستم ارسال می

در سامانه مشاهده کرديد،  "غير مجاز"پيغام  ،نام چنانچه هنگام ثبت .تماس بگيريد آموزش دانشکده خوددر صورت مشاهده هرگونه اشکال با  .۷
به پست  درخواست يا ارسال ،از طريق منوی تحصيالت تکميلی و تکميل فرم درخواست از مديريت تحصيالت تکميلیآموزش 

و يا   phd_inquiry@sharif.eduبرای مقطع کارشناسی ارشد و ۶۶۱۶۵۰۸۵يا شماره    ms_inquiry@sharif.eduالکترونيکی 
تحصيالت  اخذ نشده است با راهنما مجوز استادورتی که درص( .موضوع را پيگيری کنيد  برای مقطع دکتری ۶۶۱۶۵۰۹۹و  ۶۶۱۶۵۰۶۴شماره های  

 .)تماس بگيريدخود  تکميلی دانشکده

توجه کنيد که مسئوليت ثبت نام و ترميم با شخص دانشجو است و در صورت محول کردن اين مسئوليت به شخص ديگر و بروز مشکل هيچ عذری  .۸
 .پذيرفته نيست

خصوص اگر ب( به سامانه آموزش مراجعه کنند نام قطعی خود حتمًا در ثبت ع از دروس درج شدهبرای اطال ،نام ثبت اتمام دانشجويان پس از .۹
 ).درسی در ليست انتظار بوده است

  09/06/1400تاریخ ویرایش

براي ، 10/06/1400شنبه چهارتا پایان وقت اداري روز  نام دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی الزم است قبل از زمان ثبت
 .نام نخواهد داشت شجو اجازه ثبتغیر این صورت ، داندر  .دکنن ا اقداماخذ مجوز ثبت نام از استاد راهنم

محـدود   )دوازده مرتبـه ( 12حـداکثر   نام  بهبر اساس مصوبه شوراي آموزش دانشکاه، دفعات حذف یا تغییر گروه دروس در بازه ثبت
ر شده بتوانید برنامه درسـی خـود را تنظـیم    لذا در هنگام اخذ دروس دقت کافی داشته باشید تا با رعایت محدودیت ذک. شده است
خواهـد  محـدود   )چهار  مرتبـه ( 4حداکثر قبل در بازه ترمیم نیز، دفعات حذف یا تغییر گروه دروس به   سالمطابق نیم ضمناً. نمایید
 .بود
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