آگهي پذيرش دانشجوي مقطع كارشناسي

دانشگاه صنعتي شريف-پرديس بين الملل تهران
نيمسال اول ٩٢-٩٣

دانشگاه صنعتي شريف بر اساس مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،در پرديس تهران براي مقطع كارشناسي در رشته هاي زير دانشجو
ميپذيرد:
 -١مهندسي عمران
 -٢مهندسي فناوري اطﻼعات
 -٣مهندسي مكانيك
 -٤مهندسي مكاترونيك
 -٥مهندسي نفت

پذيرش دانشجو مطابق اين آگهي به تعداد محدود در هر رشته از طريق بررسي پرونده علمي در دوره دانشآموزي با اخذ شهريه است و عﻼوه بر

پذيرش از طريق كنكور سراسري ميباشد.
ويژگي هاي برنامه

 -١مدرك رسمي كارشناسي بر اساس مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ايران اعطا ميگردد.
 -٢براي دانشجويان ذكور ايراني مطابق قوانين نظام وظيفه عمومي معافيت تحصيلي صادر ميگردد.

حداقل شرايط پذيرش دانشجو در برنامه كارشناسي

 -١دارا بودن ديپلم متوسطه و اتمام دوره پيش دانشگاهي در رشته رياضي و فيزيك
)مدرك اتمام دوره دانشآموزي بينالمللي و خارج از كشور ميبايست توسط دفتر امور مدارس خارج از كشور معادل سازي شود(.
مقررات آموزشي
 -١قوانين كلي آموزشي مطابق با آيين نامه هاي وزارت علوم ,تحقيقات و فناوري است.
 -٢قوانين خاص آموزشي بر اساس مصوبات آموزش دانشگاه صنعتي شريف ميباشد.
محتواي آموزشي و مدت زمان تحصيل در هر رشته

 -١محتواي آموزشي مطابق برنامهاي است كه در دانشگاه صنعتي شريف اجرا ميشود.
 -٢طول مدت تحصيل در هر رشته  ٤سال و تا  ٢سال قابل تمديد است.

شهريه

 -١يكي از شرايط تحصيل در هر رشته پرديس تهران پرداخت شهريه است.
 -٢شهريه هر نيمسال تحصيلي شامل شهريه ثابت به عﻼوه شهريه واحدهاي هر نيمسال ميباشد.
شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي  ٢٧.٩٠٠.٠٠٠ريال )بيست و هفت ميليون و نهصد هزار ريال( ،شهريه براي هر واحد درسي اخذ شده  ١.٨٦٠.٠٠٠ريال )يك
ميليون و هشتصد و شصت هزار ريال( ،براي هر واحد عملي  ٢.٧٩٠.٠٠٠ريال )دو ميليون و هفتصد و نود هزار ريال( و براي هر واحد جبراني ) ٩٣٠.٠٠٠نهصد
و سي هزار ريال( محاسبه خواهد شد.
 -٣در صورت حذف درس در پايان ترم )حذف اضطراري( ،حذف ترم ،انصراف يا اخراج دانشجو ،وجوه دريافتي از دانشجو مسترد نخواهد شد.
 -٤چنانچه داوطل ب قبﻼً دانشجو بوده ،هزينه واحدهاي درسي قابل پذيرش كه دانشجو از ساير دانشگاهها به اين پرديس منتقل مينمايد ،پس از تطبيق
واحدها ،مطابق قوانين دريافت ميشود.

مراحل ﻻزم جهت تقاضاي بررسي پرونده
 -١ورود به سايت پذيرش پرديس و اخذ نام كاربري و رمز عبور
 -٢ورود اطﻼعات شخصي در سايت و نمرات و معدل دروس دورهها
 -٣بارگذاري تصوير كارنامه دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي
 -٤پرداخت مبلغ  ١٠٠٠.٠٠٠ريال به صورت آنﻼين از طريق سايت

تقاضاي بررسي پرونده به صورت اينترنتي از سايت  tic.sharif.irو از نيمه دوم تيرماه انجام ميپذيرد.

