باسمه تعالي
دانشگاه صنعتي شریف ـ پردیس بین الملل تهران

برنامه زمانبندی و راهنمای ثبت نام دانشجویان کارشناسی پردیس تهران در نیمسال اول 59

ثبت نام دانشجویان کارشناسی پردیس تهران

مطابق با رندوم تعیین شده در پروفایل آموزشی

شروع کالس ها

شنبه 59/60/72

ترمیم و ثبت نام با تأخیر

شنبه  59/62/60تا سه شنبه 59/62/60

بازه نظر سنجی

یک شنبه  59/65/72تا چهارشنبه 59/06/62

آخرین مهلت تقاضای حذف نیمسال

چهارشنبه 59/06/60

حذف تکدرس ()w

شنبه  59/06/60و یک شنبه 59/06/69

پایان کالسها

چهارشنبه 59/06/62

امتحانات پایان نیمسال

شنبه  59/06/02تا یک شنبه 59/00/60

مهلت ارسال نمره به آموزش

یک شنبه 59/00/02

جدول زمانبندی ثبت نام دانشجویان کارشناسی پردیس تهران در نیمسال اول 59
دانشجویان ورودی 50
دانشجویان ورودی  57و ماقبل
دانشجویان ورودی  50و ماقبل
دانشجویان ورودی  50و ماقبل

متعاقباً اعالم خواهد شد.

نحوه ثبتنام دانشجویان کارشناسی (ورودی  50و ماقبل)
در نیمسال اول سال تحصیلی  50ـ 0059
 .1دانشجويان الزم است از هماكنون تا قبل از زمان ثبت نام ،با فرم مشاوره (صفحه دوم همین فايل) تكمیل شدهه بده اسد اد راهنمداد دود

مراجعه كننه .در صورت عهم مراجعه دانشجو به اس اد راهنما ،اجازه ثبت نام نخواهه داشت.
 .2توصددیه م د شددود قبددل از شددرو ثبددتنددام ،امكددان دس رس د

ددود بدده سددامانه ممددوز

دانش د اه

را بددا مراجعدده بدده سددايت ممددوز

) (https://edu.sharif.edu/بررس كنیه.
 ح ماً نشان پست الك رونیك ) (Emailود را در سیس م وارد كنیه تا در صورت لزوم براد شما نامه الك رونیك ارسال شود.
 در صورت وانا نبودن فونت منوهاد سامانه ،با كلیك كردن رود «نصب فونت» در صفحه اول ورود به سامانه به نصب فونت اقهام كنیه.
 .3براد مگاه از برنامه دروس ،به سايت مموز
 .4برنامه درس

دانش اه مراجعه كنیه.

ود را با توجه به سقف واحه مجاز و طبق نظر اس اد راهنما تنظیم كنیه (واحدهاي بیشتر از سقف مجـاز بـه صـ

تصادفي حذف  wخ اهند شد)
معدل

معدل نیمسال قبل كمتر از 21/00

معدل كل كمتر از 21/00

معدل كل 21/00-21/99

معدل كل 21/00 -10/00

سقف واحد مجاز

21

21

10

11

 .5براد ثبت نام ،وارد منود «ثبت نام و ترمیم» شهه و زيرمنود «ثبتنام و ترمیم توسط دانشجو» را ان خاب كنیه.
 .6دروس مورد نظر را با وارد كردن شماره درس و شماره گروه ا ذ كنیه.
 در صورت پر شهن دروس كه ظرفیت مشخص دارنه ،لیست ان ظار (معموالً تا  %25ظرفیت) تشكیل م شود .اگدر يكد از دانشدجويان
كه در من درس ثبتنام داش ه ،درس ود را حذف كنه ،اولین نفر از لیست ان ظار به طور ودكار در من درس ثبتنام شهه و موضو به
مدرس  Emailثبت شهه در سیس م منعكس م شود .دروس كه به صورت لیست ان ظار ثبتنام م كنیه در مجمو واحههاد ثبتندام
شهه شما محاسبه م شود.
 مسئ ل عایت مقر ا آم زشي دانشج است بر
ا طار من در مقابل درس ثبت و به اس اد راهنما گزار
 هرمنچه در صفحه نمايش در لیست ثبتنام

از مقررات مموزش توسط سیس م بررسد شدهه و در صدورت وجدود د ف،
م شود.

ود مشاههه م كنیه (به جز لیست انتظـا ) عینداً لیسدت ثبدتندام شدهه شدما بدوده و

اح یاج به تأيیه شما در مرحله بعهد نهارد.
دقت كنید كه د زمان ترمیم ،حذف یا تغییر گروه (د مجم ع) به دو د س محدود شده است .بنابراین د وس

مه م

خ د ا با نهایت دقت انتخاب كنید تا به علت این محدودیت دچا مشكل نش ید.
 .7توجه كنیه كه مسئولیت ثبتنام و ترمیم با شخص دانشجو است و در صورت محول كردن اين مسئولیت به شخص دي در و بدروز مشدكل
هیچ عذرد پذيرف ه نیست.
 .8دانشجويان پس از اتمام ثبتنام براد اط

از دروس درج شهه در ثبتنام قطع

ود ح ماً به سامانه مموز

مراجعه كنیده (به خص ص

اگر د سي د لیست انتظا ب ده است).
 .9همراه با واحد كا آم زي د نیمسال اول و دوم حداكثر  21واحد و د تابستان حداكثر  3واحد نظري و یا  1واحد عملي قابـل
اخذ مي باشد.

نکات مهم در خصوص اخذ دروس

دروس رياض  1و رياض  2در هیچ شرايط همنیاز نميش ند.
دروس فیزيك  1و فیزيك  2در هیچ شرايط همنیاز نميش ند.

ا ذ دروس با تداخل زماني در برنامه هفتگي يا در ساعا امتحاني
مجاز نیست.

توجه
دانشجويان كه فايل مموزش منها در حالت غیرمجاز (ناش از عهم پردا ت عل الحساب شهريه و  ) . . .است ،بايه
قبل از زمان ان خاب واحه نسبت به رفع حالت غیرمجازد اقهام كننه.
قبل از ثبت نام ،مراجعه به اس اد راهنما و ا ذ مجوز براد ثبتنام الزام است.

د ص

تأخیر د ثبتنام ،آم زش هیچگ نه مسئ لیتي ندا د.

رعايت پیش نیازي براد تمام دروس الزام است.

علیالحسابشهریهنیمسالاول69ـ69مبلغ24/000/000ریالاست

کهبایدقبلازثبتنامپرداختشود .

قابلتوجهدانشجویانفناوریاطالعات
درس محاسبات عهدد ( )70045به عنوان درس ا یارد ا ذ شود.
درس ان قال دادهها ( )60036به عنوان درس ا یارد ا ذ شود.

قابلتوجهدانشجویانعمران
فقط يك از دو درس علم مواد ( )70046و رياضیات مهنهس
( )70047به عنوان درس ا یارد ا ذ شود.

قابلتوجهدانشجویانمکانیک
درس رباتیك و مز ( )77014همدراه بدا دانشدجويان مكاترونیدك بده
عنوان درس ا یارد ا ذ شود.
درس ممار و اح مال ( )70046به عنوان درس ا یارد ا ذ شود.

قابلتوجهدانشجویاننفت
درس مبان مهنهس برق  )76007( 1همراه با دانشجويان مكانیك
ا ذ شود.
درس ان قال دادهها ( )60036همراه با دانشجويان فناورد اط عات
به عنوان درس ا یارد ا ذ شود.

قابلتوجهدانشجویانمکاترونیک
درس مهارهاد الك ريك ( )70044و مز مهارهاد الك ريك ( )77007ويژه رش ه مهنهس مكاترونیك است.
مهارهاد منطق ( ،)60002مز مهارهاد منطق ( ،)60004سا ار و زبان كامپیوتر ( ،)60007كارگداه كدامپیوتر ( )60003همدراه بدا دانشدجويان
فناورد اط عات ا ذ شود.
درس ممار و اح مال ( )70046به عنوان درس ا یارد ا ذ شود.

باسمه تعالي

باسمه تعالي

دانشگاه صنعتي شریف ـ پردیس بین الملل تهران

دانشگاه صنعتي شریف ـ پردیس بین الملل تهران

فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد (مقطع کارشناسی)

فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد (مقطع کارشناسی)

نسخه اول (براد اس اد)

نسخه دوم (براد دانشجو)
اين قسمت توسط دانشجو تكمیل م شود:

اين قسمت توسط دانشجو تكمیل م شود:
نام و نام انوادگ ……………………………
تعهاد واحه گذرانهه:
براد ثبتنام نیمسال اول
را دارم.
درس
شماره

نام

……… شماره دانشجوي

معهل
دوم

تعهاد
واحه

تابس ان

/

معهل نیمسال گذش ه:

سالتحصیل

-7

پیش
نیاز
نهارد

موافق

پیشنیاز درس
ترم
گذرانهه
جارد
شهه
دارم

نام و نام انوادگ ………………………………
/

 137پیشنهاد ا ذ درس از بین دروس زير
نظر اس اد راهنما

با توجه به معهل و وضعیت تحصیل دانشجو ،حهاقل تعهاد واحه قابل ا ذ
است.

ا ذ
حم

مخالف

م حظات

و حهاكثر تعهاد واحه قابل ا ذ

توصیه م شود دانشجو از بین دروس موافقت شهه (موافق  +ا ذ ح م ) در جهول باال ،تعهاد
ساير توضیحات:

واحه ا ذ كنه.

اس اد راهنما ………………… امضاء ……………… تاريخ ………… اجازه ثبتنام در سیس م داده شهه

تعهاد واحه گذرانهه:
براد ثبتنام نیمسال اول
را دارم.
درس
شماره

نام

معهل
دوم

تعهاد
واحه

تابس ان

…… شماره دانشجوي
/

معهل نیمسال گذش ه:

سالتحصیل

-7

پیش
نیاز
نهارد

موافق

پیشنیاز درس
ترم
گذرانهه
جارد
شهه
دارم

/

 137پیشنهاد ا ذ درس از بین دروس زير
نظر اس اد راهنما

با توجه به معهل و وضعیت تحصیل دانشجو ،حهاقل تعهاد واحه قابل ا ذ
است.

ا ذ
حم

مخالف

م حظات

و حهاكثر تعهاد واحه قابل ا ذ

توصیه م شود دانشجو از بین دروس موافقت شهه (موافق  +ا ذ ح م ) در جهول باال ،تعهاد
ساير توضیحات:

واحه ا ذ كنه.

اس اد راهنما ………………… امضاء ……………… تاريخ ………… اجازه ثبتنام در سیس م داده شهه

دانشگاه صنعتی شریف ـ پردیس بین الملل تهران

دروس عمومی پردیس تهران
نام دسته هم ا زي

تعداد واحد الزم كه باید گذ انده ش د

ق اس م

2

ادبیات فارس

3

انق ب اس م

2

تاريخ و تمهن اس م

2

تربیت بهن

2

كد د س
70016

ا

زبان

3

مبان نظرد اس م

4

منابع اس م

2

ا

ق اس م 1

70017

ميین زنهگ

70020

فلسفه ا

2
2

ق

2

70021

عرفان عمل در اس م

2

70015

مشناي با ادبیات فارس

3

70025

انق ب اس م ايران

2

70022

مشناي با ارزشهاد دفا مقهس

2

70023

انهيشه سیاس امام

2

70024

مشناي با قانون اساس

2

70026

انق ب اس م و ريشه هاد من

2

70027

تاريخ تحلیل صهر اس م

2

70026

تاريخ اس م

2

70027

تاريخ فرهنگ و تمهن اس م و ايران

2

70030

تاريخ امامت

2

70011

تربیت بهن 1

1

70012

تربیت بهن 2

1

70016

زبان ارج

3

70031

انهيشه اس م 1

2

70033

معارف اس م 1

2

70034

معارف اس م 2

2

70032

انهيشه اس م 2

2

70037

تفسیر موضوع قرمن

2

70036

تفسیر موضوع نهج الب غه

2

70037
جمع

نام د س

تعداد واحد

قرائت م ون اس م

2

76

 گذراندن  76واحد از واحدهای عمومی فوق الزامی است.
 دقت نمایید که از دروس همدسته ،تعداد واحد الزم را اخذ کنید.
 دانشجویانی که از دروس عمومی همدسته ،تطبیق واحد ( )CRانجام دادهاند ،مجاز به گذراندن درس دیگری از دسته
مذکور نیستند.

