باسمه تعالي
دانشگاه صنعتي شریف ـ پردیس بین الملل تهران
نحوه ثبتنام دانشجويان كارشناسي (ورودي  29و ماقبل) در نيمسال اول سال تحصيلي 3121-29
 .1دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي الزم است از هماكنون تا قبل از زمان ثبتنام ،با فرم مشاوره (صفحه دوم همين فايلل) تكميلل دل ه بله
استاد راهنماي خود مراجعه كنن  .در صورت ع م مراجعه دانشجو اجازه ثبت نام نخواه دادت.
 .2توصلليه ملليدللود قبللل از دللرو ثبللتنللام ،امكللان دسترسللي خللود بلله سللامانه مللوزش را بللا مراجعلله بلله سللايت مللوزش دانش ل اه
) (https://edu.sharif.edu/بررسي كني .
 حتماً نشاني پست الكترونيكي ) (Emailخود را در سيستم وارد كني تا در صورت لزوم براي دما نامه الكترونيكي ارسال دود.
 در صورت خوانا نبودن فونت منوهاي سامانه ،با كليك كردن روي «نصب فونت» در صفحه اول ورود به سامانه به نصب فونت اق ام كني .
 .3براي گاهي از برنامه دروس ،به سايت موزش دانش اه مراجعه كني .
 .4برنامه درسي خود را با توجه به سقف واح مجاز و طبق نظر استاد راهنما تنظيم كني (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

 .5براي ثبت نام ،وارد منوي «ثبت نام و ترميم» د ه و زيرمنوي «ثبتنام و ترميم توسط دانشجو» را انتخاب كني .
 .6دروس مورد نظر را با وارد كردن دماره درس و دماره گروه اخذ كني .
 در صورت پر د ن دروسي كه ظرفيت مشخص دارن  ،ليست انتظار (معموالً تا  %25ظرفيت) تشكيل ميدود .اگلر يكلي از دانشلجوياني
كه در ن درس ثبت نام دادته ،درس خود را حذف كن  ،اولين نفر از ليست انتظار به طور خودكار در ن درس ثبتنام د ه و موضو به
درس  Emailثبت د ه در سيستم منعكس ميدود .دروسي كه به صورت ليست انتظار ثبتنام ميكني در مجمو واح هاي ثبتنلام
د ه دما محاسبه ميدود.
 مسئ ل عایت مقر ا آم زشي دانشج است برخي از مقررات موزدي توسط سيستم بررسلي دل ه و در صلورت وجلود خل ف،
اخطار ن در مقابل درس ثبت و به استاد راهنما گزارش ميدود.
 هر نچه در صفحه نمايش در ليست ثبتنامي خود مشاه ه ميكني (به جز لیست انتظـا ) عينلاً ليسلت ثبلتنلام دل ه دلما بلوده و
احتياجي به تأيي دما در مرحله بع ي ن ارد.
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 كني كه مسئوليت ثبت نام و ترميم با دخص دانشجو است و در صورت محول كردن اين مسئوليت به دخص دي لر و بلروز مشلكل
هيچ عذري پذيرفته نيست.
 .8دانشجويان پس از اتمام ثبتنام براي اط
اگر د سي د لیست انتظا ب ده است).

از دروس درج د ه در ثبتنام قطعي خود حتماً به سامانه موزش مراجعه كنيل (به خص ص

برنامه زمانبندي و راهنماي ثبت نام دانشجويان كارشناسي پرديس تهران در نيمسال تحصيلي اول 3121

ثبت نام دانشجويان كارشناسي ورودي  29و ماقبل

يک شنبه  21/61/31تا چهارشنبه 21/61/32
شنبه 21/61/92

شروع كالس ها
ترميم و ثبت نام با تأخير

شنبه  21/60/60تا سه شنبه 21/60/60

هفته ارزشيابي

شنبه  21/62/30تا چهارشنبه 21/62/32
چهارشنبه 21/36/61

آخرين مهلت تقاضاي حذف نيمسال

شنبه  21/36/61و يک شنبه 21/36/60

حذف تکدرس ()w

دوشنبه 21/36/30

پايان كالسها

سه شنبه  21/36/31تا سه شنبه 21/36/16

امتحانات پايان نيمسال

سه شنبه 21/33/39

مهلت ارسال نمره به آموزش

جدول زمانبندي ثبت نام دانشجويان كارشناسي پرديس تهران در نيمسال تحصيلي  29ـ 21
ويژه دانشجويان ورودي 23

متعاقباً اعالم مي گردد.

از ساعت  0صبح الي  31بعدازظهر

ويژه دانشجويان ورودي 29

متعاقباً اعالم مي گردد.

از ساعت  0صبح الي  31بعدازظهر

نکات مهم در خصوص اخذ دروس

دانشجوياني كه فايل موزدي نها در حالت غیرمجاز مي باد باي قبل از زمان انتخاب واح نسبت به رفع حالت غيرمجازي اق ام نماينل  ( .ملوزش،
نسبت به تأخير در زمان ثبت نام دما هيچ ونه مسئوليتي ن ارد).
قبل از ثبت نام ،مراجعه به استاد راهنما و ص ور مجوز براي ثبت نام الزامي مي باد .
رعايت پيش نيازي براي تمامي دروس الزامي است.
دروس رياضي  1و رياضي  2در هيچ درايطي همنياز نمي ش ند.
دروس فيزيك  1و فيزيك  2در هيچ درايطي همنياز نمي ش ند.
اخذ دروس با ت اخل زماني در برنامه هفت ي يا در ساعات امتحاني مجاز نمي باشد.
درس علم مواد ( )70046ويژه ردته مهن سي مكانیک و مكاترونیک مي باد .
مباني برنامه سازي ( )70007ويژه ردته مهن سي مكانیک ،مكاترونیک و فناو ي اطالعا

و درس پاسكال ( )70007ويژه ردته مهن سي عمران

و نفت مي باد .
مباني مهن سي برق  )77007( 1ويژه ردته مهن سي مكانیک و نفت مي باد .
محاسبات ع دي ( )70045ويژه ردته مهن سي مكانیک ،مكاترونیک و نفت و محاسبات ع دي ( )73007ويژه ردته مهن سي عمران مي باد .
م ارهاي الكتريكي ( ،)70044ز م ار الكتريكي ( )77007ويژه ردته مهن سي مكاترونیک مي باد .
م ار منطقي ( ،)70002ز م ار منطقي ( ،)70004ساختار و زبان كامپيوتر ( ،)70007كارگاه كامپيوتر ( )70003ويژه ردته مهن سي فناو ي
اطالعا و مكاترونیک مي باد .

باسمه تعالي
دانشگاه صنعتي شریف ـ پردیس بین الملل تهران
فرم مشاوره با استاد راهنما براي انتخاب واحد (مقطع كارشناسي)
نسخه اول (براي استاد راهنما)
اين قسمت توسط دانشجو تكميل ميدود:
نام و نام خانوادگي ………………………………………… دماره دانشجويي
تع اد واح گذران ه:
براي ثبتنام نيمسال اول
درس
دماره

نام

/
مع ل نيمسال گذدته:
/
مع ل
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سال تحصيلي
تابستان
دوم
نظر استاد راهنما
پيشنياز درس
تع اد
ترم
اخذ
پيش نياز
گذران ه
واح
م حظات
مخالف
موافق
جاري
حتمي
ن ارد
د ه
دارم

است.

و ح اكثر تع اد واح قابل اخذ
با توجه به مع ل و وضعيت تحصيلي دانشجو ،ح اقل تع اد واح قابل اخذ
واح اخذ كن .
توصيه ميدود دانشجو از بين دروس موافقت د ه (موافق  +اخذ حتمي) در ج ول باال ،تع اد
ساير توضيحات:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
استاد راهنما ………………… امضاء ……………… تاريخ ………………… اجازه ثبتنام در سيستم داده د ه

باسمه تعالي
دانشگاه صنعتي شریف ـ پردیس بین الملل تهران
فرم مشاوره با استاد راهنما براي انتخاب واحد (مقطع كارشناسي)
نسخه دوم (براي دانشجو)
اين قسمت توسط دانشجو تكميل ميدود
نام و نام خانوادگي ………………………………………… دماره دانشجويي
تع اد واح گذران ه:
براي ثبتنام نيمسال اول
درس
دماره

نام

مع ل
/
سال تحصيلي
تابستان
دوم
پيشنياز درس
تع اد
ترم
پيش نياز
گذران ه
واح
جاري
ن ارد
د ه
دارم

مع ل نيمسال گذدته:
-7

موافق

/
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نظر استاد راهنما
اخذ
حتمي

مخالف

م حظات

است.

و ح اكثر تع اد واح قابل اخذ
با توجه به مع ل و وضعيت تحصيلي دانشجو ،ح اقل تع اد واح قابل اخذ
واح اخذ كن .
توصيه ميدود دانشجو از بين دروس موافقت د ه (موافق  +اخذ حتمي) در ج ول باال ،تع اد
ساير توضيحات :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
استاد راهنما ………………… امضاء ……………… تاريخ ……………… اجازه ثبتنام در سيستم داده د ه

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

اخ ق اس مي

2

ادبيات فارسي

3

انق ب اس مي

2

تاريخ و تم ن اس مي

2

تربيت ب ني

2

زبان

3

مباني نظري اس مي

4

منابع اس مي

2

جمع

96

كد د س

نام د س

تعداد واحد

70017

اخ ق اس مي 1

2

70017

يين زن گي

2

70020

فلسفه اخ ق

2

70021

عرفان عملي در اس م

2

70015

دنايي با ادبيات فارسي

3

70025

انق ب اس مي ايران

2

70022

دنايي با ارزدهاي دفا مق س

2

70023

ان يشه سياسي امام

2

70024

دنايي با قانون اساسي

2

70026

انق ب اس مي و ريشه هاي ن

2

70027

تاريخ تحليلي ص ر اس م

2

70027

تاريخ اس م

2

70027

تاريخ فرهنگ و تم ن اس م و ايران

2

70030

تاريخ امامت

2

70011

تربيت ب ني 1

1

70012

تربيت ب ني 2

1

70016

زبان خارجي

3

70031

ان يشه اس مي 1

2

70033

معارف اس مي 1

2

70034

معارف اس مي 2

2

70032

ان يشه اس مي 2

2

70037

تفسير موضوعي قر ن

2

70037

تفسير موضوعي نهج الب غه

2

70037

قرائت متون اس مي

2

 گذراندن  96واحد از واحدهاي عمومي فوق الزامي مي باشد.


 دانشجوياني كه از دروس عمومي هم سبد ،تطبيق واحد ( )CRانجام داده اند ،الزم به گذراندن درس ديگري از سبد
دقت نماييد كه از دروس هم سبد ،تعداد واحد الزم را اخذ نماييد.

مذكور نيستند.

