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  پردیس  39زمان و مکان پذیرش و ثبت نام از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ورودی 

  بین الملل تهران

چهارشنبه اعالم شده است می توانند روز ( کنکور سراسری)آنها از سایت سازمان سنجش  ادی که اسامیکلیه افر

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان تاالرها جهت ثبت نام : به آدرس 51الی  3از ساعت  62/62/39

 . مراجعه نمایند

 مدارک الزم جهت ثبت نام  

 و نسخه روگرفت از تمام صفحات آن و صفحه توضیحاتاصل شناسنامه و د. 5

 (برای پذیرفته شدگان از طریق کنکور سراسری)یک نسخه پرینت از کارنامه کنکور سراسری . 6

 اصل مدرک پیش دانشگاهی و دوره متوسطه و ریزنمرات آنها به همراه دو نسخه روگرفت از آنها. 9

 9×  4چهارقطعه عکس . 4

دفترچه آماده به خدمت کارت )بودن وضعیت نظام وظیفه آقایان، اصل و روگرفت مدرک مربوطه در صورت مشخص . 1

 (معافیت یا کارت پایان خدمت

پذیرفته شدگان باید با در دست داشتن گواهی موقت پیش دانشگاهی به باجه )رسید ارزش تحصیلی از باجه پست . 2

 .(کرده و رسید آن را در زمان ثبت نام همراه داشته باشندپست مراجعه و درخواست تأییدیه مدرک پیش دانشگاهی 

 صورته بقابل برداشت  ریال 666/666/46ه مبلغ به همراه داشتن کارت بانکی عضو شبکه شتاب به همراه رمز دوم ب. 7

 .که مابقی مبلغ متعاقباً اعالم خواهد شد نیمسال مهرماه شهریه علی الحساب

 حداطالعات کلی درباره انتخاب وا 

انتخاب واحد در نیمسال اول تحصیلی، توسط اداره آموزش پردیس بین الملل تهران انجام و از طریق سامانه 

https://edu.sharif.edu برای مشاهده برنامه درسی خود به . در منوی خدمات آموزشی برای شما قابل مشاهده است

  .مراجعه نمایید 62/62/39جمعه سامانه مذکور در روز 

https://edu.sharif.edu/
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فرم )در اولین فرصت از فرم ثبت نام . شناسه کاربری شما در سامانه، شماره دانشجویی و رمز عبور، شماره ملی می باشد

تاریخ شروع، ساعت کالس و محل تشکیل آنها در انتهای همین . ت آموزشی پرینت تهیه فرماییددر منوی خدما( تثبیت

 .راهنما قابل مشاهده می باشد

 توصیه های مهم 

   دقت کنید که در فرم تثبیت در ستون اخطار، هیچگونه پیغامی نداشته باشد، همچنین چنانچه درسی در ستون

درس قطعی نمی باشد و ضمناً در مورد تالقی درس یا ساعت و تاریخ امتحان  وضعیت، رزرو شده باشد، ثبت نام در آن

آدرس . )تر به دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران مراجعه نمایید در صورت وجود مشکل هرچه سریع. دقت نمایید

 .(قابل مشاهده می باشد tic.sharif.irآموزش پردیس روی سایت 

  غیاب اساتید وجود نداشت، از طریق اداره آموزش پردیس بین الملل تهران موضوع چنانچه نام شما در لیست حضور و

 .را پیگیری نمایید

  واحد نباشد 52دقت نمایید، تعداد واحدهایی که در این نیمسال برای شما اخذ شده است، کمتر از. 

  اکیداً توصیه می شود در کالس های حل تمرین دروس که توسط دستیاران آموزشی(TA )گزار می شود، شرکت بر

 .نمایید

 در نیمسال های بعد مسئولیت انتخاب واحد برعهده شخص دانشجو می باشد . 

 هنگام پذیرش آن را در فرم همراه شما می باشد از آنجایی که اطالع رسانی ها از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن ،

 . ن الملل اطالع دهیدوارد و در صورت تغییر آن هرچه سریعتر به دفتر آموزش پردیس بی

 

 نحوه دریافت ایمیل دانشجویی 

اوایل آبان به دلیل آنکه بسیاری از اطالعیه ها و نمرات از طریق ایمیل به دانشجویان ارسال می شود، لذا برای دریافت آن 

 .مراجعه نمایید tic.sharif.irبه سایت 

   مسائل مالینحوه چگونگی اطالع از 

موعد  بعد از شروع کالسها جهت تسویه حساب مالی سایت مربوطه به شما معرفی می شود و دانشجویان موظفند در

 .مقرر نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام نمایند

 

 

http://tic.sharif.ir/
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  می باشد 93/60/39تاریخ شروع کالسها از. 

  خیابان ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف ـ : 9ساختمان مکانیک محل

 7شهید قاسمی ـ کوچه گلستان ـ ربروی استخر دانشگاه ـ پالک 

  6ساختمان جنوبی واقع در ساختمان مکانیک : 9سالن مکانیک محل 

  ـ دانشگاه صنعتی شریف دانشکده ریاضی :9و9،2محل پردیس 

  بی دانشگاه مرکز تربیت بدنی روبروی درب شمال غر :سالن قهرمانیمحل

 صنعتی شریف

  ـ مرکز تربیت بدنی  دانشگاه صنعتی شریف :سالن جباریمحل 

  دانشگاه صنعتی شریف ـ روبروی تاالرها :ساختمان ابن سینامحل 

 

 

 توجه



 محل برنامه هفتگی ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد نام درس واحد گروه شماره درس

76665 

5 

4 

 میثم مدنی 5ریاضی عمومی 

 59ساعت  64/56/39

 6پردیس دانشکده ریاضی ـ  56:6تا  2:6یکشنبه و سه شنبه 

 6پردیس دانشکده ریاضی ـ  56:96تا  56:96یکشنبه و سه شنبه  میثم مدنی 5ریاضی عمومی  6

 654کالس ـ 6مکانیک  51:6تا  59:6یکشنبه و سه شنبه  میثم مدنی 5ریاضی عمومی  9

 654کالس ـ 6مکانیک  52:96تا  52:96یکشنبه و سه شنبه  میثم مدنی 5ریاضی عمومی  4

 6پردیس دانشکده ریاضی ـ  51:6تا  59:6یکشنبه و سه شنبه  رسول رمضانیان 5ریاضی عمومی  1

76669 

5 

9 

 محمدعلی استادابراهیم وساقی 5فیزیک 

 59ساعت  57/56/39

 9پردیس دانشکده ریاضی ـ  3:96تا  2:6یکشنبه و سه شنبه 

 9پردیس دانشکده ریاضی ـ  56:6تا  56:96یکشنبه و سه شنبه  محمدعلی استادابراهیم وساقی 5فیزیک  6

 سالنـ 6مکانیک  51:6تا  59:96شنبه و دوشنبه  امید اخوان 5فیزیک  9

 665کالس ـ 6مکانیک  52:6تا  52:96شنبه و دوشنبه  امید اخوان 5فیزیک  4

 سالنـ 6مکانیک  52:96تا  51:66شنبه و دوشنبه  مسعودی 5فیزیک  1

76667 

5 

9 

 مجتبی باقرزاده 5شیمی عمومی 

 3ساعت  63/56/39

 656کالس ـ 6مکانیک  52:96تا  51:6سه شنبه یکشنبه و 

 659کالس ـ 6مکانیک  52:96تا  51:6یکشنبه و سه شنبه  سیروس جمالی 5شیمی عمومی  6

 656کالس ـ 6مکانیک  52:96تا  51:6یکشنبه و سه شنبه  محسن تفضلی 5شیمی عمومی  9

 سالنـ 6مکانیک  52:96تا  51:6یکشنبه و سه شنبه  علی پورجوادی 5شیمی عمومی  4

 6پردیسدانشکده ریاضی ـ  52:96تا  51:6یکشنبه و سه شنبه  51ساعت  63/56/39 رضا انتظاری مبانی برنامه سازی 9 5 76662

76656 

5 

6 

 تیغعلیرضا جهان  5نقشه کشی صنعتی 

 59ساعت  52/56/39

 طبقه چهارم ابن سینا 56:96تا  7:6شنبه 

 طبقه چهارم ابن سینا 54:6تا  56:96شنبه  علیرضا جهان تیغ 5نقشه کشی صنعتی  6

 طبقه چهارم ابن سینا 56:96تا  7:6دوشنبه  مهدی متقی پور 5نقشه کشی صنعتی  9

 طبقه چهارم ابن سینا 54:6تا  56:96دوشنبه  مهدی متقی پور 5نقشه کشی صنعتی  4

 طبقه چهارم ابن سینا 54:6تا  56:96دوشنبه  محمدمهدی روحانی مشهدی 5نقشه کشی صنعتی  1

 طبقه چهارم ابن سینا 57:96تا  54:6دوشنبه  محمدمهدی روحانی مشهدی 5نقشه کشی صنعتی  2
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76651 

5 

9 

 محمد مهدی مقیمی زاده ادبیات فارسی

 59ساعت  66/56/39

 664کالس ـ 6مکانیک  51:6تا  59:96یکشنبه و سه شنبه 

 659کالس ـ 6مکانیک  51:6تا  59:96یکشنبه و سه شنبه  رامک رامیار ادبیات فارسی 6

 659کالس ـ 6مکانیک  52:6تا  52:96یکشنبه و سه شنبه  رامک رامیار ادبیات فارسی 9

 9پردیسدانشکده ریاضی ـ  3:6تا  7:96شنبه و دوشنبه  رامک رامیار ادبیات فارسی 4

 9پردیسدانشکده ریاضی ـ  56:96تا  3:6شنبه و دوشنبه  رامک رامیار ادبیات فارسی 1

76652 

5 

9 

 مهدی تبریزی زبان خارجی

 3ساعت  67/56/39

 664کالس ـ 6مکانیک  52:6تا  52:96یکشنبه و سه شنبه 

 9پردیسدانشکده ریاضی ـ  52:96تا  51:6شنبه و دوشنبه  سارا پاکزادیان زبان خارجی 6

 9پردیسدانشکده ریاضی ـ  52:6تا  52:96شنبه و دوشنبه  سارا پاکزادیان زبان خارجی 9

 5پردیسدانشکده ریاضی ـ  51:6تا  59:96یکشنبه و سه شنبه  ـ رضا نژاد زبان خارجی 4

 665کالس ـ 6مکانیک  52:96تا  51:6شنبه و دوشنبه  ـ رضا نژاد زبان خارجی 1

79669 

5 
6 

 حمید حق شناس گرگانی عمراننقشه کشی 
 51ساعت  52/56/39

 طبقه چهارم ابن سینا 54تا  96/56دوشنبه 

 طبقه چهارم ابن سینا 57/96تا  54دوشنبه  حمید حق شناس گرگانی نقشه کشی عمران 6

72662 5 5 
مقدمات صنایع باال 

 دستی نفت
 655کالس ـ 6مکانیک  59تا  56سه شنبه  3ساعت  66/56/39 ایرج گودرزنیا

 


