بسم اهلل الرحمن الرحیم
پردیس بین الملل تهران ـ دانشگاه صنعتی شریف
راهنمای ثبت نام دانشجویان کارشناسی
نیمسال دوم  39ـ 2931

برنامه زمانبندی و راهنمای ثبت نام دانشجویان کارشناسی پردیس تهران در نیمسال تحصیلی دوم 1909

چهار شنبه  09/11/90تا پنج شنبه 09/11/19

ثبت نام دانشجویان کارشناسی پردیس تهران

شنبه 09/11/19

شروع کالس ها

متعاقباً اعالم می شود.

ترمیم و ثبت نام با تأخیر

شنبه  09/99/92تا چهارشنبه 09/99/91

هفته ارزشیابی

چهارشنبه 09/99/91

آخرین مهلت تقاضای حذف نیمسال

سه شنبه  09/99/99و چهارشنبه 09/99/91

حذف تکدرس ()w

یک شنبه 09/99/11

پایان کالسها

دوشنبه  09/99/10تا پنج شنبه 09/90/90

امتحانات پایان نیمسال

شنبه 09/90/91

مهلت ارسال نمره به آموزش

جدول زمانبندی ثبت نام دانشجویان کارشناسی پردیس تهران در نیمسال تحصیلی  09ـ 09
چهارشنبه 09/11/90

ویژه دانشجویان ورودی 01

از ساعت  8صبح الی 10/99

پنج شنبه 09/11/19

ویژه دانشجویان ورودی 09

از ساعت  8صبح الی 10/99

باسمه تعالي
پردیس بین الملل تهران ـ دانشگاه صنعتي شریف

نحوه ثبتنام دانشجویان کارشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1909-09

 .1دانشجویان میبایست از هم اکنون به سایت آموزشی دانشگاه ) (https://edu.sharif.edu/جهت مشاهده دروس ارائه شده در
نیمسال  2ـ  1932مراجعه نمایند.
 .2دانشجویان الزم است از هماکنون تا قبل از زمان ثبتنام ،با فرم مشاوره (موجود در همین فایل) تكمیل شده به استاد راهنماي خود
مراجعه کنند .در صورت عدم مراجعه دانشجو اجازه ثبت نام نخواهد داشت.
 .9توصیه میشود قبل از شروع ثبت نام ،امكان دسترسی خود به سامانه آموزش را با مراجعه به سایت آموزش دانشگاه
) (https://edu.sharif.edu/بررسی کنید.
 حتماً نشانی پست الكترونیكی ) (Emailخود را در سیستم وارد کنید تا در صورت لزوم براي شما نامه الكترونیكی ارسال شود.
 در صورت خوانا نبودن فونت منوهاي سامانه ،با کلیك کردن روي «نصب فونت» در صفحه اول ورود به سامانه به نصب فونت اقدام
کنید.
 .4براي آگاهی از برنامه دروس ،به سایت آموزش دانشگاه مراجعه کنید.
 .5برنامه درسی خود را با توجه به سقف واحد مجاز و طبق نظر استاد راهنما تنظیم کنید (واحدهاي بیشتر از سقف مجاز به صورت
تصادفي حذف  wخواهند 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

 .6براي ثبت نام ،وارد منوي «ثبت نام و ترمیم» شده و زیرمنوي «ثبتنام و ترمیم توسط دانشجو» را انتخاب کنید.
 .7دروس مورد نظر را با وارد کردن شماره درس و شماره گروه اخذ کنید.
 در صورت پر شدن دروسی که ظرفیت مشخص دارند ،لیست انتظار (معموالً تا  %25ظرفیت) تشكیل میشود .اگر یكی از دانشجویانی
که در آن درس ثبتنام دا شته ،درس خود را حذف کند ،اولین نفر از لیست انتظار به طور خودکار در آن درس ثبتنام شده و موضوع
به آدرس  Emailثبت شده در سیستم منعكس میشود .دروسی که به صورت لیست انتظار ثبتنام میکنید در مجموع واحدهاي
ثبتنام شده شما محاسبه میشود.

 مسئول رعایت مقررات آموزشي دانشجو است برخی از مقررات آموزشی توسط سیستم بررسی شده و در صورت وجود خالف،
اخطار آن در مقابل درس ثبت و به استاد راهنما گزارش میشود.
 دانشجویان باید در انتخاب دروسي كه داراي اخطار ميباشند دقت کافی داشته باشند ،در غیر این صورت آموزش هیچگونه
مسئولیتی در قبال این بیدقتی نخواهد داشت.
 در مورد دروس عمومی و تربیت بدنی به تفكیكِ گروههاي ویژه برادران و خواهران برنامهریزي شده است .در انتخاب این دروس دقت
کافی داشته باشید.
 هرآنچه در صفحه نمایش در لیست ثبتنامی خود مشاهده میکنید (به جز لیست انتظار) عیناً لیست ثبتنام شده شما بوده و
احتیاجی به تأیید شما در مرحله بعدي ندارد.
دقت كنید كه در زمان ترمیم ،حذف یا تغییر گروه (در مجموع) به دو درس محدود شده است .بنابراین دروس

مه م

خود را با نهایت دقت انتخاب كنید تا به علت این محدودیت دچار مشكل نشوید.
 .8توجه کنید که مسئولیت ثبت نام و ترمیم با شخص دانشجو است و در صورت محول کردن این مسئولیت به شخص دیگر و بروز مشكل هیچ
عذري پذیرفته نیست.

 .9دانشجویان پس از اتمام ثبتنام براي اطالع از دروس درج شده در ثبتنام قطعي خود حتماً به سامانه آموزش
مراجعه كنید (به خصوص اگر درسي در لیست انتظار بوده است).

باسمه تعالي
پردیس بین الملل تهران ـ دانشگاه صنعتي شریف

فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد (مقطع کارشناسی)
نسخه اول (براي استاد راهنما)
این قسمت توسط دانشجو تكمیل میشود.
نام و نام خانوادگی ………………………………………… شماره دانشجویی
تعداد واحد گذرانده:
براي ثبتنام نیمسال اول

شماره

درس
نام

معدل
دوم

/
تابستان

/
معدل نیمسال گذشته:
 193پیشنهاد اخذ درس از بین دروس زیر را دارم.
-3
سال تحصیلی

پیشنیاز درس
تعداد
پیش نیاز
ترم
واحد گذرانده
ندارد
جاري
شده
دارم

نظر استاد راهنما
موافق اخذ مخالف
حتمی

مالحظات

است.

و حداکثر تعداد واحد قابل اخذ
با توجه به معدل و وضعیت تحصیلی دانشجو ،حداقل تعداد واحد قابل اخذ
واحد اخذ کند.
توصیه میشود دانشجو از بین دروس موافقت شده (موافق  +اخذ حتمی) در جدول باال ،تعداد
سایر توضیحات …………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………
استاد راهنما ………………………… امضاء ……………… تاریخ …………………… اجازه ثبتنام در سیستم داده شد.

باسمه تعالي
پردیس بین الملل تهران ـ دانشگاه صنعتي شریف

فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد (مقطع کارشناسی)
نسخه دوم (براي دانشجو)
این قسمت توسط دانشجو تكمیل میشود.
نام و نام خانوادگی …………………………………………
تعداد واحد گذرانده:
براي ثبتنام نیمسال اول

شماره

درس
نام

معدل
دوم

معدل نیمسال گذشته:

/
تابستان

شماره دانشجویی

سال تحصیلی

پیشنیاز درس
تعداد
پیش نیاز
ترم
واحد گذرانده
ندارد
جاري
شده
دارم

-3

/
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نظر استاد راهنما
موافق اخذ مخالف
حتمی

مالحظات

است.

و حداکثر تعداد واحد قابل اخذ
با توجه به معدل و وضعیت تحصیلی دانشجو ،حداقل تعداد واحد قابل اخذ
واحد اخذ کند.
توصیه میشود دانشجو از بین دروس موافقت شده (موافق  +اخذ حتمی) در جدول باال ،تعداد
سایر توضیحات…………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………
استاد راهنما ………………………… امضاء ……………… تاریخ …………………… اجازه ثبتنام در سیستم داده شد.

دانشگاه صنعتی شریف ـ پردیس بین الملل تهران

دروس عمومی پردیس تهران
نام دسته هم ارزي

تعداد واحد الزم كه باید گذرانده شود

اخالق اسالمی

2

ادبیات فارسی

9

انقالب اسالمی

2

تاریخ و تمدن اسالمی

2

تربیت بدنی

2

زبان

9

مبانی نظري اسالمی

4

منابع اسالمی

2

جمع

99

كد درس

نام درس

تعداد واحد

70018

اخالق اسالمی 1

2

70013

آیین زندگی

2

70020

فلسفه اخالق

2

70021

عرفان عملی در اسالم

2

70015

آشنایی با ادبیات فارسی

9

70025

انقالب اسالمی ایران

2

70022

آشنایی با ارزشهاي دفاع مقدس

2

70029

اندیشه سیاسی امام

2

70024

آشنایی با قانون اساسی

2

70026

انقالب اسالمی و ریشه هاي آن

2

70027

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

2

70028

تاریخ اسالم

2

70023

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

2

70090

تاریخ امامت

2

70011

تربیت بدنی 1

1

70012

تربیت بدنی 2

1

70016

زبان خارجی

9

70091

اندیشه اسالمی 1

2

70099

معارف اسالمی 1

2

70094

معارف اسالمی 2

2

70092

اندیشه اسالمی 2

2

70097

تفسیر موضوعی قرآن

2

70098

تفسیر موضوعی نهج البالغه

2

70093

قرائت متون اسالمی

2

 گذراندن  99واحد از واحدهای عمومی فوق الزامی می باشد.


 دانشجویانی که از دروس عمومی هم سبد ،تطبیق واحد ( )CRانجام داده اند ،الزم به گذراندن درس دیگری از سبد مذکور
دقت نمایید که از دروس هم سبد ،تعداد واحد الزم را اخذ نمایید.

نیستند.

دروس رشته مكاترونیک

دروس رشته فناوري اطالعات

دروس رشته مكانیک

دروس رشته نفت

دروس رشته عمران

درس

كد درس

درس

كد درس

درس

كد درس

درس

كد درس

درس

كد درس

فیزیك 1

70009

فیزیك 1

70009

فیزیك 1

70009

فیزیك 1

70009

فیزیك 1

70009

ریاضی 1

70001

ریاضی 1

70001

ریاضی 1

70001

ریاضی 1

70001

ریاضی 1

70001

ریاضی عمومی 2

70002

ریاضی عمومی 2

70002

ریاضی عمومی 2

70002

ریاضی عمومی 2

70002

ریاضی عمومی 2

70002

فیزیك 2

70005

فیزیك 2

70005

فیزیك 2

70005

فیزیك 2

70005

فیزیك 2

70005

شیمی عمومی 1

70007

شیمی عمومی 1

70007

شیمی عمومی 1

70007

شیمی عمومی 1

70007

شیمی عمومی 1

70007

زبان عمومی

70016

زبان عمومی

70016

زبان عمومی

70016

زبان عمومی

70016

زبان عمومی

70016

نقشه کشی صنعتی 1

70010

نقشه کشی صنعتی 1

70010

نقشه کشی صنعتی 1

70010

نقشه کشی عمران

79009

نقشه کشی صنعتی 1

70010

آز نقشه کشی به کمك کامپیوتر

73001

نقشه کشی صنعتی  2مكانیك

70005

طراحی معماري

79012

استاتیك

78001

استاتیك

78001

استاتیك

79001

مهارتهاي کالمی به زبان انگلیسی

73009

نقشه برداري  1و عملیات

79004

زبان تخصصی

80003

استاتیك و مقاومت مصالح

76005

ارائه مطالب به زبان انگلیسی

73004

ارائه مطالب علمی و فنی

80014

تربیت بدنی 1

70011

تربیت بدنی 1

70011

تربیت بدنی 1

70011

تربیت بدنی 1

70011

تربیت بدنی 1

70011

تربیت بدنی 2

70012

تربیت بدنی 2

70012

تربیت بدنی 2

70012

تربیت بدنی 2

70012

تربیت بدنی 2

70012

معادالت دیفرانسیل

70049

معادالت دیفرانسیل

70049

معادالت دیفرانسیل

70049

معادالت دیفرانسیل

70049

معادالت دیفرانسیل

70049

ریاضیات مهندسی

70047

ریاضیات مهندسی

70047

آمار و احتمال مهندسی

70048

آمار و احتمال مهندسی

70048

ریاضیات مهندسی

70047

ادبیات فارسی

70015

ادبیات فارسی

70015

ادبیات فارسی

70015

ادبیات فارسی

70015

ادبیات فارسی

70015

مبانی برنامه سازي

70008

مبانی برنامه سازي

70008

مبانی برنامه سازي

70008

برنامه سازي کامپیوتر

70003

برنامه سازي کامپیوتر

70003

علم مواد

70046

علم مواد

70046

برنامه سازي پیشرفته

80005

موازنه انرژي و مواد

76009

مدارهاي الكتریكی

70044

مبانی مهندسی برق 1

78003

ساختار زبان و کامپیوتر

80007

شیمی نفت

76001

محاسبات عددي

70045

محاسبات عددي

70045

ساختمانهاي گسسته

80001

محاسبات عددي

79008

محاسبات عددي

70045

مقاومت مصالح 1

78008

مقاومت مصالح 1

78008

ریاضیات مهندسی

70047

تئوري سازه 1

79011

زمین شناسی عمومی

76002

ترمودینامیك 1

78010

ترمودینامیك 1

78010

مكانیك جامدات 1

79005

ترمودینامیك 1

76004

دینامیك

78007

دینامیك

78007

دینامیك

79006

پدیده هاي انتقال 1

76010

کارگاه کامپیوتر

80009

کارگاه کامپیوتر

80009

خواص سیاالت مخزن

76007

آز مدار منطقی

80004

آز مدار منطقی

80004

زمین شناسی نفت

76012

مدار منطقی

80002

مدار منطقی

80002

مكانیك سیاالت

78012

مكانیك سیاالت

78012

مكانیك سیاالت

79010

طراحی اجزا

78019

طراحی اجزا

78019

هیدرولوژي مهندسی

79003

ترمودینامیك 2

76003

مقاومت مصالح 2

78011

تفسیر موضوعی قرآن

70097

تفسیر موضوعی قرآن

70097

تفسیر موضوعی قرآن

70097

تفسیر موضوعی قرآن

70097

تفسیر موضوعی قرآن

70097

تفسیر موضوعی نهج البالغه

70098

تفسیر موضوعی نهج البالغه

70098

تفسیر موضوعی نهج البالغه

70098

تفسیر موضوعی نهج البالغه

70098

تفسیر موضوعی نهج البالغه

70098

زبان خارجی

70016

زبان خارجی

70016

زبان خارجی

70016

زبان خارجی

70016

زبان خارجی

70016

 .2دروس ریاضي  2و  1را به هیچ وجه نمیتوان هم نیاز كرد.
 .1دروس فیزیک  2و  1را به هیچ وجه نمیتوان هم نیاز كرد.
 .3اخذ دروس با تداخل زماني در برنامه هفتگي یا در ساعات
امتحاني مجاز نمي باشد.
 .1براي تمامي دروس رعایت پیشنیازي الزامي است.

نکات مهم

 .5دانشجویاني كه فایل آموزشي آنها در حالت غیرمجاز مي باشد
باید قبل از زمان انتخاب واحد نسبت به رفع حالت غیرمجازي
اقدام نمایند( .آموزش ،نسبت به تأخیر در زمان ثبت نام شما
هیچگونه مسئولیتي ندارد).
 .1قبل از ثبت نام ،مراجعه به استاد راهنما و صدور مجوز براي
ثبت نام الزامي مي باشد.

