پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف -جزیره کیش
تقویم آموزشی /مالی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401
پرداخت علی الحساب شهریه ثبت نام نیمسال  1400-2پردیس (تمامی مقاطع) چهارشنبه  1400/10/29تا چهارشنبه 1400/11/06

لحاظ نمودن  %5جریمه مالی بابت

ساعت  12:00ظهر
پنج شنبه 1400/11/07

عدم تسویه علی الحساب شهریه
نیمسال  1400-2پردیس
ثبت نام دانشجویان کارشناسی در سامانه آموزشی شریف ()edu
ثبت نام دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سامانه آموزشی شریف ()edu

شنبه  1400/11/09تا چهارشنبه 1400/11/13

شروع کالس ها

شنبه 1400/11/23

ترمیم و ثبت نام با تأخیر در سامانه آموزشی شریف ()edu

شنبه  1400/11/30تا سه شنبه 1400/12/03

آخرین مهلت اخذ مجوز ثبت نام با تاخیر
مخصوص دانشجویان دارای مشکل غیرارادی برای ثبت نام؛
درصورت انجام پرداخت به موقع علی الحساب شهریه و رفع مشکل آموزشی

پنجشنبه 1400/12/19

می توانند ثبت نام خود را انجام دهند.

پس از این تاریخ دانشجو می باید از حذف نیمسال استفاده کنند.

پرداخت قسط دوم شهریه نیمسال  1400-2پردیس

شنبه  1401/01/27تا جمعه 1401/02/02

لحاظ نمودن  %10جریمه مالی بابت عدم تسویه مانده بدهی

ساعت  12:00ظهر
شنبه 1401/02/03

حذف تک درس ()W

شنبه  1401/03/07و دوشنبه 1401/03/16

آخرین مهلت تقاضای حذف نیمسال

چهارشنبه 1401/03/18

پایان کالس ها

یکشنبه 1401/03/22

امتحانات پایان نیمسال

چهارشنبه  1401/04/01تا سه شنبه 1401/04/14

مهلت ارسال نمرات به آموزش

شنبه 1401/05/01

مهلت ارسال نمرات دروس پروژه دار به آموزش

شنبه 1401/06/05

شهریه نیمسال  1400-2پردیس

چند تذکر بسیار مهم:
-

برای پرداخت علی الح ساب شهریه ثبت نام نیم سال  1400-2پردیس می بای ست به لینک ح سابداری دان شجویی سایت ر سمی
پردیس ( )kish.ac.irمراجعه نمایید.

-

لطفاً به اطالعیه های آموزش که در سااایت رساامی دانش ا اه ( ) kish.ac.irقرار می گیرد و همچنین اخبار کانال رساامی آموزش توجه
نمایید.

آموزش پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف -جزیره کیش
1400/10/18

Academic & Financial Calendar (Spring Semester 2022)
Payment of First Installment of Tuition Fee
(BSc, MSc, PhD)

Wed. 19.01.2022- Wed. 26.01.2022
(Jan. 19 th- 26th)

Tuition Fee Payment Deadline
(Additional 5% Penalty for late payment)

Thu. 27.01.2022 (Jan. 27th) at 12:00 pm

Online Course Registration (BSc)
Online Course Registration (MSc, PhD)
(edu website)

Sat. 29.01.2022 - Wed. 02.02.2022 (Jan. 29th- Feb. 02nd)

First Day of Classes

Sat. 12.02.2022 (Feb. 12th)

Late Course Registration & Adjustment
(edu website)

Sat. 19.02.2022 - Tue. 22.02.2022 ( Feb. 19th – 22nd)

First Installment Deadline for Students with
Unexpected Registration Problems
Registration is subject to timely payment of the
first installment of tuition fee
After this deadline students must request an
Academic Leave

Thu. 07.03.2022 ( Mar. 07th)

Payment of Second Installment

Sat. 16.04.2022 - Fri. 22.04.2022 (Apr. 16th – 22nd)

Tuition Fee Payment Deadline
(Additional 10% Penalty for late payment)

Sat. 23.04.2022 (Apr. 23rd) at 12:00 pm

(Single) Course Withdrawal

Sat. 28.05.2022 – Mon. 06.06.2022 (May. 28th- Jun. 06th )

Semester Withdrawal Deadline

Wed. 08.06.2022 (Jun. 08th)

Last Day of Classes
Final Exams

Sun. 12.06.2022 (Jun. 12th)
Wed. 22.06.2022 – Tue. 05.07.2022 (Jun. 22nd –Jul. 05th)

Score Submission Deadline by Instructors

Sat. 23.07.2022 (Jul. 23rd)

Score Submission Deadline for projects

Sat. 27.08.2022 (Aug. 27th)




Payments must be made on kish.sharif.ac.ir
Please check the Academic Department’s notices regularly on the website and telegram channel

Academic Department
Jan. 08th 2022

