
 
 

 جزیره کیش -الملل دانشگاه صنعتی شریفپردیس بین

 (نسخه اصالحی) 1140-2140 تحصیلی سال دوم نیمسال آموزشی/ مالی تقویم

 

 پردیس  1140-2نام نیمسال ثبت پرداخت علی الحساب شهریه

 )تمامی مقاطع(
 30/10/1401 جمعهتا  24/10/1401شنبه 

 جریمه مالی بابت  %5لحاظ نمودن 

 الحساب شهریهعدم تسویه علی

 پردیس 1401-2نیمسال 

 ظهر 12:00ساعت از 

 01/11/1401 شنبه

 12/11/1401شنبه چهارتا  09/11/1401 شنبهیک )تمامی مقاطع(    (eduسامانه آموزشی شریف )در  نام دانشجویانثبت

 16/11/1401شنبه یک هاشروع کالس

 26/11/1401شنبه چهارتا  23/11/1401شنبه یک (eduنام با تأخیر در سامانه آموزشی شریف )ترمیم و ثبت

 خیر نام با تأآخرین مهلت اخذ مجوز ثبت
 ،پردیسآموزش دفتر تأیید  موردموجه بنا به دالیل که )مخصوص دانشجویانی 

 (.اندنام در زمان مقرر نشدهموفق به ثبت رسیده است

 11/12/1401شنبه پنج

 01/02/1402تا جمعه  26/01/1402شنبه  پردیس 1401-2پرداخت قسط دوم شهریه نیمسال 

 عدم تسویه مانده بدهیجریمه مالی بابت  %10لحاظ نمودن 

 پردیس 1401-1شهریه نیمسال 

 ظهر 12:00ساعت از 

 06/02/1402چهارشنبه 

 08/03/1402شنبه دو تا 30/02/1402شنبه  (Wدرس )حذف تک

 08/03/1402تا دوشنبه  30/02/1402شنبه  ارزشیابیبازه 

 08/03/1402شنبه دو آخرین مهلت تقاضای حذف نیمسال

 10/03/1402چهارشنبه  هاپایان کالس

 04/04/1402شنبه دوتا  20/03/1402 شنبه امتحانات پایان نیمسال

 15/04/1402شنبه پنج ارسال نمرات به آموزشمهلت 

 24/05/1402 شنبهسه دار به آموزشمهلت ارسال نمرات دروس پروژه
 

 چند تذکر بسیار مهم:

حسابداری دانشجویی سایت رسمی  ساامانهطریق از بایست میصرفاً پردیس  1140-2نام نیمسال الحساب شهریه ثبتپرداخت علی -

 .انجام شود (kish.ac.ir) پردیس

توجه  کانال رسمی آموزشد و همچنین اخبار نگیر( قرار می kish.ac.irسایت رسمی دانشگاه )وب های آموزش که در لطفاً به اطالعیه -

  .فرمایید

 

 جزیره کیش -الملل دانشگاه صنعتی شریفآموزش پردیس بین

16/10/1401 

https://payment.kish.ac.ir/
https://edu.sharif.edu/
https://payment.kish.ac.ir/UI/Public/login.aspx
https://payment.kish.ac.ir/UI/Public/login.aspx
https://telegram.me/Amouzesh_sharif_kish


 
 

 

 Payments must be made on kish.sharif.ac.ir 

 Please regularly check the Academic Department’s notices on the website and telegram channel. 

 

 

 

Academic Department 

Jan. 06th 2023 (06.01.2023) 

Academic & Financial Calendar (Spring Semester 2022 - 2023) 
(Edited version) 

 

Sat. 14.01.2023- Fri. 20.01.2023 
(Jan. 14th- 20th) 

Payment of First Installment of Tuition Fee 
(BSc, MSc, PhD) 

From Sat. 21.01.2023 (Jan. 21st) at 12:00 pm 
Tuition Fee Payment Deadline  

(Additional 5% penalty for late payment) 

Sun. 29.01.2023 -    Wed. 01.02.2023 (Jan. 29th- Feb. 01st) 
Online Course Registration 

(BSc, MSc, PhD) (edu website) 

Sun. 05.02.2023 (Feb. 05th) First Day of Classes 

)th15 -th12 .Feb( 32.2002.15 .Wed - 32.2002.12 .unS 
Late Course Registration & Adjustment 

 (edu website) 

)nd02 .Mar( 3202.03.02 .Thu 

The last acceptable deadline for late 
registration (for students who with the 

approval of the Education Department have 
not been able to register on time due to 

justifiable reasons) 

)st12 – th51 .Apr( 32.2004.12 .Fri - 32.2004.15Sat.  Payment of Second Installment 

at 12:00 pm )th62 .Apr( 3202.04.62 .WedFrom  
Tuition Fee Payment Deadline 

 (Additional 10% penalty for late payment) 

)th29 -th20 .May( 3.20205.92. Mon – 3.20205.20. atS (Single) Course Withdrawal 

)th29 -thMon. 29.05.2023 (May. 20 –Sat. 20.05.2023  The Evaluation Interval 

)th92 .May( 3.20205.92. Mon Semester Withdrawal Deadline 

Wed. 31.05.2023  (May. 31st) Last Day of Classes 

)th52- th10. nuJ( 3202.60.52 .Sun – 3202.60.10 .Sat Final Exams 

)th60. Jul( 3202.70.60. Thu Score Submission Deadline by Instructors 

)th15. Aug( 3.2028.015. ueT Score Submission Deadline for projects 

https://payment.kish.ac.ir/UI/Public/login.aspx
http://kish.ac.ir/IPPWebV1C041/Persian_WebUI/Default.aspx
https://t.me/kish_sharif_amouzesh
https://payment.kish.ac.ir/UI/Public/login.aspx
https://edu.sharif.edu/
https://edu.sharif.edu/
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1402/05/24: ارهدمهلت ارسال نمره دروس پروژ1402/04/15:      مهلت ارسال نمره

امتحانات پایان نیمسال

مهلت ارسال نمره

امتحانات پایان نیمسال
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پرداخت قسط دوم شهریه
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جریمه% 10لحاظ نمودن تعطیل رسمیتعطیل رسمی
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تعطیل رسمی

ثبت نام در سامانه آموزشی شریفثبت نام در سامانه آموزشی شریفثبت نام در سامانه آموزشی شریفثبت نام در سامانه آموزشی شریف

(نسخه اصالحی) 1401-1402تقویم آموزشی و مالی نیمسال دوم سال تحصیلی     معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس کیش

جمعهنبهشپنجچهارشنبهنبهشسهدوشنبهنبهیكششنبه
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ارزشیابی+ حذف تکدرس ارزشیابی+ حذف تکدرس ارزشیابی+ حذف تکدرس ارزشیابی+ حذف تکدرس 

کالس های جبرانیآخرین روز کالس ها
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