
 

 

 1401 سال کارشناسی شدگان پذیرفته نام ثبت خصوص در پردیس اطالعيه

 (1401 بهمن )ورودی ظرفيت تکميل مرحله
 

  
 پیردي   (1401 بهمین  ورودی) ظرفیی   تکمیی   مرحلیه  1401 سیا   کارشناسیي  شدگان پذيرفته به آمدگويي خوش و تبريك عرض ضمن

 شیدگان  پذيرفتیه  نیا   ثبی   و پیذيرش  بیرای  کیار  گیردش  رسیاند   میي  آگیایي  بیه  بدينوسییله  کیش، جزيره -شريف صنعتي دانشگاه المل  بین

 باشد: مي زير شرح به 1401 بهمن ورودی کارشناسي

 

 پردي . در اولیه نا  ثب  و پذيرش برای الز  مدارک و شرايط ضوابط، از آگایي و (kish.ac.ir) پردي  رسمي ساي  به ورود .1

  (کنید. کلیك را اینجا لطفاً گرف . خواید قرار پردي  ساي  در ماه بهمن 13  مورخ شنبه پنج روز ضوابط اين )

 (کنيد کليک را اینجا)  پردي  سامانه در پذيرش مدارک ارسا  و ثب  بارگذاری، .2

 ماه بهمن 18 مورخ  شنبه سه روز وقت پایان تا ماه بهمن 14 مورخ جمعه روز از

 او  نیمسیا   نیا   ثبی   يهشیهر  الحسیا   علیي  پرداخی   و (کنيد کليک را اینجا) پردي  دانشجويي حسابداری ساي  به مراجعه .3

 .کنید کلیك را اینجا پردي  مالي مقررات از ای چکیده از آگایي برای لطفا  آن. تايیديه اخذ و تحصیلي

 ماه بهمن 18 مورخ  شنبه سه روز وقت پایان تا ماه بهمن 14 مورخ جمعه روز از

  شريف. صنعتي دانشگاه در نا  ثب  و پذيرش تکمی  برای یا فر  و مدارک تحوي  و پردي  در ورحض .4

 ماه بهمن 18 مورخ  شنبه سه روز وقت پایان تا ماه بهمن 16 مورخ یکشنبه روز از

 انجسام  از پسس  شیريف،  صنعتي دانشگاه آموزشي سامانه از يتحصیل او  نیمسا  دروس در نا  ثب  و دانشجويي شماره درياف  .5

 اطالعيه. این 4بند فرآیند کامل

 

 شد. خواهد آغاز  ماه بهمن 23 شنبهیک روز از ظرفیت تکمیل مرحله شدگان پذیرفته درسی های کالس
 

 .کنید نبا د پردي  آموزش رساني اطالع رسمي کانا  و  kish.ac.ir  پردي  رسمي ساي  در ار پردي  بعدی یای اطالعیه

 :فرمايید حاص  تماس زير  تلفن شماره با  اداری ساعات در توانید مي بیشتر اطالعات کسب جه 

 (350 )داخلي 44422299-760

 کنید. مکاتبه      edu.sharifkish@outlook.com        ايمی  آدرس با يا

 کیش جزيره شريف، صنعتي دانشگاه المل  بین پردي  در شما ديدار امید به و موفقی  آرزوی با

  
 جزیره کيش_الملل دانشگاه صنعتی شریف عاونت آموزشی و پژوهشی پردیس بينم
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