
 

 آموزشاطالعیه 

 پردیس 279نیمسال با تاخیر ثبت نام ترمیم و مربوط به 

 

بازه ی ثبت نام با تاایرر و تارمرم دانوااویا   بهمن ماه 30شنبه مورخ بهمن ماه تا سه  27شنبه مورخ مطابق با تقویم آموزشی پردیس از روز 

است. بنابراین باتوجه به باازه زماانی یاود  eduشریفآموزشی سامانه برای انتخاب واحد و یا اصالح واحدهای انتخابی در  آخرین فرصتمی باشد. این 

 اناام دهرد. edu اقدامات الزم را در سامانه آموزشی شریف

 چند یادآوری مهم:

در فرصت باقی مانده اقدامات الزم بارای رفاغ رررمااازی لطفاً هسترد،  غیر مجاز  eduشریفآموزشی سامانه  در چنانچه تا این تاریخ همچنا  -1

 تا در بازه ی زمانی یود بتوانرد انتخاب واحد اناام دهرد. دادهیود را در این سامانه اناام 

جلاوی هار درس  گرفتهه شهده)عبارت  کرده ایدو ثبت ایذ  eduود را در سامانه آموزشی شریفثبت نام دروس مورد نظر ی بازه یاگر در  -2

هما  ثبات ناام اولراه شاما باه و نرازی به تغررر در آ  نمی برنرد، الزم نرست در زما  ترمرم و ثبت نام باتایرر اقدامی اناام دهرد،  درج شده است(

 ثبت یواهد شد.  eduعنوا  ثبت نام نهایی در سامانه آموزشی شریف

در هر زما  که یواستند اقدام به ترمرم و یا ثبت نام با تایرر نمایند. دانوگاه صنعتی شریف با توجه  نمی توانندهمانند زما  ثبت نام دانواویا   -3

ای شما تعررن یواهد کرد. به مقطغ تحصرلی شما )کارشناسی و یا تحصرالت تکمرلی ( و همچنرن سال ورودتا  به پردیس بازه زمانی یاصی را بر

 این بازه زمانی قابل تمدید یا تغررر نمی باشد. 

هاای بازه ی زمانی دانواویا  در چند روز آینده و قبل ازآراز زما  ترمرم و ثبت نام با تایرر از جانب دانوگاه شاریف اعاالم یواهاد شاد. باازه  -4

ی یاود را دنبال کارده تاا از باازه زماان کانال رسمی آموزشبه اطالع شما رسانده یواهد شد. بنابراین لطفاً  کانال رسمی آموزشطریق   از زمانی

 آگاهی یابرد.

موورت نمایراد. همچنارن  972صوص دروس انتخابی نرمسال توصره می شود قبل از شروع زما  ترمرم و ثبت نام با تایرر با مدیر گروه یود دری -5

تغییر رمه  ورود اماها   ترمیم و ثبت نام باتاخیردر روزهای  اطمرنا  یابراد. eduاز درستی رمز ورود یود به سامانه آموزشی شریف 

 پذیر نمی باشد.

اول مقطغ کارشناسی ارشد مااز به تارمرم واحادهای یاود دانواویا  مقطغ کارشناسی در نرمسال های اول و دوم و همچنرن دانواویا  نرمسال  -6

 نرستند.

 رساتم ناداد( و در مقطاغ تحصارالت تکمرلای از یاانم 350سواالت احتمالی یود را می توانرد در مقطغ کارشناسی از یانم یداشاناس )دایلای  -7

 076  44422299( بپرسرد. تلفن پردیس 349)دایلی 

در ساامانه آموزشای  (کاالس برناماه هفتگایناام اساتاد +  شاماره درس + شامل نام درس +نواویا  )داارائه شده )رشته/گرایش(  وسسبد در -8

  )راهنماای تصاویری آ قارار داردشده دانواکده هاا در تارم جااری(  ئهلرست دروس ارا <امور ثبت نام و ترمرم  < eduسامانه شریفشریف )

آموزشای سامانه دروس انتخابی یود را در می باید در روز ثبت نام دانواویا  و ( یواهد گرفتقرار   کانال رسمی اطالع رسانی آموزشبرروی 

 وارد و ثبت نمایند. eduشریف

 ج یره کیش -شریف  ل دانشگاه صنعتیآموزش پردیس بین المل
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IMPORTANT ACADEMIC NOTICE  

Late Registration and Amendment for Spring Semester1397-98 

 

In accordance with the university’s academic calendar, the time frame for late registration and adjustment begins 

from Saturday, 16th February until Tuesday, 19th February. This is the last chance for students to select their 

related program courses or modify them on the Online Portal of EDU system.  Hence, students are advised to log 

in to EDU system and take the necessary steps in accordance with the specified time frame. 

Important Reminders: 

1. If you are still blocked on the Online Portal EDU, it is required to take the necessary steps to obtain your 

account unblocked from EDU system and select your program courses in the time frame mentioned as 

above. 

2. If during the earlier registration time frame, you have selected and registered for your program courses on 

EDU system (the word “TAKEN” is mentioned in front of your courses); If you do not want to modify them, it 

is not necessary to take any steps in adjustment and late registration time period, the same registration of 

yours on EDU system will be the final and confirmed registration. 

3. If for any reason during the registration, the student cannot register during the time frame for adjustment 

and late registration, Sharif University of Technology will allocate a special time frame in accordance with 

their academic degree level (Bachelors or Masters) and enrollment year. This special time frame cannot be 

extended or modified. 

4. The specified time frame for adjustment and late registration will be opened in a few days and will be 

announced by Sharif University of Technology. The time frame will be informed through the social Telegram 

channel of SUTIC and students must follow this channel to keep informed accordingly. 

5. It is recommended that students consult about the courses they would like to select with the Head of Group 

before the time of adjustment and late registration. The student must ensure that his/her EDU password is 

correct; a change in the password is not possible during the adjustment and late registration. 

6. Undergraduate students of 1st and 2nd semesters as well as graduate students of the 1st semester are not 

allowed to modify their selected courses. 

7. For any inquiries or questions, the student may contact Mrs. Khodashenas (BSc Department) - Extension: 

350 and Mrs. Rostamnejad (MSc Department) - Extension: 349. SUTIC Contact Number: 07644422299 

8. The offered courses (field/major) of students (Course name + Course number + Professor name + Weekly 

class schedule) can be found on the EDU online portal. Please note a video guide is available on the social 

Telegram channel of SUTIC and students need to fill their selected courses on registration day in the link 

mentioned in the EDU online portal. 

 

Academic Department of Sharif University of Technology- International Campus, KISH 

22/01/2019 
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