
 

 

 گرامی دانشجویان

 تان گرامیو آرزوی سالمتی برای شما و خانواده  با سالم

 

برنامهه الالسهیای    شریف، صنعتی دانشگاه ریزی برنامه با هماهنگ و ابالغ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به توجه با

 موارد زیر توجه فرمایید:لطفاً به . شد خواهد برگزار ورودی های مطابق جدول پیوست تمامیپردیس برای  حضوری

 ههای  پلتفهرم  در را الهال   مسهتقی   و آنالین صورت به توانند می الالسیا دانشجویان حضوریبا تشکیل  همزمان .1

 .شوند مند بیرهاساتید  شده ارائه مطالب از و الرده دنبال...(  و cw یا و vclass) دانشگاه مجازی

و همچنهین  واالسهن و ...(   قیه تزر یگهواه ) یبه یترال یهها  در الال  انیدانشجو یو ضوابط شرالت حضور طیشرا .2

 .اعالم شده است یها هیاطالع ادامه این دراستفاده از خوابگاه های دانشجویی 

می توانند در صورت عدم حضور در الشور تا اطهال  اهانوی از الالسهیای مجهازی اسهتفاده      دانشجویان بین الملل  .3

 نمایند.

 برگهزار  حضوری صورت به آنیا درو  اله بود خواهد دانشجویانی مخصوص فقط پردیس دانشجویی های خوابگاه .4

 .ندارد وجودسایر دانشجویان  به خوابگاه ارائه امکان وجه هیچ به. شد خواهد

و در محهل پهردیس   حضووری  همانطور اله از ابتدای نیمسال اعالم شده است؛ امتحانات پایان نیمسهال بصهورت    .5

 در شهرالت  جیهت  الزم ههای  ریزی برنامه است خواهشمند دانشجویان عموم از بنابراین .الیش برگزار خواهد شد

 .باشند داشته نظر در را نیمسال پایان امتحانات

و در بهازه   پهردیس الی پردیس مطابق با تقوی  آموزشهی  م -تمامی فعالیت های آموزشی در پایان اعالم می دارد؛  .6

 .انجام خواهد شد های زمانی مقرر

 

 

 پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریفمعاونت آموزشی و پژوهشی 

 16/01/1401   جزیره کیش



توضیحاتمحل برگزاری کالسبرنامه هفتگیگروه آموزشینام مدرسشماره درسنام درس ردیفزمان

ممکن است با نظر استاد کالس در یک بخش با زمان بیشتر برگزار گردد  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 19:30 تا 18:0شنبه و دوشنبه وحید خوانساری 53011استاتیک1هفته اول

  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 9:30 تا 7:30یکشنبه شوهانی زاد 53323طراحی معماری2 اردیبهشت9 تا 3از 

  دانشکده مهندسی و علومE2کالس 16:30 تا 13:30شنبه امین زین العابدین53669مهندسی محیط زیست3

  دانشکده مهندسی و علومE2کالس 18:0 تا 16:30شنبه امین زین العابدین53629هیدرولوژی مهندسی4

ممکن است با نظر استاد کالس در یک بخش با زمان بیشتر برگزار گردد  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 12:30 تا 11:0شنبه و دوشنبه مهدی سیف برقی51451ارزیابی کار و زمان1هفته دوم

ممکن است با نظر استاد کالس در یک بخش با زمان بیشتر برگزار گردد  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه حمید رضا قاضی مقدم 51633اصول مدیریت2 اردیبهشت23 تا 17از 

  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 19:0 تا 16:0چهار شنبه حمید صفر زاده 51131اقتصاد مهندسی3

  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 16:30 تا 15:0 دوشنبه 9:30 تا 8:0دوشنبه علی سلک غفاری ۱58262مقاومت مصالح 1

  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه مهدی ثانی ۱58161ترمودینامیک 2هفته سوم

  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 11:0 تا 9:30یکشنبه و سه شنبه مهدی ثانی 58461 ۱مکانیک سیاالت 3 اردیبهشت30 تا 24از 

ممکن است با نظر استاد کالس در یک بخش با زمان بیشتر برگزار گردد  دانشکده مهندسی و علومE2کالس 12:30 تا 11:0یکشنبه و سه شنبه امین کاظمی 58261استاتیک4

مکانیک. مخصوص دانشجویان م  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 9:30 تا 8:0 چهار شنبه 15:0 تا 13:30شنبه امیر علی اکبرخیاط 58568ارتعاشات 5

ممکن است با نظر استاد کالس در یک بخش با زمان بیشتر برگزار گردد  دانشکده مهندسی و علومE2کالس 12:30 تا 11:0شنبه و چهار شنبه دانش کفترودی58567دینامیک مکانیک 6

ممکن است با نظر استاد کالس در یک بخش با زمان بیشتر برگزار گردد  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 18:30 تا 16:30شنبه و دوشنبه فریبرز ثقفی65113دینامیک1هفته چهارم

ممکن است با نظر استاد کالس در یک بخش با زمان بیشتر برگزار گردد  دانشکده مهندسی و علومE2کالس 10:30 تا 9:0شنبه و دوشنبه سمانه طاشی ۱65133مقاومت مصالح 2 اردیبهشت31از 

  دانشکده مهندسی و علومE2کالس 11:0 تا 8:0پنجشنبه محمد رضا مراد ۱65134ترمودینامیک 3 خرداد6تا 

  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 16:30 تا 15:0یکشنبه سیدعباس منصوری52211زبان تخصصی کامپیوتر 1هفته پنجم

  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 16:30 تا 13:30دوشنبه کاوه کاووسی52354طراحی الگوریتم ها 2 خرداد13 تا 7از 

  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 19:30 تا 16:30چهار شنبه الهام فراهانی 52414طراحی کامپایلرها 3

توضیحاتمحل برگزاری کالسبرنامه هفتگیگروه آموزشینام مدرسشماره درسنام درس ردیفزمان

1
تکنولوژی ساخت و ماشین 

اآلت ساختمانی
  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 12:30 تا 9:30پنجشنبه محمد جعفری فشارکی53365

ممکن است با نظر استاد کالس در یک بخش با زمان بیشتر برگزار گردد  دانشکده مهندسی و علومE1کالس 11:0 تا 9:30سه شنبه و چهار شنبه سید حمیدرضا هاشمی نسب54152استراتژی پروژه2

  ساختمان اصلی پردیسA2کالس 12:30 تا 11:0شنبه و دوشنبه امیرعلی غفوریان قهرمانی52717یادگیری ماشین3

  ساختمان اصلی پردیسA2کالس 15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه امیرعلی غفوریان قهرمانی52719یادگیری ژرف4

1401 - 1400برنامه کالس های حضوری پردیس در نیمسال دوم سال تحصیلی 

(مقطع کارشناسی ارشد)  (1400-2نیمسال )  1400لیست دروس حضوری در نیمسال دوم 

 فروردین تا اول 27از 

اردیبهشت

 فروردین26  تا 20از 

هوا فضا 

(مقطع کارشناسی)  (1400-2نیمسال )  1400لیست دروس حضوری در نیمسال دوم 

مکانیک 

عمران

کامپیوتر

صنایع

در ضمن زمان . با هماهنگی استاد، ممکن است فقط یکی از این دروس برگزار شود

حضوری، متعاقباً و پس از هماهنگی با دانشجویان  (برنامه هفتگی)برگزاری کالس 

.در کانال تلگرام آموزش اعالم خواهد شد

عمران

کامپیوتر



 

 اطالعیه امور خوابگاه ها

 اعالم و کرونا ه بامقابل نو، پیرو تصمیم ستاد ملی ضمن آرزوی سالمتی برای دانشجویان گرامی و تبریک سال

بگاه ها اداراه امور خوا معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس مبنی بر آموزش حضوری دانشجویان ،

 نماید:توجه دانشجویان را به موارد ذیل جلب می 

آنها رس د بر اساس برنامه آموزشی پیوست، خواهد بود که یانیمخصوص دانشجو صرفاً سیپرد یخوابگاه هااسکان در  .1

محدود  رتتعیین شده به صو یدر بازه زمان ییخوابگاه دانشجو گریبرگزار خواهد شد. به عبارت د حضوریبه صورت 

 در کالس درس ،کرونا ادست یهاکامل پروتکل تیکه با رعا افتیاختصاص خواهد  یانیو فقط به آن دسته از دانشجو

 شرکت کنند. یحضور

 .دز واکسن را دریافت کرده باشند 2 حداقل که مجاز به استفاده از امکانات خوابگاهی می باشنددانشجویانی  .2

 فروردین 24لغایت  فروردین 17درخواست خود را از تاریخ  می توانند ،دانشجویان متقاضی خوابگاه در کلیه مقاطع .3

 نمایند. ارسال  اداره امور خوابگاه ها dormitory.sharifkish@outlook.comبه آدرس ایمیل  1401

خود را  یفارس تالیجیکارت واکسن د pdf لیفاقبالً  کهدرخواست آن دسته از دانشجویانی قابل بررسی خواهد بود  .4

 باشند. نمودهارسال  salamat.sutic@outlook.com یبه نشان سیواحد سالمت پردبه ایمیل 

و برای  نفر 4 دوخواب خوابگاه پسران هر واحد ، ظرفیت در نظر گرفته شده برای پروتکل های بهداشتیبا توجه به   .5

 می باشد. نفر 2واحدهای دختران 

شخصی و رعایت فاصله اجتماعی در کلیه شرایط، عدم ازدحام در اتاق ها، دانشجویان موظف به رعایت بهداشت  .6

 استفاده از ماسک و رعایت اصول بهداشتی در استفاده از مکان های عمومی می باشند.

دوز( جهت اخذ خوابگاه، می توانند پس از  2 حداقل) دانشجویان با در دست داشتن گواهی دیجیتال واکسن کرونا .7

 ( جهت دریافت خوابگاه مراجعه نمایند.9-15کی،  در وقت اداری دانشگاه )ثبت نام الکترونی

 .برای همه دانشجویان الزامی است خوابگاهداشتن کارت الکترونیکی واکسن کرونا برای ورود به همراه  .8

 ، وجود ندارد. انیدانشجو سایر مکان ارائه خوابگاه بها .9

 .کنند تا اطالع ثانوی از آموزش الکترونیکی استفاده ،حضور در کشورتوانند در صورت عدم دانشجویان بین الملل می .10

mailto:salamat.sutic@outlook.com


ز به منظور رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی و جلوگیری ا ضرورت دارددانشجویان متقاضی سکونت در خوابگاه  .11

 .استفاده نمایند به همراه داشته و از آن ، ملحفه و روبالشتی شخصیدر بازه اسکان  شیوع بیماری کرونا

صبح مطابق برنامه آموزشی حضوری  11به بعد و ساعت خروج قبل از ساعت  15ساعت ورود به خوابگاه ساعت  .12

 دانشجویان می باشد.

 به شرح جدول ذیل است:برای بازه های تعیین شده  مبلغ اسکان دانشجویان .13

 جدول مبلغ اسکان دانشجویان-

 دختران پسران 

 ریالمیلیون  9 میلیون ریال 15 کارشناسی

 میلیون ریال 3 میلیون ریال 6 کارشناسی ارشد

 

اد شود، مراتب شده ایج بدیهی است در صورتی که بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا تغییراتی در تصمیم های اتخاذ

 .شد رسانی خواهداطالعپردیس  بگاهاز طریق و

 

  



 بسمه تعالی

 
 

 

 آئین نامه خوابگاه ها ( 1)پیوست شماره 

مقطع کارشناسی       کارشناسی     دانشجوی رشته     اینجانب

متقاضی اسکان در    شهرستان  ساکن         شماره دانشجوییبه        ارشد

ه شرح ذیل ب را دانشجوئییه ضوابط وشرایط اسکان کلتعهد می نمایم  ،تحت نظارت دانشگاه می باشم خوابگاه

 را نمایم:اج

 شماره تماس پدر:     شماره تماس: 

 ......................................................... : جهت مواقع ضروری )ترجیحا اقوام درجه یک (شماره تماس 

 موضوع تعهد:

             دختران         پسران       خوابگاه اسکان وبهره برداری از

 .)توسط مسئول خوابگاه( ....................اتاق شماره .... ........................واحد ........ ...بلوک .................... 

 مبلغ قرارداد – 1ماده 

ال می ری ............................           دانشجویان کارشناسی ارشد         دانشجویان کارشناسی   لغ کل قرار داد برای مب

 می تواند یکی از مبالغ مدرج در جدول شماره ........ با شد.شما  مبلغ مندرج  .باشد
 

 دختران پسران 

 میلیون ریال 9 میلیون ریال 15 کارشناسی

 میلیون ریال 3 میلیون ریال 6 کارشناسی ارشد

 

ودر صورت انصراف از خوابگاه عالوه بر پرداخت هزینه  قطعی بوده خوابگاهمبلغ پرداختی اجاره  : تبصره 
  .هزینه به عنوان جریمه در نظر گرفته می شود کل درصد از 30مدت سکونت ،

 مدت تعهد -2ماده 

 مییک هفته             سه روز          به مدت تا تاریخ ........................ مدت تعهد ازتاریخ ............................

 .باشد
 توسط معاونت محترم آموزشیاعالم شده  اً مجاز به اتخاب تاریخ طبق جدولدانشجویان صرفتذکر: 

 می باشند. 

  العه و کامل و دقیق مط طوربهلطفاً قوانین و آیین نامه خوابگاه را که در صفحات ذیل آمده است

 فرم ها را امضا فرمایید.
 امضای دانشجو 



 

 

 تعهدات دانشجو-3ماده 
کارت الکترونیک  دوز واکسن کرونا تزریق نموده باشدو قبل از تحویل خوابگاه، 2دانشجو تعهد می نماید حداقل  -1

 واکسیناسیون خود را به واحد امور دانشجویی ارائه نماید.

صبح روز مقرر می باشد و  11به بعد می باشد و دانشجو متعهد به تخلیه واحد تا قبل از ساعت  15ساعت ورود به خوابگاه  -2

 برابر نرخ هر روز خوابگاه خواهد بود. 3در غیر اینصورت ، ملزم به پرداخت جریمه بابت هر روز ،  معادل 

ماخوردگی و مشکوک به ابتال به ویروس کرونا، در اسرع دانشجو متعهد می گردد به محض مشاهده هرگونه عالئم سر -3

 خوابگاه را جهت جلوگیری از ابتالی سایر دانشجویان، ترک نماید. توسعه سالمت کیش مراجعه و همچنینوقت به مرکز 

وجود در م تفاع و همچنین وسایل و امکاناتتغییر فیزیکی در اجزا پانسیون مورد ان هرگونهاز انجام  دینمایمدانشجو تعهد  -4

 هاآنکردن  داو جشخصی که باز کردن  و متعلقات زاتیو تجهنصب وسایل  ،یمنصوباشیاء   ییجابجا،  هاقفلآن از قبیل 

در صورت بروز خسارت خودداری نماید. گرددیم هاآناجزا ساختمان یا نمای ظاهری  یدگیدبیآسموجب تخریب یا 

 طبق آئین نامه مصوب پردیس عمل خواهد شد.

از از قبیل آب ، برق ، گ ساتیتأسدر  آمدهشیپ و اشکالاز هرگونه دخالت مستقیم در مورد اخالل  دینمایمدانشجو تعهد  -5

م اطالع دهد. بدیهی است مسئولیت عد موارد بالفاصله مراتب را به مدیر )مسئول حاضر( گونهنیا و درپرهیز نموده غیره و

به عهده دانشجو  گرددیم یو مالموارد که موجب ضایعات احتمالی جانی  گونهنیادخالت مستقیم در  ایو موارد فوق 

 .هست

دانشگاه کارشناس مورد تائید  به عهدهدانشجویان  یاطیاحتیبخسارات احتمالی وارده ناشی از  زانیو متبصره : تعیین نوع 

 .باشدمی  وارده صورت احراز عدم احتیاط دانشجو ملزم به جبران خسارت و در ستا

 نیریو ساای خود بر یو روح یو مالجانی  و خساراتطرات از هرگونه اقدامی که احتمال ایجاد خ دینمایمدانشجو تعهد  -6

 خودداری نماید. گرددیمآن  ساتیتأس یا ساختمان و

 آرامشو مزاحمت که موجب بر هم زدن نظم  هرگونهایجاد  و ازحقوق سایرین را رعایت نموده  دینمایمدانشجو تعهد  -7

 ،صدای ادوات صوتی ،استعمال دخانیات  رمتعارفیغبلند نمودن  سروصداقبیل  گردد ازآسایش سایرین  و سلبمحیط 

در ساعات  ژهیوبه محیط گردد و آرامشو هر اقدام دیگری که موجب بر هم زدن سکوت  رمتعارفیغ یهاوآمدرفت

 استراحت عمومی خودداری نماید.

 شرعی ، اخالقی ، اجتماعی و قانونی را رعایت نماید. شئونکلیه  دینمایمدانشجو تعهد  -8
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 آیین نامه استفاده از خوابگاه

یش کاین آیین نامه به منظور تسهیل و تسریع روند امور مربوط به سکونت در خوابگاه های دانشجویی پردیس  مقدمه:

دانشگاه صنعتی شریف و بر اساس مصوبات و تصمیمات هیات رییسه پردیس و با رعایت تمامی ضوابط و مقررات 

در هیات رییسه 08/09/1396پیوست در تاریخ  3تبصره و 4ماده و 11مراجع ذیصالح در حوزه فرهنگی و دانشجویی در 

 پردیس تصویب شده است.

تابع مقرراتی است که دانشجو پیش از سکونت در خوابگاه، طی یک تعهدنامه اسکان در خوابگاه دانشجویی :1ماده

مکتوب آن را امضا می کند. مفاد تعهد نامه در پیوست یک آیین نامه ضمیمه شده است که بر اساس آیین نامه های 

 سکونت در خوابگاههای دانشجویی وزارت علوم تنظیم شده است.

شکلی از خوابگاه استفاده می کنند اعم از ادواری، ترمی،سالیانه و.... ملزم به امضا :تمامی دانشجویانی که به هر 1تبصره

 تعهدنامه و رعایت مقررات خوابگاه هستند.

در ابتدای سکونت در خوابگاه چنانچه محل سکونت دانشجو دارای اثاثیه و تجهیزات باشد طبق صورتجلسه : 2ماده

خلیه طبق همان صورتجلسه تحویل گرفته خواهد شد و مسئولیت کسری شود و در موقع تبه دانشجو تحویل داده می

 .لوازم آن به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود

درخواست سکونت در خوابگاه به صورت یک یا دو نیم سال تحصیلی بوده و دانشجو در زمان درخواست :3ماده

 د.خوابگاه، مدت سکونت)یک یا دو نیم سال( را مشخص می کن

:دانشجویان ادواری که به صورت هفتگی درخواست استفاده از خوابگاه را دارند،با ارایه درخواست مکتوب 2تبصره

به امور دانشجویی، می توانند از خوابگاه استفاده کنند و هزینه های مربوط به آن بر طبق پیوست دو آیین نامه محاسبه 

 خواهد شد.

اس خدمات ارایه شده محاسبه می شود و در ابتدای سال تحصیلی از طرف هزینه سکونت در خوابگاه بر اس:4ماده

 پردیس اعالم می شود.)هزینه های مصوب در پیوست دو آیین نامه مصوب شده است(.

انصراف از سکونت در خوابگاه به هر دلیلی)انصراف از تحصیل،اخراج و...( با درخواست مکتوب دانشجو و : 5ماده

 جویی انجام می پذیرد.محاسبه هزینه سکونت دانشجویی بر اساس فرمول زیر خواهد بود:ارایه آن به امور دانش

تعداد کل روزهای یک یا دو نیم * جریمه هزینه روزهای باقی مانده+تعداد روزهای سکونت دانشجوی انصرافی30%

 هزینه سکونت =هزینه سکونت یک یا دو نیم سال/سال

تحصیلی درخواست سکونت داشته باشند،به ازای هر روزکه از شروع سال دانشجویانی که پس از شروع سال :6ماده

 از کل هزینه یک نیم سال کسر خواهد شد. % 0.5تحصیلی سپری شده باشد، 



و اعمال بستانکاری یا بدهکاری دانشجو در وضعیت  6و  5محاسبه و اعمال هزینه سکونت در مصادیق ماده:7ماده

 انجام می پذیرد.مالی دانشجو توسط امور دانشجویی 

مصوب شده است و امین  3تمامی وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت سکونت در خوابگاه در پیوست شماره :8ماده

اموال موظف است پیش از تحویل خوابگاه تمامی موارد لیست را صحیح و سالم در اختیار دانشجو قرار دهد و در زمان 

 بگیرد.اتمام سکونت به صورت صحیح و سالم تحویل 

در خواست ساکنین خوابگاه جهت تعمیر و یا تعویض وسایل و تجهیزات از طریق رابط هر واحد به امور  :9ماده

دانشجویی به صورت مکتوب اعالم می شود و پس از تایید حوزه مربوطه)تاسیسات،پشتیبانی، فناوری اطالعات، امور 

 ر معاونت پشتیبانی قرار می گیرد.دانشجویی و..( جهت رفع عیب یا تعویض یا خرید در اختیا

، حداکثر یک هفته بوده و امور دانشجویی و پشتیبانی موظف اند 9: مدت زمان الزم برای رفع مصادیق ماده 4تبصره

ظرف این مدت)که پس از اعالم مکتوب توسط رابط اغاز می شود( مساله را پیگیری و رفع نماید.در مورد موارد 

 ساعت مشکل باید برطرف شود. 24مپ آب و.... با قید فوریت ظرف مدت حداکثر ضروری مانند خرابی کولر،پ

در صورت تخریب قسمتهایی از بنای خوابگاه و همچنین خرابی اقالم غیرمصرفی، گروهی متشکل از حوزه : 10ماده

ماینده از مدیریت نمربوطه)تاسیسات،پشتیبانی،فناوری اطالعات و...( به همراه یک نماینده از معاونت پشتیبانی و یک 

دانشجویی و فرهنگی،مساله را بررسی کرده و میزان تعهدات پردیس یا دانشجو را در جبران خسارت مشخص خواهند 

 کرد.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه بر اساس مصوبات وزارت علوم و سایر آیین نامه ها و  در مورد: 11ماده

 تصمیمات پردیس عمل خواهد شد. 

 

 .مفاد آیین نامه فوق را مطالعه نمودم و آن را قبول دارم 

 

 امضای دانشجو 
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