
 

 

IMPORTANT ACADEMIC NOTICE  

Registration for Summer Semester 2021 

 

Dear Students, in order to register in the summer semester 2020-21 through the Online portal of EDU system , it is 

required to pay attention to the following items: 

1. Registration for the summer semester 2020-21 is NOT mandatory. 

2. The maximum credit for the summer semester is 6 credits. If the training course is taken in the summer semester, 

you can only register in 3-unit Practical course, or 2-unit laboratory course. 

3. Students may register from Mon. 14.06.2021 to Tue. 15.06.2021 through the Online Portal of EDU system for the 

summer semester 2020-21. 

4. The time frame for registration will be announced by Sharif University of Technology in the Online Portal of EDU 

system and will not be extended. Since your registration might be on the first day of enrollment , it is 

recommended that you check your account for not being blocked in the EDU system before you begin your 

registration. 

Important Notice 1 : If you intend to register for the Summer semester 2020-21, it is advisable to find out about  the  

status of your account (blocked or unblocked) through the Online Portal of EDU system.  

5. If you cannot log into the Online Portal of EDU system for any reason, you must contact the Education office 

before you begin your registration. 

During the registration days, the change of  your password in the Online portal of EDU system is not possible. 

6. The offered courses of students in each educational group including (Course name , Course number,  Professor 

name , Weekly class schedule) can be found in the EDU online portal<registration and adjustment> < list of courses 

offered by departments in current term>,  and students with knowledge of the courses provided in the summer 

semester 2020-21.must enter their selected courses during the registration day in the EDU online portal. 

7. After the approval of the selected courses by the Head of educational Group, the student must log on to 

https://payment.kish.ac.ir/UI/Public/login.aspx and register accordingly. 

According to the Academic Calendar, the students must make their payment for the Summer Semester 2020-2021 

through the above Online portal before Fri. 02.07.2021 

8. It is not possible to provide educational services to students who have failed to register according to the 

scheduled timeline through the EDU online portal. 

 Important Notice 2: The summer semester 2020-21 does not include withdrawal, or amendment of courses. The 

consequences of not complying with the educational regulations at the time of registration or the failure to pay the tuition 

fee is the student’s responsibility and the academic department will act according to the university regulations. 

 

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

30/May/2021 
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 آموزشاطالعیه 

 پردیس (993) تابستانی مربوط به ثبت نام نیمسال

 

 د.مندرج در این اطالعیه توجه نمایی به مواردالزم است   eduسامانه آموزشی شریف در  (993نیمسال تابستانی )، برای ثبت نام دانشجویان گرامی

 .نیستتابستانی الزامی  هاینیمسالدر ثبت نام دانشجویان  -1

واحد می باشد. چنانچه در نیمسال تابستانی درس کارآموزی را اخذ کنید فقط در سه واحد نظرری دیررر یرا دو  6در نیمسال تابسانی سقف واحدهای اخذ شده  -2

 واحد )آزمایشراهی/عملی( می توانید ثبت نام داشته باشید. 

نسبت به ثبت  eduسامانه آموزشی شریف فرصت دارند تا با مراجعه به 25/03/1400 شنبهسه  پایان وقت روزتا   24/03/1400 دوشنبه روزاز  دانشجویان -3

 اقدام نمایند. 993نام نیمسال 

اولیی  ووز مری باشرد. مم رن اسرت در  غیر قابل تمدیداز جانب دانشراه شریف اعرالم و   eduشریفسامانه آموزشی بازه های زمانی شروع ثبت نام در  -4

 اطمینان یابید.  eduسامانه آموزشی شریفبودن خود در   مجازنوبت انتخاب واحد شما باشد لذا پیشنهاد می گردد قبل از شروع ثبت نام نسبت به  ثبت نام

از وضرعیت   eduسامانه آموزشری شرریف  م اکنون با مراجعه به( پردیس را دارید؛ توصیه می گردد ه993چنانچه قصد ثبت نام در نیمسال تابستانی ): 1تذکر مهم

( دیونات مالی شما در نیمسال گذشرته 993بدیهی است برای ثبت نام در نیمسال تابستانی ) مطلع شوید. eduسامانه آموزشی شریفبودن خود در  غیرمجازیا  مجاز

 ( باید تسویه شده باشد.992)

 کارشناسی( تماس بریرید.مقطع با دفتر آموزش )  قبل از شروع ثبت نامدر اسرع وقت و  eduشریفسامانه آموزشی در صورت عدم ام ان ورود به  -5

 دو ووزهای ثبت نام تغییر ومز ووود امکان پذیر نمی باشد.

سرامانه هماننرد نیمسرال گذشرته در  (کرالس برنامره هتتررینرام اسرتاد +  شماره درس + شامل نام درس +دانشجویان )ارائه شده )رشته/گرایش(  وسسبد دو -6

با آگراهی دانشجویان و  خواهد گرفتقرار شده دانش ده ها در ترم جاری(  ئهلیست دروس ارا <امور ثبت نام و ترمیم  < eduسامانه شریفآموزشی شریف )

 وارد و ثبت نمایند. eduسامانه آموزشی شریفدروس انتخابی خود را در می باید در روز ثبت نام ( 993دروس ارائه شده در نیمسال تابستانی )از 

ثبت خواهد شد. دانشجویان مطابق  (paymentامانه حسابداری دانشجویی پردیس )سسی آموزش و مدیر گروه آموزشی در رانتخاب واحد دانشجو پس از بر -7

 ( خود را در این سامانه پرداخت نمایند.993فرصت دارند شهریه نیمسال تابستانی ) 11/04/1400 جمعهتقویم آموزشی تا روز 

 نمی باشد. های اعالم شده ثبت نام ن رده اند؛ مقدور بندیزمان برنامه برطبق   eduسامانه آموزشی شریف در که دانشجویانی به آموزشی خدمات ارائه -8

تبعات ناشی از عدم رعایت مقررات آموزشی در زمان اخذ دروس و یا عدم  ندارد. ف ترمذحو  ترمیم واحد،  Wحذف نیمسال های تابستانی : 2تذکر مهم

 پردیس عمل خواهد کرد.و مصوبات می باشد و آموزش مطابق مقررات دانشجو پرداخت به موقع شهریه ثبت نام،  تنها متوجه 

 

 

 جزیره کیش -ل دانشگاه صنعتی شریف آموزش پردیس بی  المل

 1400 خرداد 09
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