
 

 
 

 آموزش پردیس  1شماره اطالعیه 

 1401-1402در ارتباط با شروع سال تحصیلی 
 

 دانشجویان گرامی،

آموزشزی و مزا ی  تقزوی  ، توجه دانشجویان عزیزز را بزه به همه دانشجویان، باالخص دانشجویان نوورود جدیدسال تحصیلی شروع  ضمن تبریک

 . در این ارتباط خواهشمندی  به نکات زیر توجه فرمایید:کنی ، جلب میاین اطالعیه آمده است که در ادامه 1401-1402نیمسال اول سال تحصیلی 

 

)یک هفته حضوری و یک هفته مجازی به صورت یک ترکیبی )مهر ماه( تعدادی از دروس به صورت  1401نیمسال اول  آموزشیدر برنامه  (1

  پیگیزری و 1401-1تقزوی  نیمسزال تحصزیلی شزود بزا ملا عزه د یز  محترم تقاضا مید.  ذا، از همه دانشجویان ونشمیاجرا  هفته در میان(

و بر اساس اطالعات مندرج در سامانه  آگاهی یابند های زوج و فردهفتهدر  های ترکیبیاز چگونگی برگزاری کالس ،های بعدی آموزشاطالعیه

نام در دروس ا دام الزم را در زمزان مقزرر بزه ها، نسبت به ثبتتشکیل کالسو محل بندی در مورد زمان( edu.sharif.edu)دانشگاه  یآموزش

 عمل آورند.

 ایزن ترتیزببزه  شخص شده است.م رنگ زردبا  (پیوست)به در تقوی  آموزشی  1401-1های فرد نیمسال تحصیلی هفتهکه   لفا توجه فرمایید (2

برگززار  هیای زوجهفتیهدر  ترکیبیی زوج هایدرسهای حضزوری و کالس های فردهفتهدر  های ترکیبی فرددرس های حضوریکالس

بزه همزراه  هزای میزانی()در هفتزه های مجازیهای حضوری در پردیس و همچنین اتاق مجازی تشکیل کالسخواهند شد. محل تشکیل کالس

نزام و ( در زمزان ثبتedu.sharif.eduها برای هر درس از طری  سامانه آموزشی دانشگاه صزنعتی شزری) )بندی این کالسبرنامه د ی  زمان

 انتخاب واحد در دسترس دانشجویان محترم  رار خواهد گرفت.

شزوند نیزز بندی و محل دروسی که طب  روال عادی به صورت هر هفته حضوری در محل پردیس تشزکیل مزیکه برنامه زمان الزم به ذکر است

نام و انتخاب واحزد در دسزترس  زرار خواهنزد ( در زمان ثبتedu.sharif.eduشری) )ا ساب  از طری  سامانه آموزشی دانشگاه صنعتی کمافی

 داشت.

در پردیس، برای تمزامی دروس اعز  از دروس حضزوری یزا  (1401-1) مهر ماههای پایان نیمسال تحصیلی تمامی آزمونشود که میتاکید  (3

نیا  تیییی  و مطابق برنامه زمانی که در ابتدای نیمسال تحصیلی و در موعد ثبت حضوریبه صورت  طب  روال عادی، ،ترکیبیدروس 

  ، برگزار خواهند شد. شودمی

نامیه ، مطیابق مقیررات آییی یا ترکیبیحضوری  ، اعم از کامالًهای درسیمقررات حضور در تمامی کالسشود که همچنین تاکید می (4

ا ملل و در مورد های حضوری، کالس تعیین شده در محل پردیس بیندر مورد کالسو مالک حضور،  آموزشی دانشگاه صنیتی شریف است

سامانه رسمی آموزش مجازی دانشگاه صنعتی شری) ملاب  توضیحات  دربرای تشکیل کالس اعالم شده های مجازی، اتاق کالس مجازی کالس

 دانشگاه خواهد بود. نام ثبتو برنامه آموزشی مندرج در سامانه آموزش  بندیناو زم

 

 دانشجویان عزیز تمامی با آرزوی سالمتی، سربلندی و توفیق روزافزون

 پردیس و پژوهشی میاونت آموزشی
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1401-1402حصیلی تتقویم آموزشی نیمسال اول سال    معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس
جمعهنبهشپنجچهارشنبهنبهشسهدوشنبهنبهیكششنبه

پرداخت علی الحساب شهریهپرداخت علی الحساب شهریهپرداخت علی الحساب شهریه

B
جریمه% 5لحاظ نمودن 

C

A
پرداخت علی الحساب شهریهپرداخت علی الحساب شهریهپرداخت علی الحساب شهریهپرداخت علی الحساب شهریه

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

1
شروع کالس ها

2

4
آخرین مهلت اخذ مجوز ثبت نام

3
ترمیم و ثبت نام با تاخیرترمیم و ثبت نام با تاخیرترمیم و ثبت نام با تاخیرترمیم و ثبت نام با تاخیر
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7

پرداخت قسط دوم شهریهپرداخت قسط دوم شهریه

9
جریمه% 10لحاظ نمودن 

8
پرداخت قسط دوم شهریهپرداخت قسط دوم شهریهپرداخت قسط دوم شهریهپرداخت قسط دوم شهریهپرداخت قسط دوم شهریه
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مهلت ارسال نمره

1401/11/20: ارهدمهلت ارسال نمره دروس پروژ1401/11/13:      مهلت ارسال نمره

مهلت ارسال نمره دروس پروژه دار



 
 

 جزیره کیش -پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

 1401-1402 تحصیلی سال اول نیمسال آموزشی/ مالی تقویم

 

 پردیس  1401-1نام نیمسال  ثبت پرداخت علی الحساب شهریه

 )تمامی مقاطع(
 11/06/1401 جمعهتا  05/06/1401شنبه 

 % جریمه مالی بابت 5لحاظ نمودن 

 عدم تسویه علی الحساب شهریه

 پردیس 1401-1نیمسال 

 ظهر 12:00ساعت  از

 12/06/1401 شنبه

 16/06/1401شنبه چهارتا  13/06/1401شنبه یک )تمامی مقاطع(    (eduسامانه آموزشی شریف )در  نام دانشجویان ثبت

 27/06/1401شنبه یک ها شروع کالس

 012/07/1401شنبه  سهتا  09/07/1401شنبه  (eduنام با تأخیر در سامانه آموزشی شریف ) ترمیم و ثبت

 خیر نام با تأ آخرین مهلت اخذ مجوز ثبت
 ،بنا به دالیل خارج از کنترل ،)مخصوص دانشجویانی که با تأیید اداره آموزش

 (.اند نام در زمان مقرر نشده موفق به ثبت

 21/07/1401شنبه  پنج

 20/08/1401تا جمعه  14/08/1401شنبه  پردیس 1401-1پرداخت قسط دوم شهریه نیمسال 

 عدم تسویه مانده بدهی% جریمه مالی بابت 10لحاظ نمودن 

 پردیس 1401-1شهریه نیمسال 

 ظهر 12:00ساعت  از

 21/08/1401شنبه 

 05/10/1401شنبه دو تا 26/09/1401شنبه  (Wدرس ) تکحذف 

 05/10/1401تا دوشنبه  26/09/1401شنبه  ارزشیابیبازه 

 30/09/1401چهارشنبه  آخرین مهلت تقاضای حذف نیمسال

 07/10/1401چهارشنبه  ها پایان کالس

 02/11/1401شنبه  یکتا  14/10/1401 چهارشنبه امتحانات پایان نیمسال

 13/11/1401شنبه  پنج ارسال نمرات به آموزشمهلت 

 20/11/1401 شنبه پنج دار به آموزش مهلت ارسال نمرات دروس پروژه
 

 چند تذکر بسیار مهم:

حساابدار  دانشاجویی ساایت رسامی      از ساامانه بایست  می صرفاًپردیس  1401-1نام نیمسال  الحساب شهریه ثبت پرداخت علی -

 .انجام شود (kish.ac.ir) پردیس

توجاه   کاناال رسامی آماوزش   گیرد و همچنین اخباار   ( قرار می kish.ac.irهای آموزش که در سایت رسمی دانشگاه ) لطفاً به اطالعیه -

  .فرمایید

 

 جزیره کیش -آموزش پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

08/05/1401 

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


 
 

 

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

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

 

 

 

Academic Department 

Aug. 01st 2022 (01.08.2022) 

Academic & Financial Calendar (Fall Semester 2022 - 2023) 
 

Sat. 27.08.2022- Fri. 02.09.2022 
(Aug. 27th- Sep. 02nd) 

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

From Sat. 03.09.2022 (Sep. 03rd) at 12:00 pm 
Tuition Fee Payment Deadline  

(Additional 5% Penalty for late payment) 

Sun. 04.09.2022 -  Wed. 07.09.2022 (Sep. 04th- 07th) 
Online Course Registration 

(BSc, MSc, PhD) (edu website) 

Sun. 18.09.2022 (Sep. 18th) First Day of Classes 

Sat. 01.10.2022 - Tue. 04.10.2022 (Oct. 01st- 04th) 
Late Course Registration & Adjustment 

 (edu website) 

Thu. 13.10.2022 (Oct. 13th) 

The last permit deadline for late registration 
For students who with the approval of the 

Education Department have not been able to 
register on time due to uncontrollable reasons. 

Sat. 05.11.2022 - Fri. 11.11.2022 (Nov. 5th – 11th) Payment of Second Installment 

From Sat. 12.11.2022 (Nov. 12th) at 12:00 pm 
Tuition Fee Payment Deadline 

 (Additional 10% Penalty for late payment) 

Sat. 17.12.2022 – Mon. 26.12.2022 (Dec. 17th- 26th) (Single) Course Withdrawal 

Sat. 17.12.2022 – Mon. 26.12.2022 (Dec. 17th- 26th) The evaluation interval 

Wed. 21.12.2022 (Dec. 21st) Semester Withdrawal Deadline 

Wed. 28.12.2022  ( Dec. 28th) Last Day of Classes 

Wed. 04.01.2023 – Sun. 22.01.2023 (Jan. 04th -22nd) Final Exams 

Thu. 02.02.2023 (Feb. 02nd) Score Submission Deadline by Instructors 

Thu. 09.02.2023 (Feb. 09th) 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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