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 پردیسآموزش  3اطالعیه شماره 

 (1401-1)نیمسال  1401-1402درخصوص نیمسال اول سال تحصیلی 

 ؛گرامی اندانشجوی

مطابق با تقویم هماهنگ با دانشگاه صنعتی شریف و های درسی با شروع کالسپردیس  1401-1 اول تحصیلی نیمسال رساندبه اطالع می

آغااز وواهاد شادز  زس اسات  حضوور    در ملوپ دوردیی  و  به صورت  ماه شهریور 27یکشنبه مورخ از روز  )پیوست( آموزشی

 :فرمایندبه موارد زیر توجه  ها در این نیمسالدروصوص برگزاری کالسمحترس دانشجویان 

 صاورتباه  1401-1های درسی در نیمسال کالس برخیهای قبلی آموزش پردیس اعالس شده است، برگزاری همانطور که در اطالعیه ز1

یگر باه صاورت مجاازی وواهد بودز دروس ترکیبی یک هفته در میان، به صورت یک هفته حضوری در محل پردیس و هفته د تر  بی

راهنما  تشوک پ »های ترکیبی لطفا شوندز برای آگاهی کامل از چگونگی برگزاری کالس( برگزار میcwافزار شریف )در سامانه درس

ودن درس ترکیبای از با فوردیاا  ز جبا توجه به  مطالعه فرماییدز در این وصوص،را که به پیوست است با دقت  «ها  تر  بی الس

  ها، اطمینان حاصل فرماییدز های زوج و فرد، با وص در اولین هفته تشکیل کالسها در هفتهبندی و چگونگی تشکیل کالسزمان

( وارد شده و برای دانشاجویان قابال eduدر سامانه آموزشی شریف ) نیمسال اول تحصیلی دروس ای ازعمدهبخش  اکنون اطالعاتهم ز2

ناس و تارمیم(، زیرمناوی )لیسات دروس )امور ثبت د به منویورو( و eduمشاهده هستز دانشجویان با ورود به سامانه آموزشی شریف )

برناموه توانناد از ل دانشکده عمران )پردیس کیش(( ماین مثااوارائه شده در نیمسال جاری( و انتخاب دانشکده مورد نظر وود )به عن

 آموزشای و برناماه آگااهی یابنادز هماه دروس و حضاوری( مجاازی) ملپ برگواار   والسو  تاریخ امتلان، نام استاد، هفتگی

( eduآموزشای شاریف )در ساامانه  13/6/1401در تاریخ ثبت نام  شر عبه تدریج و تا قبال از  1401-1ی درسی نیمسال هاکالس

 وواهد شدز تکمیل

 انادی نااس دانشاکده مشاخص شادهدر ادامه )دردیی    (پسوند با  (eduدر سامانه آموزشی شریف )دروس پردیس کیش  :1تذ ر

 (.)پردیس کیش( مکانیکدانشکده )مثالً 

 برگزار وواهد شدز   در ملپ دردیی     به صورت حضور  1401-1امتلانات دایان ن مسال تمامی شود که مجددا تاکید می ز3

و  «(eduگی دیدن در س در سامانه آموزشوی شوری) )تصویر  چگونراهنما  » ،«ها  تر  بیراهنما  تشک پ  الس» ز4

 باه هماراه «(cw.sharif.eduمجاز  دانشگاه )درس افاار شری)  ها گی  ر د   استفاده از سامانه  السراهنما  چگون»

 زپیوست هستند همین اطالعیه به در ادامه «ها  فرد   ز جبه تفک ک هفتهنسخه  امپ تقویم آموزشی دردیی »

 

 

 

 دانشگاه صنعتی شری) معا نت آموزشی   دژ هشی دردیی ب ن الملپ    

 1401شهریورماه  5
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 1د وست

 

 های ترکیبیراهنمای تشکیل کالس

 

 به مثال زیر توجه فرمایید:  تر  بیبرای درک بهتر برنامه دروس 

( باا ایان مثاال eduمنادرج در ساامانه آموزشای شاریف )درس یک مثال است و ممکان اسات برناماه اصالی  اطالعات زیر صرفاًتوجه کنید )

 (خواهد بود.( edu، اطالعات مندرج در سامانه آموزشی شری) )، مبنا  ثبت نام درس آخرینبدیهی است هایی داشته باشدتفاوت

  عنوان مثالبه: 

قرار گرفتاه  50072با شماره درس  ملاسبات عدد ( و در سبد دروس پایه و عمومی )پردیس کیش( درس eduدر سامانه آموزشی شریف )

  ( آمده است:eduاین درس در سامانه آموزشی شریف ) مالحظاتاستز در ستون 

 

 متن مشخص شده در تصویر فوق در بخش زیر بازنشر شده است:

دنجشونبه  ر ز فقوط ز ج هوا  هفتوه در   مجواز  بصورت شنبهسه   یکشنبه ر زها  فقط فرد ها  هفته در درس این:توجه 

ز محل C16ملپ  الس حضور   .(است الاامی ها ساعت ر زها همه دردر  الس درس  حضور.)شد خواهد برگاار حضور  بصورت

 صبحز 9ماه ساعت دی 18وواهد بودز تاریخ امتحان روز یکشنبه  cw.sharif.eduکالس مجازی سامانه 

 

  ها  مجاز  اسوات د در سوامانه تا دایان زمان ترم م  احد  الس 1401-1توجه شود  ه در فاصله شر ع ن مسالvclass 

 اسات د برگاار خواهد شد. آدرس این سامانه   سایر اطالعات مرتبط با آن متعاقباً اعالم خواهد شد.

 

های اول، سوس، پنجم و ززز شود، هفتهبرگزار میها در آن هفتههای درس محاسبات عددی به صورت مجازی های فرد که کالسمنظور از هفته

های بدیهی است که منظور از کالس اندزمشخص شده زردها در نسخه کامل تقویم آموزشی پردیس با رنگ این هفته زنیمسال تحصیلی است

های دوس، چهارس، ششم و زززز استز )نسخه کامل تقویم آموزشی پردیس هفته ،د شدنهای زوج برگزار وواهکه در هفته ،ورحضوری درس مذک

قرار گرفته و در ادامه همین نیز و در وب سایت پردیس  نتشر شدهمهای فرد و زوج در آن مشخص شده است در کانال تلگراس آموزش که هفته

 اطالعیه هم آمده استز(
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 های آموزشی پردیسمعرفی مسئوالن هماهنگی گروه

 

 

 

 تلفن داخلی آدرس ایم پ نام مسئول هماهنگی گر ه نام گر ه آموزشی 

 khayyat@sharif.edu 328 آقای دکتر ویاط مهندسی صنایع

 ghahramani@ce.sharif.edu 313 آقای دکتر قهرمانی مهندسی کامپیوتر

 sadr@sharif.edu 333 دکتر صدروانم  مهندسی عمران

 --- ber_dorri@yahoo.com آقای دکتر دری مدیریت

 khayyat@sharif.edu 328 آقای دکتر ویاط مهندسی مواد

 sadr@sharif.edu 333 وانم دکتر صدر مهندسی مکانیک

 khayyat@sharif.edu 328 آقای دکتر ویاط مهندسی هوافضا

 

 

 

 



راھنمای دیدن دروس در سامانھ آموزشی شریف













راھنمای چگونگی ورود و استفاده 
cwاز سامانھ درس افزار شریف 
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