
  

  یتعال بسمه

  دانشگاه صنعتی شريف ۱۳۹۶-۹۷سال تحصيلی  ارشد یکارشناسشدگان مقطع  نام پذيرفته ثبت اطالعيه

      ،به آدرس  شدگان رفتهيپذضروريست کليه  ضمن عرض تبريکhttps://edu.sharif.edu ل مراجعه و مطابق دستور زير نسبت به تکمي

 ).توجه فرماييد شود یمکه از طريق ايميل برای شما  ارسال  بعدی  یها هياطالعبه ( .شوند نام ثبتاطالعات خود در سامانه اقدام نمايند تا در روز مراجعه حضوری 

وارد کرده  یرقم ده صورت بهرا  خود یکد ملو سپس  کليک کنيد} یکد ملدريافت شماره دانشجويی با ارائه { پس از وارد شدن به آدرس فوق در قسمت  - ۱

  .شماره دانشجويی خود را مشاهده نماييد، عبارت امنيتی با زدن دکمه نمايش واردکردنو پس از 

عالمت  واردکردنوارد کنيد و پس از  رمز عبور عنوان بهشناسه کاربر و کد ملی را  عنوان بهخود را  شماره دانشجويیو  مجددًا به آدرس باال مراجعه - ۲

  .در قسمت امور پذيرش، گزينه ويرايش مشخصات توسط دانشجو را انتخاب کنيد .شويد نيتی وارد سايت آموزش دانشگاه ام

روز  ۱۷ساعت  اين برنامه از. اقدام کنيد عکس جديد قرار دادنتوانيد نسبت به تکميل جاهای خالی و  ايد و می اکنون وارد صفحه اطالعات شخصی و تحصيلی خود شده

  .در اختيار شما خواهد بود ۱۶/۶/۹۶شنبه  پنج صبح ۸تا ساعت  ۱۲/۶/۹۶  هشنبيک

بر  تيدرنهاکنيد و  که اطالعات بعدی در پايين صفحه را نيز تکميل دهد یمو به شما هشدار  کند یمبخش باالی صفحه را ثبت                              دکمه: توجه

  .يدکليک کن  .................روی دکمه   

توانيد عکس خود را در قسمت  صورت تمايل می در .شود ديده می) در باالی صفحه(عکس شما از فايل اطالعات سازمان سنجش روی سيستم آموزش : توجه

  ).باشد تيلوبايک ۱۰۰۰حداکثر اندازه فايل عکس ( ثبت تصوير قرار داده تا در روز مراجعه حضوری، عکس جديد جايگزين عکس قبلی شود

  ۹۶-۹۷سال تحصيلی  ارشد یکارشناسشدگان مقطع  پذيرفتهحضوری  نام ثبت یبند زمانل جدو

  عنوان و کد رشته قبولی  ساعت حضور  روز

  شنبهيک

۱۹/۶/۹۶  

  ۱۲۰۴فيزيک  -۱۲۷۶مهندسی فناوری اطالعات  -  ۱۲۷۷مهندسی کامپيوتر   ۹ - ۱۲                   صبح

  ۱۲۱۸فلسفه علم  - ۱۲۶۴ مهندسی عمران  ۱۳:۳۰-۱۶        بعدازظهر

  شنبهدو

۲۰/۶/۹۶  

  ۱۲۵۱برق مهندسی   ۸:۳۰ -  ۱۲             صبح

  ۱۲۵۹مهندسی صنايع  - ۱۲۷۹مهندسی هوافضا   ۱۳:۳۰-۱۶       بعدازظهر 

  شنبه سه

۲۱/۶/۹۶  

  ۸:۳۰ - ۱۲              صبح
  ۱۲۰۸ علوم رياضی -۱۲۰۹علوم کامپيوتر _  ۱۲۵۷ یميشمهندسی 

   ۱۲۵۳نفت مهندسی  -۱۲۸۵مهندسی شيمی بيوتکنولوژی 

  ۱۳:۳۰-۱۶        بعدازظهر
  ۱۲۵۶ مهندسی معماری کشتی -۱۲۶۷ مهندسی مکانيک

  ۱۱۱۰ یانشيرا یشناس زبان -۱۱۲۱آموزش زبان انگليسی 

  چهارشنبه

۲۲/۶/۹۶  

  ۸:۳۰ – ۱۲            صبح
  ۱۲۰۳ یميش - ۱۲۷۳) موادنانو ( نانو فناوری مهندسی -  ۱۲۷۲دسی مواد مهن  

  )۱۲۶۷-۱۲۵۷- ۱۲۵۱- ۱۲۰۴(ی و مهندسی سيستم های انرژی ا هستهمهندسی  

  ۱۱۰۵ علوم اقتصادی -MBA( ۱۱۴۸( وکار کسب مديريت  ۱۳:۳۰-۱۶        بعدازظهر

  )الزامی است نام ثبتدر موعد مقرر برای  شدگان رفتهيپذحضور (: مدارک الزم

  فت کامل از تمام صفحات شناسنامهاصل شناسنامه و يک سری روگر -۱

  ۳*۴قطعه عکس  ۴ -۲

  اصل و روگرفت کارت ملی -۳

  ).نباشد A5از  تر کوچکدر کاغذ  ها روگرفتدقت فرماييد کليه  لطفًا( زنمراتيرو   اصل و روگرفت گواهی فراغت از تحصيل دوره کارشناسی -۴

آنان بعد از تاريخ  فراغت از تحصيل تاريخ و باشند ینم مدرک کارشناسی ارائه قادر به بوده و آخردانشجوی سال  که یشدگان رفتهيپذ :تبصره

در آن  که) ها دانشگاهمطابق دستورالعمل ابالغی به  فرم معدل(خود توسط دانشگاه کارشناسی  دشدهييتأاست، الزم است اصل گواهی  ۳۱/۶/۹۵

  .دنکن ارائهباشد  شده مشخص و تاريخ احتمالی فراغت از تحصيل ۳۱/۶/۹۵معدل دانشجو در تاريخ 

اصل و روگرفت دفترچه  -اصل و روگرفت کارت معافيت دائم -اصل و روگرفت کارت پايان خدمت :فهيوظ نظامآقايان مدرکی دال بر وضعيت  -۵

اصل  - ت مطابق تبصره فوقگواهی فراغ روگرفت ،اند التحصيل نشده اند و هنوز فارغ دانشجويانی که سال آخر دوره کارشناسی بوده -خدمت به آماده

  .از تاريخ فراغت نگذشته باشد سال کيبيش از  که یدرصورتمدرک کارشناسی 

 آزاد  یها آموزشپرداخت  دستورالعملآدرس به  الزم است نام ثبتبرای  نوبت دوم شدگان قبول)oedu.sharif.ir( مراجعه کنند.  

  ۶۶۱۶۵۰۷۰و ۶۶۱۶۵۰۶۹ضروری  یها تلفن           سمت تاالرهاق -دانشگاه صنعتی شريف -خ آزادی -تهران : نام محل ثبت

 ثبت اطالعات فوق

 ثبت نھایی

 


