
 

  یتعال باسمه                                                 
 

سینام یبندزمانجدول   1396 -97مقطع کارشناسی سال تحصیلی شدگانرفتهيپذ نوي
 

 ست کلیه آدرس  قبل از مراجعه حضوری شدگانرفتهيپذضروري ق  uhttps:// edu.sharif.edبه  کمیل اطالعات خود در  دستورالعملمراجعه و مطاب سبت به ت ر ن زي

رنامه از ساعت کنند سامانه اقدام ح  8تا ساعت  25/06/96 شنبهروز  16. اين ب  در اختیار شما خواهد بود. 27/06/96 شنبهدوصب

سمت -1 آدرس فوق در ق شجويی با ارائه  }پس از وارد شدن به  ک کنید و سپس  شماره داوطلبیيا  یکد ملدريافت شماره دان  صورت)به یکد مل{کلی

شاهده نمايید. ،عبارت امنیتی با زدن دکمه نمايش واردکردنپس از  و کنید خود را وارد( يا شماره داوطلبی یرقمده شجويی خود را م  شماره دان

شجويی خود را  مجددًا به آدرس باال مراجعه -2 ر و کد  عنوانبهو شماره دان عبور عنوانبهرا  يا شماره داوطلبی ملیشناسه کارب وارد  اولیه رمز 
شگاه شويد. سامانهوارد  ،امنیتی عبارت واردکردنکنید و پس از  آموزش دان  

شجو را انتخاب کنید.د -3 شخصات توسط دان سمت امور پذيرش، گزينه ويرايش م ر ق  
اقدام کنید. عکس جدید قرار دادنو خالی  یهامکانسبت به تکمیل توانید ناید و میاکنون وارد صفحه اطالعات شخصی و تحصیلی خود شده  

شدار  کندیمبخش باالی صفحه را ثبت  در                     ..............توجه: دکمه  کمیل کنید و  دهدیمو به شما ه که اطالعات بعدی در پايین صفحه را نیز ت
ک کنید.   ..  .................     بر روی دکمه     تيدرنها کلی  
خود را در  (3*4فقط پرسنلی(توانید عکسدر صورت تمايل می .شودآموزش )در باالی صفحه( ديده می سامانهروی  ،عکس شما از فايل اطالعات سازمان سنجش: توجه

سمت ثبت تصوير قرار دازه.)دهید ق  (است تيلوبایک 1000فايل عکس  قبولقابلحجم  حداکثر ان
 ست کلیه عالم خواهد شد،  یبندزمانطبق جدول  شدگانرفتهيپذ ضروري آزمون سراسری ا ج  ونامبرای که پس از دريافت نتاي حضوری  یسين

زامی است. شدهرفتهيپذمراجعه کنند و حضور شخص   ال
 کپارچه مديريت گاه به سامانه ي خ و نحوه ثبت درخواست خواب ع از تاري گاه توجه فرمايند: جهت اطال سکان به آدرس  متقاضیان خواب  مراجعه  کنند.   dorm.sharif.irا

کات در سامانه مذکور )  گاه و ساير ن  (است. شدهدرجزمان تحويل خواب
 گاه در روزهای قبل از تحويل شکل  گرفتن چنانچه متقاضیان خواب گاه م آخر  نامثبتمراحل  توانندیم ،دارنداسکان خواب انجام  نامثبتو پذيرش خود را در روز 

 .دهند

سینام ازیموردنمدارک   :نوي
کو و کارت ملی  شناسنامه اصل الف(  از تمام صفحات روگرفت سری ي
آزمون کارنامه روگرفت ب( سر اولیه   يسرا
شگاهشیپ و يا گواهی پايان دوره اصل مدرکج(  شگاهشیپو کارنامه دوره  يدان  و دو سری روگرفت یدان
ک سری  ) سال دوم متوسطه(آن قبلماارنامه تحصیلی ديپلم متوسطه و سال و اصل ک اصل مدرک و يا گواهی ديپلم متوسطهد(   روگرفتو ي

شخوان دولتاز  يلید ارزش تحصیرس (ه شتن گواهد يشدگان بارفتهي)پذ دفتر پی شگاهدشیموقت پ يبا در دست دا شخوان دولتبه  يان  دفتر پی
شگاهشیه مدرک پيديیمراجعه و درخواست تأ آن ریه و رسکرد يدان شته باشند(ا در زمان ثبتد   نام به همراه دا

 (3*4قطعه عکس ) چهار (و
شخص بودن وضع (ن  ان خدمت(يکارت پا يا تی، کارت معافخدمتبهآمادهمربوطه )دفترچه  مدرک روگرفتان، اصل و يآقا فهیوظنظامت یدر صورت م

شگاهشیپمدرک  روگرفت خ  یدان  نیز معتبر است. 31/3/96با تاري
شجويی  هزينه کارت  .ريال است 100000دان

آزادیم: تهران، خنامحل ثبت  شگاه صنعتيابان  شگاه:        ف، ساختمان تاالرهايشر ي، دان ستی دان  1458889694کد پ

 رشته تحصیلی ساعت حضور روز
شنبه   يک

(26/6/96) 
علوم کامپیوتر،  رياضیات و کاربردها 10:00 -12:00 عمران،   مهندسی 
16:00 - 13  مهندسی برق   30:

 دوشنبه
(27/6/96) 

12:00- 8  و  محض مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد و متالورژی، شیمی کاربردی 30:
16:00- 13     نفت مهندسی و مهندسی شیمی 30:

 شنبهسه
(28/6/96) 

12:00- 8 ک، مهندسی صنايع، مهندسی دريا 30: شجويانی که در روزهای قبل  و مهندسی مکانی کرده نامثبتدان دن  .ان
16:00- 13 ک  30: شجويانی که در روزهای قبل مهندسی هوافضا، فیزي کرده نامثبتو دان دن  .ان
شن شريفی سالم 19.00-17.00  ج
شهد مقدس به بعد 19 م به اردوی م عزا شتر به آدرس  )  ا رای اطالعات بی سمت اردوی راه  روشن  www.sharif.irب  مراجعه شود.( ق

شجويان پرديس  نامثبت شنبه  المللنیبدان ک  .شودیمدر جزيره کیش انجام  4/7/96 شنبهسهتا  2/7/96کیش از روز ي

اطالعات فوقثبت   

 ثبت نهایی

 

http://www.sharif.ir/

