
 یلاعت همساب

 1401-1402 لوا لاسمین رد 1401 يدورو دشرا یسانشراک نایوجشناد مانتبث يامنهار و يدنبنامز

 1401-1402 لوا لاسمین یشزومآ میوقت

 
23/06/1401 هبنشراهچ   مانتبث  
اهسالک عورش 27/06/1401 هبنشکی   
ریخأت اب مانتبث و میمرت 12/07/1401 هبنشهس ات 09/07/1401 هبنش   

(W) سردکت فذح 05/10/1401 هبنشود ات 26/09/1401 هبنش   
لاسمین فذح تلهم نیرخآ 05/10/1401 هبنشود   
یجنسرظن هزاب 05/10/1401 هبنشود ات 26/09/1401 هبنش   
اهسالک نایاپ 07/10/1401 هبنشراهچ    
 02/11/1401 هبنشکی ات 19/10/1401 هبنشود  لاسمین نایاپ تاناحتما
شزومآ هب تارمن لاسرا تلهم  )20/11/1401 :رادهژورپ سورد( 13/11/1401 هبنشجنپ 

 

 1401-1402 لوا لاسمین رد 1401 يدورو دشرا یسانشراک نایوجشناد مانتبث هوحن

 

 داتسا يارب و لیمکت شزومآ هناماس رد مانتبث روما يونم رد ار امنهار داتسا اب هرواشم هب طوبرم مرف ،21/06/1140 هبنشود زور نایاپ ات تسا مزال )1
 .دوش رداص امنهار داتسا طسوت امش مانتبث زوجم ات دینک لاسرا امنهار

 دعب زور حبص 6 ات 18 تعاس زا و my.edu.sharif.edu یناشن هب دحاو باختنا هناماس رد 32/06/1401 هبنشراهچ زور حبص 10 ات 8 تعاس زا سورد مانتبث )2
 دیناوتیم ،تسا هدش نییعت یفداصت تروص هب هک دوخ مانتبث عورش قیقد تعاس زا یهاگآ يارب .دوشیم ماجنا edu.sharif.edu یناشن هب شزومآ هناماس رد
 .دینک هعجارم دحاو باختنا هناماس هب رویرهش 22 هبنشهس زور زا

 ،دحاو باختنا رد رتشیب تلوهس روظنم هب .دینک کیلک سرد ره هرامش رانک رد + تمالع يور تسا یفاک ،دحاو باختنا هناماس رد سورد ذخا يارب •
  .دینک ناشن هراتس تمالع ندرشف اب ار دیتسه اهنآ ذخا هب دنمقالع هک یسورد ،مانتبث نامز ندیسر ارف زا شیپ دیناوتیم

 دراو اب ار دوخ رظن دروم سورد و هدش »وجشناد طسوت میمرت و مانتبث« يونم »میمرت و مانتبث روما« شخب دراو ،شزومآ هناماس رد سورد ذخا يارب •
  .دینک ذخا هورگ هرامش و سرد هرامش ندرک

 مانتبث سرد نآ رد هک ینایوجشناد زا یکی رگا .دوشیم لیکشت )تیفرظ دصرد 25 ات ًالومعم( راظتنا تسیل ،دنراد صخشم تیفرظ هک یسورد ندش رپ تروص رد )3
  .دوشیم سکعنم هناماس رد هدشتبث لیمیا یناشن هب عوضوم و هدش مانتبث سرد نآ رد راکدوخ روط هب راظتنا تسیل زا رفن نیلوا ،دنک فذح ار دوخ سرد ،هتشاد

 راهچ( 4 رثکادح هب میمرت هزاب رد و )هبترم هدزاود( 12 رثکادح هب مانتبث هزاب رد سورد هورگ رییغت ای فذح تاعفد ،هاگشناد شزومآ ياروش هبوصم ساسا رب )4
 .دوب دهاوخ دودحم )هبترم

 لباقم رد نآ راطخا ،تریاغم دوجو تروص رد و هدش یسررب شزومآ هناماس طسوت یشزومآ تاررقم زا یخرب .تسا وجشناد یشزومآ تاررقم تیاعر لوئسم )5
 هتشادن يراطخا ماغیپ هنوگچیه هدشذخا سورد هک دینک یسررب شزومآ هناماس هب هعجارم اب تسا مزال نیاربانب .دوشیم شرازگ امنهار داتسا هب و تبث سرد
 تروصرد( زین امنهار داتسا تاحیضوت .دینک دراو امنهار داتسا يارب ار دوخ تاحیضوت »تساوخرد« نوتس رد ،دیتسه سورد نآ ذخا هب راچان هکیتروصرد .دنشاب
  .دوب دهاوخ فذح لباق هدکشناد طسوت امش سورد ای سرد ،بسانم حیضوت هئارا مدع تروصرد .تسا هدهاشم لباق )دوجو

 هدشذخا ياهدحاو دادعت هچنانچ .تسا يرتکد عطقم رد دحاو 6 و دشرا یسانشراک عطقم رد دحاو 8 )یلیصحتلاغراف لاسمین رد زج هب( زاجم دحاو دادعت فک )6
 .دش دهاوخ یغلم هدکشناد طسوت یسررب زا سپ يو لاسمین مانتبث ،دشاب زاجم باصن دح زا رتمک میمرت زا سپ وجشناد طسوت

  .دیریگب سامت دوخ هدکشناد یلیمکت تالیصحت ای امنهار داتسا زوجم ذخا ناکما مدع ای لاکشا هنوگره هدهاشم تروص رد )7

 :دینک يریگیپ ریز ياهشور زا یکی هب ار عوضوم ،دیدرک هدهاشم »زاجمریغ« ماغیپ ،مانتبث ماگنه هچنانچ )8

 سامت ياههار ریاس لیمیا یناشن نفلت هرامش عطقم

 رد »یلیمکت تالیصحت تیریدم زا تساوخرد« مرف لیمکت ms_inquiry@sharif.ir 66165085 دشرا یسانشراک
 شزومآ هناماس

 

  .تسین هتفریذپ يرذع چیه لکشم زورب و رگید صخش هب تیلوئسم نیا ندرک لوحم تروص رد و تسا وجشناد صخش اب میمرت و مانتبث تیلوئسم هک دینک هجوت )9

 تسیل رد ناشیا زا یسرد رگا هژیو هب ،دننک هعجارم شزومآ هناماس هب دوخ یعطق مانتبث رد هدش جرد سورد زا عالطا يارب ،مانتبث هزاب زا سپ دیاب نایوجشناد )10
  .تسا هدوب راظتنا

 20/06/1401 :شیاریو خیرات


