باسمهتعالی
اطالعیه شماره  1ثبتنام پذ ی رفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحص ی ل ی 1396 - 97
راهنمای نامنوی سی:
 ضروری است پذیرفتهشدگان طبق جدول زمانبندی که پس از دریافت نتایج آزمون سراسری در سایت دانشگاه صنعتی شریف اعالم خواهد شد،
برای نامنویسی حضوری مراجعه کنند و حضور شخص پذیرفتهشده الزامی است.
 متقاضیان خوابگاه ،جهت اطالع از تاریخ و نحوه ثبت درخواست خوابگاه ،به سامانه یکپارچه مدیریت اسکان به آدرس  dorm.sharif.irمراجعه
کنند.
(زمان تحویل خوابگاه و سایر نکات در سامانه مذکور درجشده است).
 چنانچه متقاضیان خوابگاه در روزهای قبل از تحویل گرفتن خوابگاه مشکل اسکان دارند ،میتوانند مراحل ثبتنام و پذیرش خود را در آخرین روز
ثبتنام انجام دهند.
مدارک موردنیاز نامنویسی:
الف) اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری روگرفت از تمام صفحات
ب) روگرفت کارنامه اولیه آزمون سراسري
ج) اصل مدرک و یا گواهی پایان دوره پیشدانشگاهي و کارنامه دوره پیشدانشگاهی و دو سری روگرفت
د) اصل مدرک و یا گواهی دیپلم متوسطه و اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه و سال ماقبل آن (سال دوم متوسطه) و یک سری روگرفت
ه) رسید ارزش تحصیلي از دفتر پیشخوان دولت (پذیرفتهشدگان باید با در دست داشتن گواهي موقت پیشدانشگاهي به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و
درخواست تأییدیه مدرک پیشدانشگاهي کرده و رسید آن را در زمان ثبتنام به همراه داشته باشند)
و) چهار قطعه عکس ()3*4
ن) در صورت مشخص بودن وضعیت نظاموظیفه آقایان ،اصل و روگرفت مدرک مربوطه (دفترچه آمادهبهخدمت ،کارت معافیت یا کارت پایان خدمت)
روگرفت مدرک پیشدانشگاهی با تاریخ  96/3/31نیز معتبر است.
هزینه کارت دانشجویی  100000ریال است.
کد پستی دانشگاه1458889694:
محل ثبتنام :تهران ،خیابان آزادي ،دانشگاه صنعتي شریف ،ساختمان تاالرها
 به پذ ی رفته شدگان توصیه م ی شود از هم اکنون ن سبت به تهیه مدارک فوق اقدام کنند.
 پس از دریافت فایل حاوی اطالعات پذ ی رفته شدگان  ،برنامه زمانبند ی حضور و ثبتنام در سایت دان شگاه اعالم خواهد شد.

