
 بسمه تعالی

 1400-1401تحصیلی اطالعیه پذیرش دانشجو در سال
 نحوه پذیرش:(1

سازمان سنجش و آموزش کشوور در رشوت    آزمون سراسری صرفا از طریق 1400-1401سال تحصیلی  دانشگاه صنعتی شریف درپردیس خودگردان 

 :های زیر اقدام ب  پذیرش دانشجو نموده است

 نام رشت  ردیف

ظرفیت پذیرش 

 نیمسال
 جنسیت

 کد رشت 

 مرد زن  دوم اول 

 30467 مرد زن  - 5 ریاضیات و کاربردها 1

 30468 مرد زن  - 5 علوم کامپیوتر 2

 30469 مرد زن  - 9 فیزیک 3

 30470 مرد زن  - 8 مهندسی شیمی 4

 3471 مرد زن  - 5 صنایعمهندسی  5

 30472 مرد زن  - 6 مهندسی کامپیوتر 6

 30473 مرد زن  - 23 مهندسی مکانیک 7

 30474 مرد زن  - 11 مهندسی مواد و متالورژی 8

 30475 مرد زن  - 3 مهندسی نفت 9

 30476 مرد زن  - 16 مهندسی هوافضا 10

 35505 مرد زن  - 1 شیمی کاربردی 11

 35506 مرد زن  - 1 محضشیمی  12

از نظام آموزشی دانشگاه برخوردار  دانشجویان دانشگاه صنعتی شریفبا سایر خودگردان ب  صورت یکسان دانشجویان پردیس الزم ب  ذکر است ک  

 .شده و تمامی کالسهای درسی و آزمون ها ب  صورت یکسان برگزار می شود

 ذکور  پوردیس  نوام (شوریف  صنعتی دانشگاه دانشجویان دیگر با اختالف تنها) شود می صادر پردیس دانشجویان برای ک  مدارکی کلی  در 

 .شود می

 و کامپیوتری سایت مسجد، کتابخان ، ورزشی، های سالن رستوران، مانند دانشگاه داخل امکانات تمامی از توانند می پردیس دانشجویان  ...

 علموی،  هوای  گوردش  در دولوت  توسو   پرداختی های یاران ) نیستند برخوردار ای یاران  هیچگون  از پردیس دانشجویان حال این با. نمایند استفاده

 .(شود نمی پردیس دانشجویان مشمول...  و غذا فرهنگی، های فعالیت

 پرداخوت  بوا  پوردیس  دانشجویان دانشگاه، در مازاد خوابگاهی امکانات وجود صورت در حال این با. ندارد را خوابگاه تامین امکان پردیس 

 .کنند استفاده آن از توانند می معقول هزین 

 ( شهری  تحصیلی:2

 ضمناً از پذیرفت  شدگان بر اساس جدول زیر شهری  اخذ خواهد شد.

 

 

 

 

 
 

براساس مصوبات محاسب  می شود در طول سالهای تحصیل  درسی واحد هر ازای ب  ک  متغیردر تمام طول تحصیل ثابت بوده و شهری   ثابت شهری 

 یابد.تقریباً متناسب با ضرائب افزایش حقوق کارکنان دولت افزایش می هیئت امنای دانشگاه و 

 .قس  از دانشجویان دریافت می شود 4شهری  ثابت در زمان اخذ واحد در ابتدای هر نیمسال اخذ شده و شهری  متغیر حداکثر در 

 شهری  ثابت

 شهری  متغیر

 برای هر واحد نظری
برای هر واحد عملی 

 (کارگاه، آزمایشگاه و پروژه)

کارآموزی،کارورزی و 

 سایر دروس صفر واحدی

119.440.000 7.960.000 11.944.000 3.980.000 



 :مشوق های شهری (3

 رتب  های برتر آزمون سراسری:(3-1
-ثبت نام در پردیس، دانشجویان دارای رتب ب  منظور جذب نخبگان علمی و تشویق پذیرفت  شدگان ممتاز آزمون سراسری مقطع کارشناسی برای 

 .درصد شهری  متغیر مصوب را پرداخت خواهند کرد 50، از پرداخت شهری  ثابت مصوب معاف بوده و صرفا  500های کشوری زیر 

استفاده  .ت می نماینددرصد شهری  متغیر مصوب را پرداخ 75درصد شهری  ثابت مصوب و  50نیز  1000تا  500های کشوری دانشجویان دارای رتب  

 نیمسال تحصیلی ب  شرط مشروط نشدن در طول تحصیل قابل استفاده می باشد. 8از تسهیالت این بند حداکثر برای 

 دانشجویان ممتاز تحصیلی:(3-2
درصد اختالف با متوس  س  نفر برتر 10رتب  های اول،دوم و سوم هر دانشکده ب  شرط حداکثر  ،یلیتحص شرفتیو پ شتریب زهیانگ جادیب  منظور ا

 .% شهری  ثابت معاف خواهند بود و شهری  متغیر کامل پرداخت خواهد شد50% و 75%، 100معادل با ایشان در دانشکده، ب  ترتیب از پرداخت 

 تماس با ما:
، یال ی و تحصیالت تکمیلیآموزشمعاونت جدید دانشگاه ، ساختمان  شمالی، بعد از درب قاسمیضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان  نشانی:

 دفتر پردیس خودگردان  ،شمالی طبق  چهارم

 های تماس:شماره تماس

 66166014امور شهری :  66165167آموزش: 
و  66165166پردیس: دفتر

66165165 
 66165165نمابر: 

 tic@sharif.edu رایانام : tic.sharif.eduوبگاه:

 


