
 

 

  ١٣٩٩-١٤٠٠سال تحصيلي  ورودي دكارشناسي ارشمقطع  پذيرفته شدگانقابل توجه 
  

 دانشجويانخاب واحد براي به اطالع ميرساند كه زمان پيش بيني شده براي انت ،گرامي شدگانرفتهيپذضمن عرض تبريك حضور  
بدليل آبانماه خواهد بود. از آنجا كه  ١٧تاريخ شروع كالسها روز شنبه  و آبان ١٤روز چهارشنبه  ٩٩ ورودي ارشناسي ارشدمقطع ك

حضور در دانشكده ها و دانشگاه بمنظور تا اطالع ثانوي امكان  سال جاري در هيچيك از مقاطعپذيرفته شدگان شيوع بيماري كرونا، 

را آبان ماه  ١٢و دوشنبه  ١١در روزهاي يكشنبه مشخص  ساعاتيحد را نخواهند داشت، لذا كليه دانشكده ها مشاوره براي انتخاب وا

تلف خبرنامه آموزشي رشته و گرايشهاي م در خصوص انتخاب واحد و ارائه توضيحات در مورد غير حضوري براي جلسه مشاوره

م براي انتخاب استاد راهنماي پايان نامه و چكيده اي از آيين نامه تحصيلي، اعالم دروس جبراني (در صورت نياز)، چگونگي اقدا

 اند. اين جلسات درون سامانه كالسهاي مجازي دانشگاه صنعتي شريف با لينكهاي اعالم شده در جدول در نظر گرفته كارشناسي ارشد

اين  ٢به پيوست شماره سامانه كالسهاي مجازي دانشگاه صنعتي شريف  با جهت آشنايي برگزار خواهند گرديد.  )١(پيوست شماره  زير

  اطالعيه مراجعه نماييد. 

مختلف شامل مصوبات و آيين نامه ها  با اطالعات grad.sharif.eduالزمست كليه دانشجويان كارشناسي ارشد با مراجعه با سايت 

 نا شوند. آيين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شريف از طريق لينك زير قابل دسترسي ميباشد:و نمونه فرمها آش

 https://grad.sharif.edu/files/1397.pdf 
  

  تحصيالت تكميلي مديريت                               
  )٢(ويرايش  ١٠/٨/١٣٩٩                       
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تاريخ ساعت لينك اطاق جلسه مجازي

1203 شيمي/ شيمي فيزيك 99/8/12 ساعت ١٣-١٢ https://vc.sharif.edu/ch/shafiee ساعت 13-12 دکتر شفيعی

1203 شيمي/ شيمي آلي 99/8/12 ساعت ١٢-١١ https://vc.sharif.edu/ch/kalhor ساعت 12-11 دکتر کلهر

1203 شيمي/ شيمي معدني 99/8/12 ساعت ١۴-١٣  https://vc.sharif.edu/ch/bagherzadeh ساعت 14-13 دکتر باقرزاده

1203 شيمي/ شيمي تجزيه 99/8/12 ساعت ١٧-١۶  https://vc.sharif.edu/ch/shahrokhian ساعت 17-16 دکتر شاهرخيان

1208 رياضي محض 99/8/12 15 - 17 https://vc.sharif.edu/ch/math-event

1208 رياضي كاربردي 99/8/12 15 - 17 https://vc.sharif.edu/ch/math-event

1209 علوم كامپيوتر 99/8/12 15 - 17 https://vc.sharif.edu/ch/math-event

1218 فلسفه علم 99/08/12 15:30 https://vc.sharif.edu/ch/jakbarit حضور کليه دانشجويان ارشد ورودی 1399 گروه در اين جلسه مجازی ضروری است

يکشنبه ١١ آبان 13:30-17:00 https://vc.sharif.edu/ch/rezakhani

دوشنبه ١٢ آبان 15:00-17:00 https://vc.sharif.edu/ch/rezakhani

1105 علوم اقتصادي/ اقتصاد انرژي دوشنبه ١٢ آبان 18:00-20:00 https://vc.sharif.edu/ch/business-research
در دو بخش جلسه عمومی برای همه دانشجويان و سپس جلسه خاص برای دانشجويان هر رشته 
در اتاق مجازی ديگری که در انتهای جلسه عمومی اعالم خواهد شد. لطفا در زمان ورود نام و 

نام خانوادگي نوشته شود.

1148 مديريت كسب و كار (MBA)/ استراتژي دوشنبه ١٢ آبان 18:00-20:00 https://vc.sharif.edu/ch/business-research
در دو بخش جلسه عمومی برای همه دانشجويان و سپس جلسه خاص برای دانشجويان هر رشته 
در اتاق مجازی ديگری که در انتهای جلسه عمومی اعالم خواهد شد. لطفا در زمان ورود نام و 

نام خانوادگي نوشته شود.

1148 مديريت كسب و كار (MBA)/ بازاريابي دوشنبه ١٢ آبان 18:00-20:00 https://vc.sharif.edu/ch/business-research
در دو بخش جلسه عمومی برای همه دانشجويان و سپس جلسه خاص برای دانشجويان هر رشته 
در اتاق مجازی ديگری که در انتهای جلسه عمومی اعالم خواهد شد. لطفا در زمان ورود نام و 

نام خانوادگي نوشته شود.

1148 مديريت كسب و كار (MBA)/ رفتار سازماني و منابع انساني دوشنبه ١٢ آبان 18:00-20:00 https://vc.sharif.edu/ch/business-research
در دو بخش جلسه عمومی برای همه دانشجويان و سپس جلسه خاص برای دانشجويان هر رشته 
در اتاق مجازی ديگری که در انتهای جلسه عمومی اعالم خواهد شد. لطفا در زمان ورود نام و 

نام خانوادگي نوشته شود.

1148 مديريت كسب و كار (MBA)/ عمليات و زنجيره تأمين دوشنبه ١٢ آبان 18:00-20:00 https://vc.sharif.edu/ch/business-research
در دو بخش جلسه عمومی برای همه دانشجويان و سپس جلسه خاص برای دانشجويان هر رشته 
در اتاق مجازی ديگری که در انتهای جلسه عمومی اعالم خواهد شد. لطفا در زمان ورود نام و 

نام خانوادگي نوشته شود.

1148 مديريت كسب و كار (MBA)/ فناوري دوشنبه ١٢ آبان 18:00-20:00 https://vc.sharif.edu/ch/business-research
در دو بخش جلسه عمومی برای همه دانشجويان و سپس جلسه خاص برای دانشجويان هر رشته 
در اتاق مجازی ديگری که در انتهای جلسه عمومی اعالم خواهد شد. لطفا در زمان ورود نام و 

نام خانوادگي نوشته شود.

1148 مديريت كسب و كار (MBA)/ مالي دوشنبه ١٢ آبان 18:00-20:00 https://vc.sharif.edu/ch/business-research
در دو بخش جلسه عمومی برای همه دانشجويان و سپس جلسه خاص برای دانشجويان هر رشته 
در اتاق مجازی ديگری که در انتهای جلسه عمومی اعالم خواهد شد. لطفا در زمان ورود نام و 

نام خانوادگي نوشته شود.

1204فيزيك

توضيحات ضروري
كد 

رشته
عنوان رشته/ گرايش

برنامه زمانی و لينک جلسه مشاوره برای انتخاب واحد

دانشجويان کارشناسی ارشد هنگام حضور در جلسه ی مجازی کارنامه ی دوره ی کارشناسی خود 
را در دسترس داشته باشند. اين کارنامه برای تعيين فهرست درس های جبرانی الزم است.



تاريخ ساعت لينك اطاق جلسه مجازي
توضيحات ضروري

كد 

رشته
عنوان رشته/ گرايش

برنامه زمانی و لينک جلسه مشاوره برای انتخاب واحد

1105 علوم اقتصادي/ اقتصاد نظري دوشنبه ١٢ آبان 18:00-20:00 https://vc.sharif.edu/ch/business-research
در دو بخش جلسه عمومی برای همه دانشجويان و سپس جلسه خاص برای دانشجويان هر رشته 
در اتاق مجازی ديگری که در انتهای جلسه عمومی اعالم خواهد شد. لطفا در زمان ورود نام و 

نام خانوادگي نوشته شود.

1142 سياست گذاري علم و فناوري دوشنبه ١٢ آبان 18:00-20:00 https://vc.sharif.edu/ch/business-research
در دو بخش جلسه عمومی برای همه دانشجويان و سپس جلسه خاص برای دانشجويان هر رشته 
در اتاق مجازی ديگری که در انتهای جلسه عمومی اعالم خواهد شد. لطفا در زمان ورود نام و 

نام خانوادگي نوشته شود.

1204 مهندسي هسته اي/ كاربرد پرتوها  99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی هسته ای به آدرس 
https://vc.sharif.edu/ch/sahosseini راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه در 

وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا هنگام 
مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  فراهم 

باشد.

1204 مهندسي هسته اي/ مهندسي پرتوپزشكي 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی هسته ای به آدرس 
https://vc.sharif.edu/ch/sahosseini راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه در 

وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا هنگام 
مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  فراهم 

باشد.

1204 مهندسي هسته اي/ مهندسي راكتور 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی هسته ای به آدرس 
https://vc.sharif.edu/ch/sahosseini راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه در 

وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا هنگام 
مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  فراهم 

باشد.

1204 مهندسي سيستم هاي انرژي/ تكنولوژي انرژي 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی سيستمهای انرژی به 
آدرس https://vc.sharif.edu/ch/avami راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه 

در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا 
هنگام مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  

فراهم باشد.

1204 مهندسي سيستم هاي انرژي/ سيستم هاي انرژي 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی سيستمهای انرژی به 
آدرس https://vc.sharif.edu/ch/avami راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه 

در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا 
هنگام مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  

فراهم باشد.

1204 مهندسي سيستم هاي انرژي/ انرژي و محيط زيست 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی سيستمهای انرژی به 
آدرس https://vc.sharif.edu/ch/avami راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه 

در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا 
هنگام مراجعه به لينک مذکورکارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  

فراهم باشد.

1251 مهندسي سيستم هاي انرژي/ تكنولوژي انرژي 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی سيستمهای انرژی به 
آدرس https://vc.sharif.edu/ch/avami راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه 

در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا 
هنگام مراجعه به لينک مذکورکارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  

فراهم باشد.



تاريخ ساعت لينك اطاق جلسه مجازي
توضيحات ضروري

كد 

رشته
عنوان رشته/ گرايش

برنامه زمانی و لينک جلسه مشاوره برای انتخاب واحد

1251 مهندسي سيستم هاي انرژي/ انرژي و محيط زيست 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی سيستمهای انرژی به 
آدرس https://vc.sharif.edu/ch/avami راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه 

در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا 
هنگام مراجعه به لينک مذکورکارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  

فراهم باشد.

1251 مهندسي سيستم هاي انرژي/ سيستم هاي انرژي 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی سيستمهای انرژی به 
آدرس https://vc.sharif.edu/ch/avami راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه 

در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا 
هنگام مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  

فراهم باشد.

1251 مهندسي هسته اي/ كاربرد پرتوها  99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی هسته ای به آدرس 
https://vc.sharif.edu/ch/sahosseini راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه در 

وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا هنگام 
مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  فراهم 

باشد.

1251 مهندسي هسته اي/ مهندسي پرتوپزشكي 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی هسته ای به آدرس 
https://vc.sharif.edu/ch/sahosseini راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه در 

وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا هنگام 
مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  فراهم 

باشد.

1251 مهندسي هسته اي/ مهندسي راكتور 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی هسته ای به آدرس 
https://vc.sharif.edu/ch/sahosseini راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه در 

وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا هنگام 
مراجعه به لينک مذکورکارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  فراهم 

باشد.

1257 مهندسي هسته اي/ مهندسي راكتور 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی هسته ای به آدرس 
https://vc.sharif.edu/ch/sahosseini راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه در 

وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا هنگام 
مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  فراهم 

باشد.

1257 مهندسي هسته اي/ چرخه سوخت 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی هسته ای به آدرس 
https://vc.sharif.edu/ch/sahosseini راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه در 

وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا هنگام 
مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  فراهم 

باشد.

1257 مهندسي سيستم هاي انرژي/ تكنولوژي انرژي 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی سيستمهای انرژی به 
آدرس https://vc.sharif.edu/ch/avami راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه 

در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا 
هنگام مراجعه به لينک مذکورکارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  

فراهم باشد.
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1257 مهندسي سيستم هاي انرژي/ انرژي و محيط زيست 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی سيستمهای انرژی به 
آدرس https://vc.sharif.edu/ch/avami راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه 

در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا 
هنگام مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  

فراهم باشد.

1257 مهندسي سيستم هاي انرژي/ سيستم هاي انرژي 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی سيستمهای انرژی به 
آدرس https://vc.sharif.edu/ch/avami راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه 

در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا 
هنگام مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  

فراهم باشد.

1267 مهندسي سيستم هاي انرژي/ سيستم هاي انرژي 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی سيستمهای انرژی به 
آدرس https://vc.sharif.edu/ch/avami راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه 

در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا 
هنگام مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  

فراهم باشد.

1267 مهندسي سيستم هاي انرژي/ تكنولوژي انرژي 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی سيستمهای انرژی به 
آدرس https://vc.sharif.edu/ch/avami راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه 

در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا 
هنگام مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  

فراهم باشد.

1267 مهندسي سيستم هاي انرژي/ انرژي و محيط زيست 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی سيستمهای انرژی به 
آدرس https://vc.sharif.edu/ch/avami راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه 

در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا 
هنگام مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  

فراهم باشد.

1267 مهندسي هسته اي/ مهندسي راكتور 99/8/11 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups

پس از بررسی اوليه، دانشجويان محترم به اتاق مجازی مدير گروه مهندسی هسته ای به آدرس 
https://vc.sharif.edu/ch/sahosseini راهنمايی خواهند شد. برنامه کامل جلسات معارفه در 

وبگاه دانشکده مهندسی انرژی به آدرس energy.sharif.edu بارگذاری شده است. لطفا هنگام 
مراجعه به لينک مذکور،کارت ملی در دسترس باشد و امکان استفاده از دوربين (وبکم)  فراهم 

باشد.

1251 مهندسي برق/ مدارهاي مجتمع الكترونيك 99/8/11 14:00-15:00 https://vc.sharif.edu/ch/medi medi@sharif.edu :تماس با مدير گروه

1251 مهندسي برق/ افزاره هاي ميكرو و نانوالكترونيك 99/8/12 14:00-15:00 https://vc.sharif.edu/ch/kavehvash kavehvash@sharif.edu :تماس با مدير گروه

1251 مهندسي برق/ سيستم هاي الكترونيك ديجيتال 99/8/11 12:00-13:30 https://vc.sharif.edu/ch/hamedsh hamedsh@sharif.edu :تماس با مدير گروه

1251 مهندسي برق/ سيستم هاي قدرت 99/8/11 14:30- 17 https://vc.sharif.edu/ch/hosseini hosseini@sharif.edu :تماس با مدير گروه

1251 مهندسي برق/ الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي 99/8/12 10:00-13:00 https://vc.sharif.edu/ch/tahami tahami@sharif.edu :تماس با مدير گروه

1251 مهندسي برق/ مخابرات ميدان و موج 99/8/12 9:00-10:30 https://vc.sharif.edu/ch/rejaei rejaei@sharif.edu :تماس با مدير گروه

1251 مهندسي برق/ مخابرات سيستم 99/8/12 14:30- 17 http://vc.sharif.edu/ch/csng ashtianimt@sharif.edu :تماس با مدير گروه

1251 مهندسي برق/ مخابرات امن و رمزنگاري 99/8/12 15:00-16:30 https://vc.sharif.edu/ch/salmasi salmasi@sharif.edu :تماس با مدير گروه
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1251 مهندسي برق/ كنترل 99/8/11 12:00-١3:30 https://vc.sharif.edu/ch/nobakhti nobakhti@sharif.edu :تماس با مدير گروه

1251 مهندسي پزشكي/ بيوالكتريك 99/8/11 9:00-12:30 https://vc.sharif.edu/ch/vahdat vahdat@sharif.edu :تماس با مدير گروه

1253 مهندسي نفت/ حفاري 99.8.11 9 https://vc.sharif.edu/ch/jamshidi

1253 مهندسي نفت/ بهره برداري 99.8.11 9 https://vc.sharif.edu/ch/jamshidi

1253 مهندسي نفت/ مخازن هيدروكربوري 99.8.11 9 https://vc.sharif.edu/ch/jamshidi

1257 مهندسي شيمي/ ترموسينتيك و كاتاليست 99.8.12 13 https://vc.sharif.edu/ch/kazemini

1257 مهندسي شيمي/ فرايندهاي جداسازي 99.8.11 15 https://vc.sharif.edu/ch/bastani

1257 مهندسي شيمي/ طراحي فرايند 99.8.11 9-10:30 https://vc.sharif.edu/ch/farhadi

1257 مهندسي شيمي/ مدل سازي شبيه سازي و كنترل  99.8.11 11 https://vc.sharif.edu/ch/shahrokhi

1257 مهندسي شيمي/ محيط زيست 99.8.12 11 https://vc.sharif.edu/ch/fotovat

1257 مهندسي شيمي/ پليمر 99.8.12 10 https://vc.sharif.edu/ch/frounchi

1257 مهندسي شيمي/ زيست پزشكي  99.8.11 13 https://vc.sharif.edu/ch/mashayekhan

1285 مهندسي شيمي/ بيوتكنولوژي  99.8.12 18 https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/alemzadeh-iran

1259 مهندسي صنايع/ بهينه سازي سيستم ها يکشنبه - 99/08/11 15:00 - 13:00 https://vc.sharif.edu/ch/hassannayebi

1259 مهندسي صنايع/ سيستم هاي كالن اقتصادي و اجتماعي يکشنبه - 99/08/11 15:00 - 13:00 https://vc.sharif.edu/ch/hassannayebi

1259 مهندسي صنايع/ مديريت مهندسي يکشنبه - 99/08/11 15:00 - 13:00 https://vc.sharif.edu/ch/hassannayebi

1264 https://vc.sharif.edu/ch/rofooei 15:00 -14:30 دوشنبه 99/8/12  معاونت تحصيالت تكميلي دانشكده دكتر فياض رحيم زاده - كليه گرايشها

1264 مهندسي عمران/ سازه https://vc.sharif.edu/ch/khaloo 15:30 -15:00 دوشنبه 99/8/12 دكتر عليرضا خالو

1264 مهندسي عمران/  زلزله https://vc.sharif.edu/ch/dolatshahi 15:30 -15:00 دوشنبه 99/8/12 دكتر كيارش محتشم دولتشاهي

1264 مهندسي عمران/ ژئوتكنيك https://vc.sharif.edu/ch/smhaeri 15:30 -15:00 دوشنبه 99/8/12 دكتر محسن حائري

1264 مهندسي عمران/ راه و ترابري https://vc.sharif.edu/ch/nassiri 15:30 -15:00 دوشنبه 99/8/12 دكتر حبيب اهللا نصيري

1264 مهندسي عمران/  مديريت منابع آب https://vc.sharif.edu/ch/jamali 15:30 -15:00 دوشنبه 99/8/12 دكتر مصدق جمالي

1264 مهندسي عمران/  آب و سازه هاي هيدروليكي https://vc.sharif.edu/ch/raie 15:30 -15:00 دوشنبه 99/8/12 دكتر محمد راعي

1264 مهندسي عمران/ حمل و نقل https://vc.sharif.edu/ch/nassiri 15:30 -15:00 دوشنبه 99/8/12 دكتر حبيب اهللا نصيري

مهندسي عمران/ مديريت ساخت https://vc.sharif.edu/ch/alvanchi 15:30 -15:00 دوشنبه 99/8/12 دكتر امين الوانچي

1264 مهندسي عمران/  محيط زيست https://vc.sharif.edu/ch/jamali 15:30 -15:00 دوشنبه 99/8/12 دكتر مصدق جمالي

1277 مهندسي كامپيوتر/ معماري سيستم هاي كامپيوتري 99/8/12 09:00 https://vc.sharif.edu/ch/koohi

1277 مهندسي كامپيوتر/ هوش مصنوعي و رباتيكز 99/8/12 14:00  http://vc.sharif.edu/ch/beigy

1277 مهندسي كامپيوتر/ نرم افزار 99/8/11 8:30 -10 https://vc.sharif.edu/ch/jhabibi
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1277 مهندسي كامپيوتر/ شبكه هاي كامپيوتري 99/8/11 14-15 https://vc.sharif.ir/ch/hemmatyar اصالح شد (شنبه 99/8/10 ساعت 16)

1277 مهندسي كامپيوتر/ رايانش امن 99/8/11 14-15 https://vc.sharif.ir/ch/jalili اصالح شد (شنبه 99/8/10 ساعت 16)

1277 مهندسي كامپيوتر/ الگوريتم ها و محاسبات 99/8/11 8:30 -10 https://vc.sharif.edu/ch/jhabibi

1277 مهندسي كامپيوتر/ بيوانفورماتيك 99/8/12 15:00 http://vc.sharif.edu/ch/beigy

1256 مهندسي معماري كشتي/ سازه كشتي 99/08/11 12:30 http://vc.sharif.edu/ch/abbpor

جلسات توجيهی ديگری نيز برگزار خواهد شد:

چهارشنبه 21 آبان 9-8 صبح، با حضور آقايان دکتر عباسپور، دکتر صيادی، دکتر تابش پور

چهارشنبه 28 آبان 9- 8  صبح، با حضورآقايان دکتر بهزاد، دکتر مهديقلی، دکتر سيف

1267 مهندسي مكانيك/ طراحي كاربردي 99/08/11 15:00 https://vc.sharif.edu/ch/arjmand

1267 مهندسي مكانيك/ تبديل انرژي 99/08/11 12:30 https://vc.sharif.edu/ch/mtaghipoor

1267 مهندسي مكاترونيك 99/08/11 08:00 https://vc.sharif.edu/ch/nejat
حضور تمامی دانشجويان مکاترونيک

ورودی سال 99 الزامی است

1267 مهندسي مكانيك/ ساخت و توليد 99/08/11 16:00 https://vc.sharif.edu/ch/akbari

1279 مهندسي هوافضا/ جلوبرندگي 99/08/11 13-11:30 https://vc.sharif.edu/ch/farshchi

1279 مهندسي هوافضا/ ديناميك پرواز و كنترل 99/08/12 13-12 https://vc.sharif.edu/ch/nobahari

1279 مهندسي هوافضا/ سازه هاي هوايي 99/08/12 13-12 https://vc.sharif.edu/ch/abedian

1279 مهندسي هوافضا/ آئروديناميك 99/08/11 13-11:30 https://vc.sharif.edu/ch/farshchi

1279 مهندسي هوافضا/ مهندسي فضايي 99/08/12 13-12 https://vc.sharif.edu/ch/fathi

1272 مهندسي مواد/ شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 99/8/12 14:00- 15:30 https://vc.sharif.edu/ch/abbasa

1272 مهندسي مواد/ شكل دادن فلزات 99/8/12 14:00- 15:30 https://vc.sharif.edu/ch/abbasa

1272 مهندسي مواد/ جوشكاري 99/8/12 14:00- 15:30 https://vc.sharif.edu/ch/abbasa

1272 مهندسي مواد/ استخراج فلزات 99/8/12 14:00- 15:30 https://vc.sharif.edu/ch/abbasa

1272 مهندسي مواد/ خوردگي و حفاظت  مواد 99/8/12 14:00- 15:30 https://vc.sharif.edu/ch/abbasa

1272 مهندسي مواد/ سراميك 99/8/12 14:00- 15:30 https://vc.sharif.edu/ch/abbasa



 

 

  

 ٢پيوست شماره 

   دانشگاه صنعتي شريف سامانه كالسهاي مجازياطالعات مربوط به 
  

  

 skyroomمبتني بر برنامه  vclass (vc)غير حضوري در سامانه كالسهاي مجازي دانشگاه صنعتي شريف و معارفه  دانشجويي مشاورهكليه جلسات  -١

  هاي زيربا مراجعه به لينك دانشجويانالزم است برگزار خواهد شد. 
https://www.skyroom.online  

help-app-https://www.skyroom.online/pages/web 
 

  در سامانه آشنا شوند.  فعال سازي ميكروفن يا وبكم چگونگي ويديو هاي آموزشي با محيط سامانه كالسهاي مجازي وراهنماهاي مربوطه و و مشاهده 
  

براي ورود و كار در محيط  chrome. ضمنا توصيه ميشود از محيط برنامه ضرورت دارد از هدفون / هد ست براي جلوگيري از اكوي صدا استفاده -٢

در صورت . تنظيم شود "متوسط"فيت تصوير روي ، كي "صدا و تصوير"سامانه، در بخش  "تنظيمات"مجازي استفاده شده و در منوي كالسهاي 

تماس حاصل  ركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي شريفدر م 7-66165280-21توانند به شماره تلفنهايبروز هر گونه مشكل داوطلبان مي

 نمايند.
  

 . وارد شوند ميهمانبعنوان  شده بايد اعالمبراي ورود به اطاق جلسه مجازي  عزيز دانشجويان -٣
 

يا با فشار دادن عالمت دست، تقاضاي فعال سازي ميكروفن  و ا از ارسال پيام استفاده نماينديتوانند ميبراي طرح سواالت  تواننددانشجويان عزيز مي -٤

 vclass   (vc)تصويري در سامانهيا  سيستم صوتي در صورت نياز) و دوربين(با فشار دادن دكمه ميكروفن را به مسئول جلسه ارسال نمايند. سپس 

  . خواهد گرديد فعال
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