
  در منوي پیشخوان خدمت پروژه، سمینار و تمرین پژوهش کارشناسی  و استاد راهنماي راهنماي درخواست ثبت  موضوع 
  

 :در ابتدا وارد زبانه پیشخوان خدمت می شویم و برروي سطر درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیت هاي آموزشی کلیک نمائید
  

  
  

  عمل نمائید: (به ترتیب ذکرشده) ادامه مطابق شکلدر 
  

  
به صفحه  بازگشتنمائید و با کلیک برروي گزینه درخواست خود را ثبت   ایجاد در نهایت با کلیک برروي گزینه   

  اصلی پیشخوان برگردید.
  
  

زمینه در ادامه . 3
  پروژه نوع و  علمی

 نمائید.را مشخص  

 نوع تحقیق. 2
و زبان نگارش 
را دراین قسمت 

 .مشخص نمائید

 .ییدوارد نمارا به صورت کامل   پروژه  عنوان فارسی و التین. 4

صفحه زیر نمایش داده می شود.گزینه در خواست جدید با کلیک برروي   

 شماره درسبا کلیک برروي عالمت سوال . 1
 انتخاب نمائید. مربوطه را

 

 درس مربوطه را انتخاب نمائید.استاد راهنما  ، در ادامه با کلیک برروي عالمت سوال. 5
 خانوادگی استاد در کادر بزرگتر  و کلیک برروي عالمت سوال استاد مربوطه را انتخاب نمائید.با وارد کردن بخشی از نام 

 



  
    

  
 تذکرات:
  در سامانه ثبت  ي درس مربوطه می بایست با هماهنگی استاد راهنماپروژه، سمینار و تمرین پژوهش موضوع

 گردد.
 درس مربوطه را در بازه انتخاب  بایددانشجو الزاما نهایی درس نمی باشد، به منزله اخذ  مذکور  ثبت درخواست

 اخذ درس توسط آموزش کل دانشگاه انجام میشود)  ترم تابستان(در  نماید.انتخاب واحد یا حذف و اضافه 
 دهید.انجام تحصیلی  هر نیمسالدر  ترجیحاً ثبت درخواست را قبل از شروع بازه انتخاب واحد 
 وارد نمائید. نام استاد را " 2استاد راهنما  "درصورت داشتن استاد راهنماي دوم در قسمت 
  معاون آموزشی دانشکده تایید میگردد. توسط  در ادامهو درخواست ابتدا توسط استاد راهنماي درس 

  

درخواست  " تایید و ارسال"با کلیک برروي آیکن مشخص شده و زدن گزینه . 6
 شما جهت تایید به کارتابل استاد راهنما فرستاده می شود.

 

  ترتیب از سمت راست به چپ : آیکن ها به
  حذف درخواست درخواست،   ویرایشمشاهده گردش کار،  تایید و ارسال،       


