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 زال به شرح زیر میباشد:وبه اطالع دانشجویان عزیز میرساند که فرآیند تصویب پروپ

 بخش آموزشی و فرمهای ضروری   ece.ut.ac.ir  دریافت فرم حمایت از سایت   -1

 اساتید راهنما و مشاور ) در صورت داشتن استاد مشاور ( ) فرآیند از طریق ایمیل ( –تکمیل کامل فرم و امضا توسط دانشجو  -2

 : در نسخه ورد امضا ها باید کامل باشد نیازی به تحویل پرینت فرم به دفتر تحصیالت تکمیلی نمیباشد. نکته

 تصویب فرم حمایت در گرایش دانشجو و امضا صفحه اول فرم توسط مدیر گرایش و درج تاریخ تصویب توسط مدیر محترم گرایش  -3

) ایجاد این فرآیند در پیشخوان مستلزم این است که واحد "درخواست تصویب موضوع پایان نامه  "ایجاد درخواست تصویب در پیشخوان خدمت بخش  -4

 قبال توسط دانشجو اخذ شده باشد (  01کد گروه  8120163پایان نامه به شماره 

 توسط دانشجو وارد شود پیشخوان تاریخ تصویب گرایش در مرحله اول:  نکته

) صفحه امضاها ( در پیشخوان –) صفحه دوم پروپزال  1و کاربرگ شماره  ) بخش فایل پروپزال طرح ( فرم حمایت  pdfو  wordبارگزاری فایلهای  -5

 تاکید میشود نیازی به تحویل پرینت فرم حمایت به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده نمیباشد (مجددا 

 بارگزاری نشود در انتهای مراحل تصویب سیستم خطا خواهد گرفت. 1: اگر کاربرگ شماره  نکته      

 میباشد  01کد گروه  8120163ثبت فرم حمایت در پیشخوان منوط به ثبت نام واحد پایان نامه با کد  -6

در رابطه با توجه داشته باشید که طبق قانون آموزشی تصویب فرم حمایت قبل از شروع نیمسال سوم و نهایتا در طول ترم سوم میباشد ) پایان دیماه ( ) 

 مهلت تصویب با مدیر گرایش هماهنگ باشید.

 پس از انجام مراحل فوق تائید و ارسال در سیستم بزنید. -7

  اس گرایش خودتان جهت اطالع رسانی با ذکر شماره دانشجوئیارسال ایمیل به کارشن -8

  بعد از تائید کارشناس گردش کار برای استاد راهنما جهت تائید خواهد رفت ) گردش کار در پیشخوان توسط دانشجو قابل مشاهده است ( -9



 

 


