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-١نحوه ي ورود به سامانه ي ثبت نام
براي ثبت درس در سامانه آموزش الكترونيكي ابتدا استاد بايد با نام كاربري و رمز عبور خود وارد سامانه
آموزش الكترونيكي به آدرس  mec.ut.ac.irشود.
نام كاربري شماره استادي  ٦رقمي و رمز عبور كد ملي ايشان مي باشد.
نكته :١اساتيدي كه قبﻼ رمز عبور خود را تغيير داده اند بايد با رمز جديد وارد شوند.
نكته  :٢اساتيدي كه براي اولين بار وارد سامانه مي شوند پس از وارد نمودن نام كاربري و رمز عبور از ايشان
خواسته مي شود ابتدا پروفايل خود را ويرايش نموده و لينك تاييد را در ايميل خود دريافت نمايند.

پس از وارد نمودن نام كاربري و كلمه عبور وارد صفحه اصلي سامانه خواهيد شد.
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همانطور كه مشاهده مي كنيد پنل " درخواست درس در دوره هاي تلفيقي" از گزينه هاي سمت چپ صفحه
در دسترس مي باشد .بر روي لينك درخواست درس كليك نماييد.
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در صفحه جديد در قسمت مربوط بايد كد كامل درس كه با احتساب شماره ترم  ١٣رقم خواهد بود وارد
نماييد و گزينه "همگام سازي درس" را كليك نماييد.
نكته :٣حتما در ابتداي كد درس بايد مشخصه ترم  ٣٩٦١آورده شود.
ﻻزم به ذكر است اگر استاد كد را ناقص وارد نمايد يا اينكه كد اشتباه باشد پيام هاي خطا به ايشان داده مي
شود .در غير اينصورت درس از سامانه جامع آموزش فراخواني شده و با مشخصات كامل استاد و دانشجويان
در صفحه درس هاي استاد قرار مي گيرد.
نكته :٤با توجه به تعدد كدهاي درخواستي اساتيد فرايند ثبت ممكن است كمي طوﻻني شود .استاد بعد از دو
ساعت مي تواند صفحه دروس خود را بررسي نمايد .در صورتيكه درس به آن اضافه نشده باشد موضوع را از
طريق ايميل  utec_blended@ut.ac.irپيگيري نمايد.
موفق باشيد.

