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 دفاع الکترونیکی پایان نامه/ رساله هنمایار

 الف( اخذ مجوز دفاع و تکمیل فرمها

  https://ibb.ut.ac.ir/docدریافت فرم های مجوز از سایت مرکز به آدرس  -1

 کارشناسی ارشد( فرم مجوز دفاع از پایان نامه 1 فرم های الزم برای کارشناسی ارشد:

 ( فرم تایید مقاله دکتری2 –( فرم مجوز دفاع از رساله دکتری 1 فرمهای الزم برای دکتری:

 

 
 

 پیگیری دانشجو برای تکمیل فرمها، اعالم کفایت توسط استاد راهنما و تعیین اساتید داور توسط شورای گروه -2

  ارسال فرم تایید شده به آموزش دانشکده -3

https://ibb.ut.ac.ir/doc
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 دفاعب( درخواست 

 ورود به سامانه جامع آموزش/ پیشخوان خدمت/ درخواست دفاع -1

 

 وارد کردن اطالعات الزم و زدن کلید ایجاد/ زدن کلید بازگشت

 و بارگزاری مدارک و سپس زدن کلید بازگشت  2ورود به مرحله  -2

 

 

 

 زدن کلید تایید و ارسال -3
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 طریق تلفن و ایمیل توسط دانشجوج( هماهنگی زمان جلسه دفاع با اساتید از 

اق دفاع مجازی به ایمیل آموزش مرکز : با اساتید برای دفاع، جهت رزرو اتارسال ایمیل زمان قطعی هماهنگ شده 

h_farhadi@ut.ac.ir 

 برای ورود به اتاق دفاعم د( نصب نرم افزارهای الز

)توسط دانشجو و  و نصب آنها  /101https://utec.ut.ac.ir/web/utec ریافت نرم افزارهای الزم از لینک د -1

 اساتید(

 دریافت لینک ورود به اتاق از آموزش مرکز  -2

 می باشد لینک داده شده را مطابق شکل در قسمت مربوط وارد کنید:  Connectبا استفاده از نرم افزار مستقل که با نام 

 

 .د وارد محیط اتاق دفاع شویدی توانیو با وارد کردن نام و نام خانوادگی م سپس با انتخاب گزینه مهمان

 

mailto:h_farhadi@ut.ac.ir
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 فراهم کردن شرایط و امکانات زیر در جلسه دفاع الزامی است:ه( 

از رایانه با سیستم عامل ویندوز یا مکینتاش، و اتصال به اینترنت اعضای شرکت کننده در جلسه دفاع می بایست  (1

کیلوبیت بر ثانیه به ازای هر  300کیلو بیت بر ثانیه برای ارسال و دستکم  512)حداقل با پهنای باند کافی 

 ویدئوی حاضر در جلسه مجازی برای دریافت( استفاده کنند. 

روی عالمت آنتن در سمت راست باالی صفحه و کلیک کردن روی طبق شکل زیر، با قرار دادن نشانگر موس بر 

 آنتن، مشخصات نمایش داده می شود

 

 
 

نصب دوربین )وبکم( توسط دانشجو در وضعیتی که اتاق محل ارائه را بطور کامل پوشش دهد )برای این منظور  (2

محیط اتاق محل ارائه بطور کامل دانشجو می تواند همزمان از دوربین لپ تاب و دوربین موبایل استفاده کند تا 

 در تصویر نمایش داده شود(

 میکروفن رایانه دانشجو باید از کیفیت کافی برای ارسال صدای او برخوردار باشد.  (3

 طبق شکل زیر باالی صفحه و کلیک کردن روی بلندگو، میکروفن و دوربین باید سبز شوند.

 

 
 

 میکروفن توسط نماینده تحصیالت تکمیلیآغاز جلسه دفاع پس از تایید شرایط وبکم و  (4

ارائه دفاع توسط دانشجو با استفاده از امکان به اشتراک گذاری مستند )فایل ارائه( و یا به اشتراک گذاری صفحه  (5

 کامپیوتر به همراه تصویر و صوت
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جرای مراحل طبق شکل زیر )با ا Share Documentبرای پرهیز از بروز مشکالت احتمالی در نمایش فایلها در 

 استفاده شود.  Share My screen( از منوی Desktopزیر و به اشتراک گذاشن 

 

 

 در اطاق دفاع مجازی Power Pointو  PDFرفع مشکالت بهم ریختن و( 

 PDFرفع مشکل  (1

 Shareبا حجم معقول در اختیار دارید و میخواهید آن را در جلسه مجازی  PDFزمانی که یک فایل 

Document  کنید، ولی بعد از انتخاب فایل وShare ردن آن با هنگ و کندی مواجه شدید، ابتدا باید این ک

دارید که   PDFتبدیل کنید، در این حالت یک خروجی  PDF Compressorفایل را با استفاده از نرم افزار 

که آن را با جلسه مجازی شاید حجمی باالتر از حجم فایل قبلی داشته باشد اما عملیاتی روی آن صورت گرفته 

 کرد. Shareسازگار نموده، و اکنون می توان آن را 

 

 با فونت فارسی Power Pointرفع مشکل  (2

و بدون هیچگونه تبدیلی  به اشتراک گذاری فایل پاورپوینت با فونت انگلیسی هیچگونه مشکلی ایجاد نمی کند

کرد، اما در صورتیکه فونت پاورپوینت فارسی باشد، در  Share Documentمی توان آن را در جلسه مجازی 

گزینه  Fileشود، لذا در این حالت از قسمت جلسه با حالت آینه ای مواجه شده و فونت آن وارونه نمایش داده می

save as  گزینهPower Point Picture Presentation  را انتخاب کنید. در این حالت یک خروجی

شده است و بعد  pictureکه تمامی صفحات آن تبدیل به فرق آن با فایل قبلی این است پاورپوینت دارید که 

 ندارد. PDFدر جلسه بهم نمی ریزد و دیگر نیازی به تبدیل به فرمت  Shareاز 
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کردن فایل، کال فرمت و اسم  saveباشد، تاکید به این علت است که اگر هنگام  pptxتوجه: فرمت فایل باید 

است، به همین علت  pptکردن فرمتی که به شما می  دهد  saveفایل پاک شود و اسم جدید داده شود، بعد از 

 را پاک نکنید. pptxتوجه کنیدکه تغییر نام، فرمت 

 

 
 

زمان آپلود کردن  در صورتیکه روش اول نتیجه دلخواه شما را نداشت و شما با افزایش حجم فایل مواجه شدید و

گزینه  Fileتبدیل کنید اما به این روش که از قسمت  PDFفایل از حوصله شما خارج بود، می توانید آن را به 

Save as  گزینهPDF  را انتخاب کرده و سپس تیک گزینهminimum size (publishing online)  را

 تبدیل کنید. PDFانتخاب کرده و فایل خود را به 

 

 


