
دفاع  و انجام درخواست راهنما و مراحل

 پایان نامه/رساله الکترونیکی

 صدور گواهی اعالم کفایت  – الف

فرم اعالم کفایت  )كارشناسي ارشد(/ فرم گواهی اعالم کفایت دریافت

 -)منوی آموزش   https://env.ut.ac.irاز >>سایت دانشکده )دكتري( نهایی

 << تورالعمل ها(زیرمنوی آیین نامه ها، فرم ها و دس

اعالم کفایت توسط استاد پیگیری دانشجو برای صدور و تایید گواهی  -1

 اساتید داور راهنما و تعیین 

، بصورت اتوماسیون یا ایمیل روهارسال فرم تایید شده توسط مدیر گ -2

 برای معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده.

)هماهنگی برای دریافت اطالعات استادان خارج از دانشگاه تهران  -3

 شامل: ارسال توسط استاد راهنما و یا خود دانشجوی متقاضی(
حکم کارگزینی/ آدرس ایمیل/ شماره موبایل / آدرس دانشگاه محل 

 خدمت.

 

 )براي دانشجویان دكتري(بسیار مهم نکته

برای مکاتبه با معاونت آموزشی پردیس جهت دریافت مجوز دفاع  -4

 زیر توسط دانشجو الزامی است:دانشجویان دکتری، ارائه مدارک 

استاد  چاپ یا پذیرش شده )امضاء شده توسط ISI مقاله صفحه اول

راهنما(/ فایل مقاله/ فایل رساله/ گواهی اعالم وصول امضاء شده 

 توسط استادان.

امضاء شده توسط استاد داور  دکتری رساله اولیه تأیید فرمارسال  -5

 به معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده

  اعالم وصول -ب

 ارشد كارشناسي  فرم اعالم وصول )تحویل پایان نامه دریافت و تكمیل -1

  نهایي دفاع براي( دكتري رساله یا

زیرمنوی آیین نامه  -)منوی آموزش  https://env.ut.ac.ir از >>سایت دانشکده

 ها، فرم ها و دستورالعمل ها( <<

تحویل یك نسخه از پایان نامه/رساله به اساتید داور و امضاء فرم  -2

 اعالم وصول توسط استاد داور.

ط اساتید را براي اخذ مجوز دفاع دانشجو باید فرم امضاء شده توس -3

 تحویل دهد.یالت تكمیلي دانشكده تحصمعاون به 

تحصیالت تكمیلي  معاون پیگیري و كسب اطالع از صدور مجوز دفاع از -4

 دانشكده 

پس از صدور مجوز، هماهنگي با اساتید براي تعیین روز و ساعت  -5

 برگزاري جلسه دفاع.

توسط اعضای هیئت داوری و امضاشده )تحویل فرم برگزاری جلسه دفاع  -6

به کارشناس مربوطه در مدیرگروه و معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده( 

 اداره آموزش

https://civeng.ut.ac.ir/images/Files/Forms/MSc/Adequacy_Declaration_Certificate_Form.pdf
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 دانشگاه از خارج استاد هویت احراز انجام  – ج

 تهران

راهنما یا مشاور د صورتجلسه دفاع توسط استاد داور/انجام تاییبرای 

خارج از دانشگاه ایجاد دسترسی و احراز هویت برای این استادان 

 الزامی است:اقدامات زیر 

تکمیل اطالعات فرم احراز هویت توسط استاد خارجی و ارسال آن به  -1

 کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده

 فرم مشخصات اساتید مدعو

   نام استاد
   نام خانوادگي استاد

   نام پدر

   وضعيت تاهل
د    تاري    خ تول
   محل تولد

   شماره شناسنامه

   محل صدور شناسنامه
   شماره ملي

   دين

   نام انگليسي
   نام خانوادگي انگليسي

ي    تاري    خ تولد ميالد

   آدرس پست الكترونيكي
   مرتيه علمي

   پایه

   محل خدمت

   شماره موبایل
   مدرک تحصیلی

   رشته عنوان

   تاری    خ پایان تحصیالت
   شماره کارت بانکی

   شماره حساب

   نوع حساب

   نام بانک
 

تحویل فرم تکمیل شده فوق به کارشناس نماینده ایجاد هویت موقت  -2

 )سرکار خانم نعیمی(

 
 دانشگاه یکتای شناسه قبال استاد خارجی صورتیکه در: مهم نکته

 باشد، تهران دانشگاه استاد یا باشد کرده دریافت را تهران

 باشد نمیاین مرحله  کردن طی به نیازی

 



 

 )درخواست دفاع(  – د

 گلستان / پیشخوان خدمت درخواست دفاع  هورود به سامان -1

و سپس زدن   وارد کردن اطالعات الزم و زدن کلید ایجاد/ 1شکلمطابق 

 کلید بازگشت

 

 

 

  



و سپس  3و  2الزم مطابق شکل و بارگذاری مدارک 2ورود به مرحله  -2

 (4و زدن کلید تایید و ارسال/ مرحله)  2بازگشت به مرحله

 

 

 

 

درخواست به پیشخوان پس از تایید کارشناس دانشکده و ارسال دوباره  -3

 شما، کلید تایید و ارسال را برای همانند جویی بزنید.

 

 بعد از ارسال برای همانند جویی صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد 

 

، جهت مشاهده درصد همانند جویی کلید پس از دریافت پاسخ همانندجویی -4

 را بزنیدمشاهده درخواست 

باشد، ودر صورت لزوم باید فایل  %33)نتیجه همانند جویی باید کمتر از 

 .پروپوزال اصالح گردد(

و  2 ك شمارهاست دانشجویان كارشناسي ارشد مدر الزمتذكر مهم: 

 بارگذاري نمایند.نیز را  (6،5،4،2،1) مدارکدانشجویان دكتري 

تایید و ارسال توسط دانشجو جهت 

 انجام همانند جویی



 

 را بزنیدتایید و ارسال ادامه کار، کلید  و برای ارسال درخواست -

 

پس از برگزاری جلسه دفاع و تایید صورتجلسه توسط استادان و کارشناس  -5

درخواست را برای تایید اطالعات و فایلها جهت ثبت در ایرانداک دانشکده 

به استاد راهنما ارسال کنید، و بعد از تایید استاد راهنما برای ارسال 

 را بزنید.تایید و ارسال به ایرانداک کلید 

 

 
ادامه کار،  و پیگیری احتمالی درخواستمشاهده روند انجام برای  -

را بزنید، گردش کار آموزشکلید   

 

 



 از طریق ایمیل و با اساتید هماهنگی زمان جلسه دفاع

 تلفن توسط دانشجو یا

 یاد آوری بسیار مهم

 
زمان دفاع به صورت  یینها یاز هماهنگ قبل

مربوطه خود  یبا کارشناس رشته  ،یکیالکترون

پس از تعیین ازطریق ارسال ایمیل هماهنگ بوده، و 

فرم امضا  (جهت رزرو اتاق دفاع)، زمان قطعی دفاع

>>سایت شده ی برگزاری جلسه دفاع موجود در 

زیرمنوی  -)منوی آموزش  https://env.ut.ac.ir دانشکده

 آیین نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها( <<

 به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال فرمایید. 

👇👇👇👇 

  
 :یدکتر انیافشار مسئول دانشجو خانم

ferial_afshar@ut.ac.ir 
 :ستیز طیمح یاقبال کارشناس گروه مهندس کین خانم

nikeghbal@ut.ac.ir 
ی طراح یومهندس محیط زیستکارشناس گروه  یتوران خانم

 f_toorani@ut.ac.ir :محیط زیست

 
 

مسئول دفتر معاونت  با جلسه دفاع دعوتنامه هایضمنا جهت دریافت 

تماس  یخانم اسد -دانشكده محیط زیست تحصیالت تکمیلی 

 . دینمائ حاصل

:   یریگیتماس جهت پ شماره rasadi@ut.ac.ir :لیمیا

32225442935 

 

به ارسال اطاعیه جلسه دفاع در سایت دانشکده جهت و 

 کارشناس سایت دانشکده تماس حاصل نمایید.

  

https://env.ut.ac.ir/
https://civeng.ut.ac.ir/images/Files/Forms/MSc/00186.pdf
mailto:rasadi@ut.ac.ir


 

نصب نرم افزارها و افزونه های الزم برای  -د

 ورود به اتاق دفاع 

استفاده از محیط  براي الزم افزارها و افزونه های نرم نصب لینك -1

 دفاع الکترونیکی اتاق

https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101 

اساتید و تاق های الکترونیکی دفاع دانشکده، لینک ورود به ا -2

دانشجویان برای ورود به اتاق دفاع، نرم افزارها و افزونه های 

الزم را نصب کنند، سپس از طریق لینک اتاق دفاع و وارد کردن نام 

 و نام خانوادگی شان وارد اتاق دفاع شوند.

و یا تلفنی پس از نصب برنامه های الزم و ازطریق تماس 

 در اداره آموزش کارشناس مربوطه اایمیل ب ارتباط ازطریق

 لینک ورود به اتاق دفاع را دریافت نمایید.

 

مکانات زیر در جلسه افراهم کردن شرایط و  

 :دفاع الزامی است

 عامل سیستم با رایانه از باید جلسه دفاع،اعضای شرکت کننده در  -1

دستکم )کافی باند پهنای با اینترنت اتصال و مکینتاش، یا ویندوز

کیلو بیت در ثانیه 300دستکم  کیلو بیت بر ثانیه برای ارسال و512

برای دریافت( استفاده  جلسه مجازیازای هر ویدئوی حاضر در  به

 .کنند
طبق شکل زیر، )با قرار دادن نشانگر موس روی عالمت آنتن درسمت 

می راست باالی صفحه و کلیک کردن روی آنتن، مشخصات نمایش داده 

 شود(

 
)همزمان دوربین لب تاب و وبکم یا موبایل( ( وبکم) دوربین نصب -2

 پوشش کامل طور به را ارائه محل اتاق که وضعیتی در دانشجو توسط

 .دهد

 صدای ارسال برای کافی کیفیت از باید دانشجو رایانه میکروفون -3

 .باشد برخوردار او
بلندگو، میکروفن و باالی صفحه و کلیک کردن روی طبق شکل زیر، 

 دوربین باید سبز شوند.

https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101


 
 

 توسط میکروفون و وبکم شرایط تایید از پس جلسه دفاع آغاز -4

 . تکمیلی تحصیالت نماینده

 در توانند می دانشکده سیاست به بسته دیگر مهمانان و دانشجویان -5

 . کنند شرکت جلسه

 گذاری اشتراک به امکان از استفاده با دانشجو توسط ارائه دفاع -6

 کامپیوتربه صفحه گذاری اشتراک به یا و( ارائه فایل) مستند

 صوت. و تصویر همراه
 بهتر است برای پرهیز از بروز مشکالت احتمالی در نمایش فایلها در

Share Document  ،طبق شکل زیر 

 Share( از منوی Desktop)با اجرای مراحل زیر و  به شتراک گذاشتن 

My screen .استفاده شود 

 
بجای مرورگر فایر فاکس از مرورگر  Share My screenدرصورت اجرا نشدن 

 اینترنت اکسپلورر استفاده شود.

 

 

 

 

1 

2 



در اتاق  Power Pointو  PDF بهم ریختن رفع مشكالت

  دفاع مجازي

 PDFفع مشكل ر -1

با یك حجم معقول در اختیار دارید و مي خواهید PDF زماني كه یك فایل 

 Shareآن را در كالس مجازي 

Document  كنید ولي بعد از انتخاب فایل وShare  كردن آن با هنگ و كندي

 PDFفایل را با استفاده از نرم افزار  مواجه مي شویم ابتدا باید این

Compressor  تبدیل كنیم ، در این حالت ما یك خروجيPDF ریم كه شایددا 

حجمي باالتر از حجم فایل قبلي داشته باشد اما این نرم افزار یك سري 

 عملیاتي روي این فایل انجام داده كه آن را با

 .كنیم Shareكالس مجازي سازگار كرده و سپس آن را 

 

 با فونت فارسي Power Pointرفع مشكل  -2

هر گونه فایلي با كردن  Shareابتدا به این نكته توجه كنیم كه براي 

هیچ گونه تبدیلي مي  فونت انگلیسي هیچ گونه مشكلي نداریم و بدون

كنیم اما در صورتي كه فونت  Share Documentن را آتوانیم در كالس مجازي 

یك حالت آینه اي مواجه مي شویم و  فارسي باشد در كالس با پاورپوینت

از قسمت حالت  اینتمامي فونت ها وارونه نمایش داده مي شود لذا در 

File   گزينهSave as   گزينهPower Point Picture Presentation  این  را انتخاب كنیم . در

قبلي در  Power Pointداریم كه فرق آن با  Power Pointحالت ما یك خروجي 

در كالس  Shareشده و بعد از  Pictureآن تبدیل به  این است كه تمامي صفحات

 .ندارد PDFیگر نیازي به تبدیل به فرمت بهم نمي خورد و د

 ،حتما به این موضوع توجه شود pptxتوجه! فرمت فایل باید 

كردن فایل به این  Saveتاكید به این علت است كه اگر هنگام 

فرمت كال فرمت و اسم فایل پاك شود و اسم جدید داده شود بعد 

علت  است به همین pptشما داده مي شود  فرمتي كه به Saveاز 

 را پاك pptxفرمت  هنگام تغییر نام توجه داشته باشید كه

 .نكنید

 



و شما با  شتندا را ااول نتیجه دلخواه را به شمدر صورتي كه روش 

آپلود كردن فایل از  افزایش حجم مواجه شدید و زمان مورد نیاز براي

 تبدیل كنید اما نه به هر PDFحوصله شما خارج بود مي توانید آن را به 

زینه گ Save asگزینه ،  Fileقسمت  از PDFخود به  روشي، براي تبدیل فایل

PDF ا انتخاب كرده و سپس تیك گزینه رMinimum 

 Size(Publishing Online) را انتخاب كرده و فایل خود را بهPDF یل كنیدتبد. 

 

 PDFتوجه! داشته باشید در صورتي كه تصاویر موجود در فایل 

هم نمي خورد ب Optionsر قسمت د ISOما با زدن تیك گزینه ش

 .ترجیحا تیك آن را بزنید

 

  



 :سواالت متداول

ي م PDFتبدیل به  ها Power Pointعلت این امر كه گاهي سوال: 

  ر هنگام د PDFشوند و این 

Documents Share ر كالس مجازي ایجاد اختالل مي كند چیست؟د 

ن مشكل ای Power Pointبراي اینكه بفهمیم كدام یك از فایل هاي  پاسخ:

ر قسمت د Fileر قسمت د Power Pointرا به وجود مي آورند بعد از باز كردن 

Info وي گزینه رCheck for Issues لیك كنید و سپس گزینه كCheck 

Compatibility ا انتخاب نمایید در پنجره باز شده در صورتي كه ر

یي وجود داشته باشند كه بعد از تبدیل به فرمتهاي دیگر ایجاد اسالیدها

ها با د، لذا بهتر است كه اینگونه فایلمي كن مشخصمشكل مي كند را 

 .وند تا ایجاد اختالل نكنندش Share توجه به نكات باال در كالس مجازي

 

 

 4شكل 

كاربران گوشي هاي همراه و تبلت از چه مرورگري سوال: 

كلیك بر روي لینك ورود به  كنند تا بتوانند بعد ازاستفاده 

 ؟وصل شوند ADOBE CONNECTیم به كالس مستق

بهتر است كه كاربران از مرورگر دیفالت گوشي هاي همراه یا  پاسخ:

اپل از ي تبلت هایشان استفاده كنند براي نمونه كاربران گوشي ها

فایرفاكس استفاده ستفاده كنند و یا اینكه از مرورگر ا Safariمرورگر 

 .كنند

   



كابران گوشي هاي همراه و تبلت از چه طریقي مي سوال: 

 سازند؟ توانند مشكل فونت فارسي در كالس هاي مجازي را برطرف

)توجه شود براي  براي این منظور از مرورگر پافین استفاده شود پاسخ:

 (.ستفاده نماییدا Vpnاستفاده از مرورگر پافین باید از 

 

ه فونت آن فارسي است و مشكلي ندارد در كالس ك PDFچرا سوال: 

 ونت آن بهم مي ریزد؟ف Shareمجازي بعد از 

ده ممكن است با نرم افزاري كه با ش PDFبدین علت كه فایل هاي  پاسخ:

لذا باید با . بدیل شده باشدت PDFكالس مجازي سازگار نمي باشد به 

 shareایل را تبدیل كرده و سپس ف PDF Compressorاستفاده از نرم افزار 

 .ماییدن

 

 

 

 

 >> موفق باشید<<


