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 Adobe connectنصب نرم افزار  -1

  مراجعه نمایید. /101utec.ut.ac.ir/web/utecبرای نصب نرم افزار به آدرس  -     

 نیز باید نرم افزار مذكور را نصب نمایند (داوراساتید شركت كننده در دفاعیه )راهنما، مشاور و  -     

 اینترنت مناسبي باشد.شبکه سالم و  میکروفن و مكو دارای وب وارد سیستم شود با لپ تاپدانشجو حتما بایستي  -2

از پنج روز قبل پس از اطمینان از صدور مجوز با آموزش دانشکده  جهت تخصیص اتاق مجازی  هماهنگي الزم -3

 .انجام گیرد (30/14الي -30/8در ساعت اداری ) طریق ایمیل

 (16-30/8و با توجه به لزوم حضور پرسنل )هماهنگي جلسه دفاع در ساعت اداری  اطمینان از صدور مجوز دفاع -4

و تکمیل  (https://indeng.ut.ac.irبه آدرس  ی مورد نیاز دفاعیه )مراجعه به سایت دانشکدههافرم -5

 .همراه گزارش همانندجوی به آموزش دانشکدهرسال ا

 اعضا داوران ،تاریخ قطعي دفاع و تعداد واحددرج نام  به ترتیب:فرم صورتجلسه دفاع و گواهي دفاع تکمیل  -        

 بدون خط خوردگي و صحیح.( برای مقطع دكتری 18ارشد و ) (6پایان نامه  )

درخواست صدور مجوز دفاع در سایت گلستان قسمت پیشخوان خدمت و پیگیری صدور نهایي به ارسال  -      

 پس از تکمیل كلیه امضاها      ut.ac.ir.3itsآدرس

 دفاع و سپس هماهنگي دفاع صدور مجوزاطمینان از جهت مکاتبه آموزش پردیس پیگیری گردش  -      

 در فرم های مورد نظر داور داخلي همان نماینده تحصیالت تکمیلي میباشد -      

صورتجلسه دفاع توسط نماینده تحصیالت تکمیلي جهت امضا به سایر داوران از طریق پس از برگزاری جلسه دفاع  -6

 ایمیل ارسال و پس از تایید نهایي جهت امضای معاون آموزشي به آموزش دانشکده ایمیل مي گردد

 

 :تکمیليتوضیحات 

در سایت دانشکده  مبه ترتیب گام اول، دوم، سوم و چهار راهنما )در صورت نیاز(های فیلم -1

(https://indeng.ut.ac.ir ) .لطفا به آدرس درصورت عدم دسترسي بارگزاری شده است

(1-learning-management.ut.ac.ir/e مراجعه )فرایند دفاع مجازی جهت )قسمت . گردد

 دانشجویان(

 آدرس برگزاری دفاعیه شما یکي از موارد زیر خواهد بود -2

 ut.ac.ir/indeng9vclas.ب(  ut.ac.ir/indeng9vclas.الف( 

اساتید  بهبایستي كه ، خواهد داد در اختیار شما قرارآموزش دانشکده های الزم پس از انجام هماهنگيكه 

  همزمان وارد اتاق مجازی گردند.، در روز و ساعت دفاع تا نیز ارسال نمایید )راهنما، مشاور و داور(

ص سیستم قطعي برق و ...(ضبط جلسه دفاع توسط نقبعلت حجم باالی فیلم و امکان حذف فیلم به هر دلیل ) -3

 خود دانشجو با نصب نرم افزارهای مورد نیاز به شرح ذیل انجام گیرد.
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