
 پایان نامه/رساله دفاع الکترونیکی و انجام درخواست راهنما و مراحل

 صدور گواهی اعالم کفایت  – الف

سایت دانشکده از  )دکتري( فرم اعالم کفایت نهایی )کارشناسی ارشد(/ فرم گواهی اعالم کفایت دریافت -1

  c.irhttps://civeng.ut.aلینک    ي آموزشیفرم هاراهنما و  << مهندسی عمران

پیگیري دانشجو براي صدور و تایید گواهی اعالم کفایت توسط استاد راهنما و تعیین اساتید داور توسط مدیر  -2

 گرایش،

ارسال فرم تایید شده توسط مدیر گرایش، بصورت اتوماسیون یا ایمیل براي معاون آموزشی و تحصیالت  -3

 تکمیلی دانشکده.

 درصورت عدم نیاز به پیش دفاع/ )براي دانشجویان دکتري(بسیار مهم نکته
 <<فرم هاي آموزشی <<از سایت دانشکده مهندسی عمران يرساله دکتر هیاول دییفرم تأ و تکمیل دریافت -1

  https://civeng.ut.ac.irدانشجویان دکتري     لینک  

 توسط دانشجو الزامی است.ISI ضمیمه نمودن صفحه اول و نامه پذیرش مقالهنکته مهم: 

، ارائه مدارک زیر توسط دانشجو الزامی مجوز دفاعبراي مکاتبه با معاونت آموزشی پردیس براي دریافت  -2

 است:

استاد راهنما(/ فایل مقاله/ فایل رساله/ گواهی  چاپ یا پذیرش شده )امضاء شده توسط ISI مقاله صفحه اول

 اعالم وصول امضاء شده توسط استادان.

امضاء شده توسط استاد داور  دکتري رساله اولیه تأیید فرمارسال  دفاعدرصورت عدم نیاز به پیش  -3

 .(ababazadeh@ut.ac.irایمیلبه مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران. ) )بصورت محرمانه(

  اعالم وصول -ب

 از نهایی دفاع براي( دکتري رساله یا ارشد کارشناسی  فرم اعالم وصول )تحویل پایان نامه دریافت و تکمیل -1

  https://civeng.ut.ac.irراهنما و فرم هاي آموزشی   لینک  <<سایت دانشکده مهندسی عمران 

 تحویل یک نسخه از پایان نامه/رساله به اساتید داور و امضاء فرم اعالم وصول توسط استاد داور. -2

یالت تکمیلی دانشکده مهندسی به تحصبراي اخذ مجوز دفاع دانشجو باید فرم امضاء شده توسط اساتید را  -3

 تحویل دهد. عمران

 .تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمرانپیگیري و کسب اطالع از صدور مجوز دفاع از  -4

 پس از صدور مجوز، هماهنگی با اساتید براي تعیین روز و ساعت برگزاري جلسه دفاع. -5

https://civeng.ut.ac.ir/images/Files/Forms/MSc/Adequacy_Declaration_Certificate_Form.pdf
https://civeng.ut.ac.ir/images/Files/Forms/PHD/Pre_Defense_Adequacy_Declaration_Form.doc
https://civeng.ut.ac.ir/
mailto:ababazadeh@ut.ac.ir
https://civeng.ut.ac.ir/images/Files/Forms/MSc/formtahvilpayanarshad.doc


 )درخواست دفاع(  – ج

 ورود به سامان گلستان / پیشخوان خدمت درخواست دفاع  -1

 و سپس زدن کلید بازگشت  الزم و زدن کلید ایجاد/ وارد کردن اطالعات 1شکلمطابق 
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 بارگذاري رساله/پایان نامه براي همانندجویی در فرایند تصویب و دفاع -2

اقدام به  http://tik.irandoc.ac.ir در سایت  جهت دریافت درصد مشابهت )همانندجویی( الزم است

 . همانندجویی فایل پایان نامه / رساله خود نماید

 : نکات مهم

 ریافت آن از استاد د و امکان دنداریاستاد راهنماي اول را در اختیار   براي همانندجویی اگر ایمیل و شناسه

براي  similarity@ut.ac.ir ایمیل و )همه با حروف بزرگ ABIWF9 (شناسه ، ازراهنما میسر نیست

 .دیهمانندجویی استفاده نمای

 در صورتی در سامانه جامع آموزش می باشد  اولویت ایمیل دانشجو جهت همانندجویی، ایمیل شخصی مندرج ،

 . استفاده نمایید  که ایمیل شخصی خالی بود از ایمیل دانشگاهی

براي دانشجویان عبارتست از :اطالعات شخصی و    مشاهده ایمیل درج شده در سامانه آموزش  مسیر

 پردازش پست الکترونیکی و شماره دانشجو<<مشاهده اطالعات ثبت شده در سامانه<<کلی

 و گواهی مربوطه را   الزم است که بعد از دریافت درصد همانندجویی و گواهی آن از روش فوق ، مقدار درصد

در فرایند هاي درخواست تصویب موضوع و درخواست دفاع ثبت نمایید تا استادان راهنما و مشاور و .... آنرا 

 .بررسی و تایید نمایند

 بارگذاري رساله/پایان نامه براي همانندجویی  نکات مهم

 .باشد docx فرمت فایل -1

 .باکس نوشته نشده باشد تکست داخل نامه / رساله(متن اصلی )طرح پیشنهادي / پایان -2

 "وجود ندارد همانندجویی به دلیل عدم رعایت استانداردهاي نگارش، امکان صدور گواهی"در صورتیکه پیغام  -3

 :را مشاهده کردید به این معنی است که 1۹۹یا عدد 

 نامشخص و نامفهوم وجود دارد کاراکترهاي در متن بارگذاري شده 

  (ض به ص است )مثاًل تبدیلانجام شدهتبدیل حروف به یکدیگر 

 هاي تکراريِ بیش از حد در متنوجود جمالت و پاراگراف 

 چسباندن و یا جداسازي نامتعارف کلمات 

 معنا در متناستفاده از حروف بی 

 جایی غیرمتعارف کلمات در جمله )مثاًل عبارت بیش از حد به حد از بیش در جمله تبدیل شود( جابه 

 (…جا از عالئم نگارشی )مثالً استفاده زیاد از ویرگول، نقطه، فاصله، نیم فاصله و و بی استفاده نادرست 

 تبدیل کلمات 

 امالئی و نظایر آن خطاهاي 

http://tik.irandoc.ac.ir/
mailto:similarity@ut.ac.ir


 در کارتابل قابل مشاهده  ساعت 4۸دقیقه و حداکثر  2۰حداقل  در روزهاي کاري، بین همانندجویی نتیجه

 .باشدمی

  بارگذاري پایان نامه / رساله خود در سامانه آموزش دانشگاه تهران، ازچنانچه دانشجو مایل است قبل از 

بایست )خارج از سامانه آموزش( مطلع گردد، می همانندجویی خود از طریق سایت همانندجویی درصد

ثبت  پست الکترونیکی و شماره همراه دانشجو در سامانه آموزش که در پردازش شخصی آدرس ایمیل با

تواند با ایمیل نماید. در صورتیکه ایمیل شخصی وي در پردازش مذکور خالی بود، میشده است اقدام 

 .اقدام نماید همانندجویی از طریق سایت همانندجویی دانشگاهی خود به دریافت درصد

 :مسیر پردازش فوق عبارتست از

 شماره همراه دانشجوپست الکترونیکی و  - مشاهده اطالعات ثبت شده در سامانه -اطالعات شخصی و کلی 

در فرایند تصویب و دفاع در سامانه آموزش دانشگاه تهران الزامی و مورد  همانندجویی دریافت درصد :نکته بسیار مهم

 .باشدقبول دانشگاه می

 .باشد، ودر صورت لزوم باید فایل پروپوزال اصالح گردد( %3۰)نتیجه همانند جویی باید کمتر از 

  (4و زدن کلید تایید و ارسال/ مرحله)و سپس بازگشت  3و  2مدارک الزم مطابق شکل ارسالورود به مرحله  -3

 

 

و است دانشجویان کارشناسی ارشد  الزمتذکر مهم: 

 را بارگذاري نمایند. (5و  1) ک شمارهرامددکتري 

3 

2 



 

کار آموزش درخواستتان از کارشناس دانشکده و  مراحل تایید درخواست دفاع را در سامانه گلستان از طریق گردش -4

، کلید جهت هماهنگی جلسه دفاع ارسال دوباره درخواست به پیشخوان شماپس از  کنید و استادان پیگیري

 بزنید.برگزاري جلسه دفاع تایید و ارسال را براي 

 تلفن توسط دانشجو  یا یمیل واز طریق ا با اساتید هماهنگی زمان جلسه دفاع

 آوري بسیار مهمیاد 
ه کارشناس تحصیالت تکمیلی ، جهت رزرو اتاق دفاع ببراي دفاعبا اساتید زمان قطعی هماهنگ شده ارسال ایمیل 

 ۰21 - 611121۸1تلفن      dorooei@ut.ac.ir ارویی             arezapoor@ut.ac.irرضاپور /  دانشکده

 ،جهت اطالع رسانی در سایتو تکمیل و ارسال آن از سایت دانشکده مهندسی عمران  اطالعیه جلسه دفاعدریافت 

  azkazemi@ut.ac.ir به ایمیل  

د ت را براي تاییدرخواسپس از برگزاري جلسه دفاع و تایید صورتجلسه توسط استادان و کارشناس دانشکده  -5

جهت ثبت در ایرانداک به اطالعات و بارگذاري فایل پایان نامه/رساله اصالح شده براساس نظرات استادان 

 د.را بزنیتایید و ارسال راهنما ارسال کنید، و بعد از تایید استاد راهنما براي ارسال به ایرانداک کلید استاد 

اگر ارسال به ایرانداک انجام نشد و خطاي سامانه رخداد، تیک زرد زیر کلید تایید تایید و ارسال را براي گذر 

 از مرحله ایرانداک بزنید.

 
 را بزنید،  گردش کار آموزشادامه کار، کلید  و پیگیري احتمالی درخواستمشاهده روند انجام براي  -

4 

mailto:arezapoor@ut.ac.ir
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https://civeng.ut.ac.ir/images/Files/Forms/MSc/00186.pdf
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 براي ورود به اتاق دفاع   adobe connectنصب نرم افزار -د
 دفاع الکترونیکی استفاده از محیط اتاق براي الزم افزارها و افزونه هاي نرم نصب لینک -1

https://soft98.ir/software/office/15080-adobe-connect-download.html 

 
 

 ینک ورود به اتاق هاي الکترونیکی دفاع دانشکده مهندسی عمرانل -2

طریق اساتید و دانشجویان براي ورود به اتاق دفاع، نرم افزارها و افزونه هاي الزم را نصب کنند، سپس از 

 وارد اتاق دفاع شوند. وارد کردن نام و نام خانوادگیلینک اتاق دفاع و 

  http://vroom.ut.ac.ir/civeng1   لینک اتاق شماره یک

 http://vroom.ut.ac.ir/civeng2     لینک اتاق شماره دو

 http://vroom.ut.ac.ir/civeng3    سهلینک اتاق شماره 

  http://vroom.ut.ac.ir/civeng4 چهار لینک اتاق شماره          

  http://vroom.ut.ac.ir/civeng5    پنجلینک اتاق شماره              

https://soft98.ir/software/office/15080-adobe-connect-download.html
http://vroom.ut.ac.ir/civeng1
http://vroom.ut.ac.ir/civeng2
http://vroom.ut.ac.ir/civeng3
http://vroom.ut.ac.ir/civeng4
http://vroom.ut.ac.ir/civeng5


 :مکانات زیر در جلسه دفاع الزامی استافراهم کردن شرایط و  
 با تاینترن اتصال و مکینتاش، یا ویندوز عامل سیستم با رایانه از باید جلسه دفاع،اعضاي شرکت کننده در  -1

ازاي هر ویدئوي  کیلو بیت در ثانیه به300دستکم  کیلو بیت بر ثانیه براي ارسال و512دستکم )کافی باند پهناي

 .براي دریافت( استفاده کنند جلسه مجازيحاضر در 

طبق شکل زیر، )با قرار دادن نشانگر موس روي عالمت آنتن درسمت راست باالي صفحه و کلیک کردن روي 

 داده می شود( آنتن، مشخصات نمایش

 
 ارائه لمح اتاق که وضعیتی در دانشجو توسط)همزمان دوربین لب تاب و وبکم یا موبایل( ( وبکم) دوربین نصب -2

 .دهد پوشش کامل طور به را

 .باشد برخوردار او صداي ارسال براي کافی کیفیت از باید دانشجو رایانه میکروفون -3

 بلندگو، میکروفن و دوربین باید سبز شوند.باالي صفحه و کلیک کردن روي طبق شکل زیر، 

 
 

 . تکمیلی تحصیالت نماینده توسط میکروفون و وبکم شرایط تایید از پس جلسه دفاع آغاز -4

 . کنند شرکت جلسه در توانند می دانشکده سیاست به بسته دیگر مهمانان و دانشجویان -5

 يگذار اشتراک به یا و( ارائه فایل) مستند گذاري اشتراک به امکان از استفاده با دانشجو توسط ارائه دفاع -6

 صوت. و تصویر همراه کامپیوتربه صفحه

 طبق شکل زیر،  Share Document بهتر است براي پرهیز از بروز مشکالت احتمالی در نمایش فایلها در

 استفاده شود. Share My screen( از منوي Desktop)با اجراي مراحل زیر و  به شتراک گذاشتن 



 
 بجاي مرورگر فایر فاکس از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده شود. Share My screenدرصورت اجرا نشدن 

 

  در اتاق دفاع مجازي Power Pointو  PDF بهم ریختن رفع مشکالت

 PDFفع مشکل ر -1

 Shareبا یک حجم معقول در اختیار دارید و می خواهید آن را در کالس مجازي PDF زمانی که یک فایل 

Document  کنید ولی بعد از انتخاب فایل وShare فایل را با  کردن آن با هنگ و کندي مواجه می شویم ابتدا باید این

حجمی باالتر  داریم که شاید PDFتبدیل کنیم ، در این حالت ما یک خروجی  PDF Compressorاستفاده از نرم افزار 

 از حجم فایل قبلی داشته باشد اما این نرم افزار یک سري عملیاتی روي این فایل انجام داده که آن را با

 .کنیم Shareکالس مجازي سازگار کرده و سپس آن را 

 

 با فونت فارسی Power Pointرفع مشکل  -2

 هر گونه فایلی با فونت انگلیسی هیچ گونه مشکلی نداریم و بدون کردن Shareابتدا به این نکته توجه کنیم که براي 

 کنیم اما در صورتی که فونت پاورپوینت Share Documentن را آهیچ گونه تبدیلی می توانیم در کالس مجازي 

 این یک حالت آینه اي مواجه می شویم و تمامی فونت ها وارونه نمایش داده می شود لذا در فارسی باشد در کالس با

1 

2 



این حالت  را انتخاب کنیم . در  Power Point Picture Presentationگزينه   Save asگزينه   Fileاز قسمت حالت 

آن تبدیل به  قبلی در این است که تمامی صفحات Power Pointداریم که فرق آن با  Power Pointما یک خروجی 

Picture  شده و بعد ازShare  دیگر نیازي به تبدیل به فرمت در کالس بهم نمی خورد وPDF ندارد. 

تاکید به این علت است که اگر هنگام  ،حتما به این موضوع توجه شود pptxتوجه! فرمت فایل باید 

Save  کردن فایل به این فرمت کال فرمت و اسم فایل پاک شود و اسم جدید داده شود بعد ازSave 

 همین علت هنگام تغییر نام توجه داشته باشید کهاست به  pptشما داده می شود  فرمتی که به

 .نکنید را پاک pptxفرمت 

 

 و شما با افزایش حجم مواجه شدید و زمان مورد نیاز براي شتندا را ااول نتیجه دلخواه را به شمدر صورتی که روش 

 به هر روشی، براي تبدیل فایلتبدیل کنید اما نه  PDFآپلود کردن فایل از حوصله شما خارج بود می توانید آن را به 

 Minimumا انتخاب کرده و سپس تیک گزینه ر PDFزینه گ Save asگزینه ،  Fileقسمت  از PDFخود به 

 Size(Publishing Online) را انتخاب کرده و فایل خود را بهPDF یل کنیدتبد. 

 



ر د ISOما با زدن تیک گزینه ش PDFتوجه! داشته باشید در صورتی که تصاویر موجود در فایل 

 .هم نمی خورد ترجیحا تیک آن را بزنیدب Optionsقسمت 

 

 :سواالت متداول

  ر هنگام د PDFی شوند و این م PDFتبدیل به  ها Power Pointعلت این امر که گاهی سوال: 

Documents Share ر کالس مجازي ایجاد اختالل می کند چیست؟د 

ن مشکل را به وجود می آورند بعد از باز کردن ای Power Pointبراي اینکه بفهمیم کدام یک از فایل هاي  پاسخ:

Power Point ر قسمت دFile ر قسمت دInfo وي گزینه رCheck for Issues لیک کنید و سپس گزینه کCheck 

Compatibility یی وجود داشته باشند که بعد از تبدیل ا انتخاب نمایید در پنجره باز شده در صورتی که اسالیدهار

 ها با توجه به نکات باال درد، لذا بهتر است که اینگونه فایلمی کن مشخصبه فرمتهاي دیگر ایجاد مشکل می کند را 

 .وند تا ایجاد اختالل نکنندش Share کالس مجازي



 

 

 4شکل 

ر روي کلیک ب کنند تا بتوانند بعد ازکاربران گوشی هاي همراه و تبلت از چه مرورگري استفاده سوال: 

 ؟وصل شوند ADOBE CONNECTیم به لینک ورود به کالس مستق

بهتر است که کاربران از مرورگر دیفالت گوشی هاي همراه یا تبلت هایشان استفاده کنند براي نمونه کاربران  پاسخ:

 .فایرفاکس استفاده کنندستفاده کنند و یا اینکه از مرورگر ا Safariاپل از مرورگر ي گوشی ها

   

کابران گوشی هاي همراه و تبلت از چه طریقی می توانند مشکل فونت فارسی در کالس هاي سوال: 

 سازند؟ مجازي را برطرف

ستفاده ا Vpn)توجه شود براي استفاده از مرورگر پافین باید از  براي این منظور از مرورگر پافین استفاده شود پاسخ:

  (.نمایید



 

ونت آن ف Shareه فونت آن فارسی است و مشکلی ندارد در کالس مجازي بعد از ک PDFچرا سوال: 

 بهم می ریزد؟

 PDFده ممکن است با نرم افزاري که با کالس مجازي سازگار نمی باشد به ش PDFبدین علت که فایل هاي  پاسخ:

 .ماییدن shareایل را تبدیل کرده و سپس ف PDF Compressorلذا باید با استفاده از نرم افزار . بدیل شده باشدت

 

 تنظیم کننده: عبدالرحیم رضاپور

 رابط و راهبر  کارشناس تحصیالت تکمیلی و

 اتاق مجازي دانشکده مهندسی عمران

             arezapoor@ut.ac.irایمیل  
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