
 :صورت مجازیی برگزاری جلسات دفاع کارشناسی بهنامهوهشی

 : گرامی دانشجویاناطالع  جهت

 یهشود. جلسشهریور شروع می 4شنبه روز سه 8:30راس ساعت  ،4داوری های داوری به جز گروه جلسات تمام گروه 

 شود. آغاز میشهریور  4شنبه روز سه 11:00راس ساعت  4داوری  گروه

 ی جلسات دفاع از طریق سامانهAdobe connect  ایسامانهشود. جلسات از طریق همان برگزار میو به صورت برخط 

ر نیمسال گذشته از دبرگزار شده است. لذا اگر  در نیمسال گذشتهمجازی دانشکده  هایکالسشود که برگزار می

افزار جدید وجود اید، نیازی به نصب نرمبرخط استفاده کرده شآموزی یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران برای سامانه

 ود در لینک زیر دانلود و نصب نمایید:طبق دستورالعمل موجرا  افزارهای مورد نیازنرمصورت ندارد. در غیر این

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

  ی سامانه تر باو آشنایی بیش آمادگیکسب برایAdobe connect شود فیلم آموزشی به آدرس زیر تماشا توصیه می

 شود: 

%B5%D9%81%D8%B1_%D8%AA%D8%A7_%https://www.aparat.com/v/X3N0F/%D8

D8%B5%D8%AF_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_adobe_connect_%D9

%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%DA%

AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C 
 ه نمایید.شود از مرورگر موزیال فایرفاکس استفادتوصیه می 

  2ی ان ارائهموع زمجنفره م 2های گروهی ی خود را ارائه نماید )برای پروژهد تا پروژهدقیقه فرصت دار 10هر دانشجو 

 دقیقه 25ز دقیقه است. در مجموع زمان دفاع هر دانشجو نباید ا 10زمان پرسش و پاسخ نیز  دقیقه است(. 15نفر 

 تجاوز نماید. دقیقه( 30 ،نفره 2های )برای پروژه

  تعداد اسالیدهای شود که به دقت، وقت خود را تنظیم کنید. پیشنهاد میدقیقه، لطفا  10با توجه به محدودیت زمانی

ی نتایج ر وقت خود را به ارائههمچنین بیشت بیشتر نباشد. نفره( 2های اسالید برای پروژه 20) اسالید 15هر ارائه از 

 پرهیز کنید.  طوالنی مقاالت گفتن مقدمه و مرور ِو دستاوردها اختصاص داده و از 

 های مهمان وارد یکی از اتاق آزمایشی و به عنوان صورت، بهشود روز قبل از برگزاری جلسات دفاعاکیدا توصیه می

د صورت مهمان نیازی به گذرواژه نداریبه برای ورودبرخورد نکنید ) شوید تا در روز دفاع به مشکل)جدول الف( مجازی 

ها محدود است و مثال امکان بسیاری از دسترسیمهمان صورت ود بهالبته با ورکند. و تایپ اسم کاربر کفایت می

 های مورد نیاز به شما داده خواهد شد(.بارگذاری فایل وجود ندارد. در روز دفاع دسترسی

  برای ورود به اتاق مجازی لطفا لینک اتاق را در مرورگر فایرفاکس باز کنید. سپس به عنوانguest سم کامل خود را ا

 التین نوشته و وارد اتاق شوید )نیازی به گذرواژه ندارید(.با حروف 

  ی خود را که به شهریورماه، فایل ارائه 3روز دوشنبه  22حداکثر تا ساعت  الزم استدانشجویان گرامی

)جدول  مربوط به گروه داوری خود ایمیل نمایند به مدیران اتاق مجازیتبدیل شده است،  PDFفرمت 

های ارائه از قبل در اتاق مجازی بارگذاری شود تا در هنگام دفاع با مشکل سعی ما بر این است تا فایل .الف را ببینید(

 بارگذاری مواجه نشویم.

 اسالیدها حتما به فرمت  ترشود که جهت بارگذاری سریعتوصیه میPDF .مایید جه نتولطفا همچنین  تبدیل شوند

 یجبور به ارائهموجود ندارد. چنانچه  Adobe connectی سامانهکه امکان بارگذاری فایل نمآهنگ )ویدئو کلیپ( در 

 از طریق ایمیل بفرستید.  )جدول ب( نمآهنگی هستید، آن را پیش از روز جلسه برای داوران گروه خود
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https://www.aparat.com/v/X3N0F/%D8%B5%D9%81%D8%B1_%D8%AA%D8%A7_%D8%B5%D8%AF_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_adobe_connect_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C


  ،صبح برای  8زودتر از ساعت شروع جلسه ) دقیقه 30حداقل باید  حتما تمامی دانشجویاندر روز دفاع

در اتاق مجازی مربوط به گروه ( 4صبح برای گروه داوری  10:30، 4ز گروه های داوری به جی گروههمه

ام حضور زودهنگ الف پیوست شده است(.در جدول  )لینک اتاق مجازی هر گروه داوری داوری خود حاضر باشند

ذاری ارائه، پیش مشکالت احتمالی ارتباط صوتی و تصویری و بارگد تا با همیاری مدیران اتاق مجازی کنشما کمک می

 از شروع رسمی جلسه برطرف شود.

  ی خودشان فرا رسد، الزامی است.حضور دانشجویان در اتاق مجازی تا زمانی که نوبت ارائه 

 دهنده باید روشن باشد. در صورت بروز مشکالت پهنای رائهدر طول ارائه، دوربین و میکروفون دانشجو یا دانشجویان ا

 فی اولیه خاموش شود.تواند پس از معردوربین می اتاق مجازیباند، به تشخیص مدیر 

 ی شما سوال داشته باشند، فایل گزارش را را آماده و از آنجا که ممکن است اساتید محترم داور از متن گزارش پروژه

 البته نیازی به بارگذاری فایل گزارش در سامانه وجود ندارد. در دسترس داشته باشید.

 است و ایشان بعد از پایان مدت مقرر، مدیر اتاق مربوطه  یهبر عهدنامه مطابق شیوهزمان جلسه  و نظارت بر مدیریت

 دهند. ها پایان میدقیقه، به زمان ارائه و پرسش و پاسخ 25حداکثر 

 روه داوری خود را در اختیار مهمانان مورد نظر خود قرار دهند. خواهشمند است از گ دانشجویان اجازه دارند لینک

دعوت کردن تعداد زیاد مهمان بپرهیزید. تعداد زیاد حاضران در اتاق مجازی ممکن است سبب اختالل در برگزاری 

 جلسه شود. 

  61119945ی تماس دانشکده، با شمارهانفورماتیک در صورت بروز هرگونه مشکل فنی با جناب آقای متقیان، مسئول 

 تماس بگیرید. 

 

 

 

 های داوری جدول الف: لینک  اتاق مجازی گروه

 ایمیل مدیر اتاق مجازی مدیر اتاق مجازی لینک اتاق مجازی گروه داوری

1 http://vclas9.ut.ac.ir/mecheng پوردکتر صفاری m.saffaripour@ut.ac.ir 

2 http://vclas9.ut.ac.ir/mecheng2 دکتر بازارگان vbazargan@ut.ac.ir 

3 http://vclas9.ut.ac.ir/mecheng3 دکتر صدیقی asadighi@ut.ac.ir 

4 http://vclas9.ut.ac.ir/mecheng4 دکتر حقیقی mohaghighi@ut.ac.ir 

5 http://vclas9.ut.ac.ir/mecheng4 دکتر مهنما m.mahnama@ut.ac.ir 

6 http://vclas9.ut.ac.ir/mecheng5 دکتر فراهانی mrfarahani@ut.ac.ir 

7 http://vclas9.ut.ac.ir/mecheng6 دکتر فرجی ghfaraji@ut.ac.ir 
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 های کارشناسیاساتید برای جلسات دفاع پروژههای داوری جدول ب: گروه

 )علوم حرارتی( 1گروه داوران 

afsharia@ut.ac.ir دکتر افشاری akhavan@ut.ac.ir خواندکتر ا 

bsajadi@ut.ac.ir دکتر سجادی ashjaee@ut.ac.ir  شجعیدکتر ا 

kahroba@ut.ac.ir دکتر کهربائیان hanafizadeh@ut.ac.ir زادهدکتر حنفی 

fkowsari@ut.ac.ir دکتر کوثری hshokoh@ut.ac.ir دکتر شکوهمند 

houshfar@ut.ac.ir دکتر هوشفر m.saffaripour@ut.ac.ir پوردکتر صفاری 

  pahmadi@ut.ac.ir دکتر احمدی 

 )مکانیک سیاالت( 2گروه داوران 

evahid@ut.ac.ir دکتر اصفهانیان chini@ut.ac.ir دکتر چینی 

azadeh.jafari@ut.ac.ir دکتر جعفری ariasi@ut.ac.ir دکتر ریاسی 

sadeghy@ut.ac.ir 
 کیوان دکتر

 صادقی
kgharali@ut.ac.ir دکتر قرئلی 

rahimyan@ut.ac.ir دکتر رحیمیان afnajafi@ut.ac.ir 
 امیرفرهاددکتر 

 نجفی 

mraisee@ut.ac.ir دکتر رئیسی anour@ut.ac.ir دکتر نوربخش 

arjalali@ut.ac.ir دکتر جاللی vbazargan@ut.ac.ir دکتر بازارگان 

nejat@ut.ac.ir دکتر نجات hamzehnava@ut.ac.ir  حمزه نوامهندس 

 )دینامیک، ارتعاشات و کنترل( 3گروه داوران 

arash.bahrami@ut.ac.ir دکتر بهرامی fshirazi@ut.ac.ir دکتر شیرازی 

zakerzadeh@ut.ac.ir دکتر ذاکرزاده m.ayati@ut.ac.ir دکتر آیتی 

mjsadigh@ut.ac.ir دکتر صدیق myazdi@ut.ac.ir دکتر حائری 

mahdimoghimi@ut.ac.ir زنددکتر مقیمی mmahjoob@ut.ac.ir دکتر محجوب 

farshid_najafi@ut.ac.ir 
فرشید دکتر 

  نجفی
aykoma@ut.ac.ir دکتر یوسفی کما 

mbahrami@ut.ac.ir دکتر نیکخواه  asadighi@ut.ac.ir دکتر صدیقی 

mailto:hanafizadeh@ut.ac.ir


 (1 )مکانیک جامدات 4گروه داوران 

baghani@ut.ac.ir باغانی دکتر aataee@ut.ac.ir  عطائیدکتر 

mohaghighi@ut.ac.ir دکتر حقیقی  mshariatp@ut.ac.ir پناهیدکتر شریعت 

daneshmehr@ut.ac.ir مهردکتر دانش nsoltani@ut.ac.ir دکتر سلطانی 

ganjiani@ut.ac.ir دکتر گنجیانی msafarabadi@ut.ac.ir دکتر صفرآبادی 

ehosseinian@ut.ac.ir دکتر حسینیان tnezhad@ut.ac.ir دکتر تیمورنژاد 

 (2)مکانیک جامدات  5گروه داوران 

arastgo@ut.ac.ir دکتر راستگو m.karimpour@ut.ac.ir پوردکتر کریم 

m.fakhrabadi@ut.ac.ir  فخرآبادیدکتر mmosavi@ut.ac.ir دکتر موسوی 

amasomi@ut.ac.ir  معصومیدکتر mhnaei@ut.ac.ir یدکتر نائ 

m.mahnama@ut.ac.ir دکتر مهنما manazari@ut.ac.ir دکتر نظری 

 (1)ساخت و تولید  6گروه داوران 

alaraee@ut.ac.ir دکتر آرایی m.baniasadi@ut.ac.ir  اسدی بنیدکتر 

cabrinia@ut.ac.ir نیادکتر ابری mrfarahani@ut.ac.ir دکتر فراهانی 

aliparvizi@ut.ac.ir دکتر پرویزی mahdavin@ut.ac.ir  نژادمهدویدکتر 

 

 (2)ساخت و تولید  7گروه داوران 

alireza.sadeghi@ut.ac.ir دکتر علیرضا صادقی 

mjhadad@ut.ac.ir دکتر حداد 

mhamedi@ut.ac.ir دکتر حامدی 

ghfaraji@ut.ac.ir دکتر فرجی 

 


