همکار گرانقدر
با سالم و عرض ادب
احتراما ،ضمن تشکر از قبول زحمت جهت شرکت در جلسه دفاع ،توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم:
 -1دفاع آنالین در پلترفرم ادبی کانکت و از طریق لینک اختصاصی با نام دانشجو که در دعوت نامه خدمت
شما ارسال شده است انجام می شود.
 -2خواهشمند است ترجیحا از کامپیوتر برای ورود به اتاق مجازی استفاده نمایید تا کیفیت ارتباط باالتر با
شد.
 -3استفاده از اپلیکیشن ادبی کانکت به جای اتصال از طریق  Browserتوصیه می شود.
 -4از طریق لینک زیر می توان اپلیکیشن را نصب نمود:
https://cic.aut.ac.ir/content/3510/
 -5برای ورود به جلسه دفاع ،همکاران داخل دانشگاه صنعتی امیرکبیر از طریق شناسه کاربری و رمز ورود
ایمیل دانشگاهی خود و همکاران خارج از دانشگاه به عنوان میهمان و با نام خانوادگی خود وارد می شوند
و پس از ورود ،توسط میزبان جلسه) ، (HOSTنقش آنان به  Presenterیا  Participantتغییر
خواهد کرد.
 -6استاد راهنما به عنوان  Hostدر نظر گرفته می شود.
 -7لطفا پس از ورود به جلسه ،از  barباالی صفحه ،میکروفن را انتخاب و سپس آن را تنظیم نمایید.
 -8خواهشمد است در طول دفاع در مکانی ثابت و بدون سرو صدا حضور داشته باشید و حتی المکان از
هدست مناسب استفاده نمایید.
 -9برای بهبود کیفیت صدا در جلسه ،لطفا هنگامی که صحبت نمی کنید میکروفن خود را خاموش نمایید.
-10الزم است تا کل جلسه دفاع توسط میزبان جلسه ضبط شود .لینک فیلم جلسه پس از دفاع در اختیار
دفتر تحصیالت تکمیلی قرار می گیرد.
-11نماینده محترم تحصیالت تکمیلی مسئول نظارت بر کیفیت جلسه دفاع است و هر زمان که تشخیص
دهد مشکلی در اتصال آنالین وجود دارد الزم است تا با کارشناس پشتیبانی آنالین دانشکده تماس گرفته
شود.

-12پس از ارائه دانشجو و پرسش و پاسخ ،الزم است دانشجو از جلسه خارج شود تا هیات داوران و اساتید
راهنما و مشاور در مورد نمره ،شور نماینده و پس از آن دانشجو مجددا به جلسه باز گشته و نمره به
ایشان اعالم شود.
-13پس از دفاع و توافق در نمره ،برگه ارزیابی و سایر فرم ها که نیاز به امضا دارد از طریق ایمیل بین اساتید
دست به دست خواهد شد تا امضا ها تکمیل شود و سپس نماینده محترم تحصیالت تکمیلی فرم ها را
برای کارشناس آموزش ارسال خواهد کرد.
در انتها ضمن تشکر مجدد از قبول زحمت ،خواهشمند است درصورت وجود هرگونه ابهام با همکاران آموزش و یا
پشتیبانی آنالین دانشکده تماس حاصل فرمایید.
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 سرکار خانم پورحجتی :کارشناس تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد) m.pourhojati@aut.ac.ir
 سرکار خانم عمادی :کارشناس پشتیبانی آنالین

emadi@aut.ac.ir

با تشکر
اکبر کارخانه
معاون تحصیالت تکمیلی و پژوهشی
دانشکده مهندسی پزشکی

