
                                   ها ها در سایت دانشکده طریقه درج دفاعیه                                           

و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور تعریف شده   https://yazd.ac.ir/yazlog در ابتدای امر برای الگین شدن در سایت از طریق لینک

 استفاده نمایید.

 شود. شده مربوط به درج محتوای یکپارچه است که برای درج دفاعیه نیز از این قسمت استفاده می اولین صفحه نمایش داده ،در هنگام ورود

 کنید. کابتدا  بر روی دکمه محتوای جدید کلی

 

 شود. میصفحه زیر مشاهده 

 

  نمایید:شده را درج  برای درج دفاعیه، الزم است در صفحه بازشده در فیلدهای زیر، مقادیر عنوان

 نوع: خبر

 نامه عنوان: عنوان پایان

https://yazd.ac.ir/yazlog


 کننده: مقطع تحصیلی دانشجو نام ارسال

 روتیتر: نام دانشجو

 چکیده: استاد راهنما

 فکس: زمان برگزاری دفاع

 آدرس: مکان برگزاری دفاع

 ها، گروه مربوط به دفاعیه دانشکده خود را انتخاب نمایید. ر باکس گروه از زیرمجموعه دفاعیهد

 
 

 ها، سه رنگ متفاوت برای دفاعیه )مشکی(، سمینار )سبز( و پروپوزال )قرمز( در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه در صفحه بایگانی دفاعیه

 

یابد در صورتی که گزینه برگزیده را تیک  ها تغییر می ها، رنگ عنوان به رنگ مربوط به دفاعیه بایگانی دفاعیهبا انتخاب گزینه مهم، در صفحه .

 آید. ها درمی بزنیم، رنگ مربوط به سمینارها و در صورت انتخاب همزمان مهم و برگزیده، عنوان به رنگ پروپوزال



 

کنیم. برای این کار، نمونه کدی در اختیار همکاران  رود را آماده می اعیه به کار میر قسمت ویرایشگر، متنی که برای نمایش صفحه نخست دفد

 شود.قرار گرفته است که الزم است محتوای جدید را در این کد جایگزین نموده و در باکس متن کپی 

 

 گردد. ها درج می در انتها با زدن کلید ثبت، دفاعیه در صفحه دانشکده و بخش دفاعیه

ای را ویرایش و یا حذف نمایید. در صفحه نخست آن را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش و یا حذف  ثبت شده  که بخواهید دفاعیه در صورتی

 روبروی آن کلیک نمایید.

 
توانید از  و یا به هر دلیلی در زمان دیگری نمایش داده شود می شده در صفحه دانشکده نمایش داده نشود همچنین در صورتی که مایلید دفاعیه ثبت

 یابد. دکمه وضعیت روبروی آن دفاعیه استفاده نمایید. با هر بار کلیک بر روی این دکمه، رنگ آن به قرمز و با کلیک بعدی به سبز تغییر می

شود و هنگامی که سبز باشد دفاعیه در صفحه دانشکده نمایش داده  هنگامی که دکمه وضعیت، قرمز باشد، دفاعیه غیرفعال است و نمایش داده نمی

 شود. می

 
 



 :نامه نمونه کد صفحه اول پایان

<div class="DefOthText”>دانشکده دانشجو</div> 

<div class="DefOthText”> گرایش دانشجو  </div><br /> 

<div class="DefOthText”>دفاعیه</div> 

<div class="DefOthText”> مقطع تحصیلی  </div> 

<div class="DefOthText”>گرایش</div><br /> 

<div class="DefOthText”> نامه عنوان پایان  </div><br /> 

<div class="DefOthText”>نام دانشجو</div><br /> 

<div class="DefOthText”>... :استاد راهنما</div> 

<div class="DefOthText”> استاد مشاور: ...  </div> 

<div class="DefOthText”>... :استاد داور</div><br /> 

<div class="DefOthText”>زمان برگزاری جلسه دفاع</div> 

<div class="DefOthText”>مکان برگزاری جلسه دفاع</div> 

 

 
 

 ای مرکز فناوری اطالعات و خدمات رایانه


