شيوه برگزاري جلسات دفاع
 -1وارد سامانه آموزش آنالين شده و يكي از دروس اتان را انتخاب كنيد .بداليلي در سيستم سماي دانشگاه پاياننامه د ر
ليست دروس اساتيد ظاهر نمي شود .لذا يكي از دروس خود را به دلخواه انتخاب كنيد .پيشنهاد ما اين است كه درس
پروژه هاي كارشناسي را اگر داشته باشيد انتخاب كنيد .در تالش هستيم دروس پايان نامه تحصيالت تكميلي را به نحوي
وارد سامانه آموزش آنالين بكنيم.

 -2رفتن به بخش كالس مجازي

 -3ايجاد كالس جديد

 -4تيک مربوط به «افزودن تمام كاربران  » ...را برداريد  .كليد «ايجاد» را بزنيد.

 -5در صفحه باز شده «اضافه كردن جلسه جديد» را بزنيد.

 -6تاريخ و ساعت جلسه و طول مدت آن را تنظيم كنيد .سپس وارد بخش كاربران مجاز كالس شويد.

 -7در سمت راست تصوير اسم خودتان را پيدا كنيد و تيک مقابل آن را فعال كنيد و با استفاده از «مثلث اشاره كننده به
سمت چپ» اسم خود را به سمت چپ منتقل كنيد.

 -8وضعيتي مشابه شكل زير بايد وجود داشته باشد .اسم خود را سمت چپ پيدا كنيد و تيک آن را بزنيد و كليد تغيير نقش
را بزنيد.

 -9نقش  Hostرا به خودتان بدهيد.

 -11بعد از اعمال فوق از پايين صفحه دوباره كالس مجازي را بزنيد روي جلسۀ تنظيم شده كه آبي پررنگ شده است كليک
كنيد .تا وارد كالس مجازي شويد .فرض مي شود كه نرم افزار  Adobe Connectرا قبال نصب كرده ايد .اگر پيغام مربوط
به  popupظاهر شد آن را به روشي كه در «راهنماي تشكيل كالس مجازي» شرح داده شده است حل نماييد.

 -11بعد از ورود به كالس مجازي به منوي  Meetingرفته گزينه  Manage Access & Entryو سپس Invite Participants
را بزنيد.

 -12در صفحه باز شده يک آدرس اينترنتي ) (URLظاهر مي شود

-13

آدرس را ( مثال /http://vc4.viannacloud.ir/rwy301k1kr90

) كپي كرده و از طريق شبكه هاي

اجتماعي  ،ايميل ،پيامک ،اتوماسيون اداري به دست دانشجويان و اساتيدي كه در جلسه بايد حضور داشته باشند
برسانيد.
 -14حضار شركت كننده در جلسه ،با كپي كردن اين لينک در مرورگر يا نرم افزار  adobe connectخود مي توانند در
جلسه شركت كنند.
-15موقعي كه يكي از حضار مي خواهد وارد كالس بشود بايد به عنوان  Guestوارد شود و يک اسم كه معرفي كننده او باشد
انتخاب كند و سپس  Enter Roomرا بزند.

 -16حضار قبل از ورود به كالس صفحه زير را مشاهده مي كنند .كه نشان دهنده اين است كه استاد درس بايد اجازه حضور
را بدهد.

-17

در صفحه استاد درس پيام زير ظاهر مي شود .براي اجازه ورود  Acceptرا بزنيد.

-18

صفحه استاد درس به اين شكل در مي آيد و فرد مورد نظر وارد كالس مي شود.

 – 21استاد ،دانشجويي را كه ارائه دهنده هست را انتخاب كرده روي آن كليک مي كند.
 :Make Presenterفرد مورد نظر را به عنوان ارائه دهنده در سيستم معرفي مي كند
 :Enable Microphoneميكروفون طرف مقابل را فعال مي كند.
 :Enable Videoدوربين طرف مقابل را فعال مي كند.

 -19هر كس بخواهد از ميكروفون و دوربين استفاده كند بايد مجوز اين كار را داشته باشد .استاد درس به صورت پيش فرض
اين مجوز را دارد .افراد ديگر هم به روشي كه در رديف قبل توضيح داده شد توسط استاد مي توانند صاحب اين اجازه
شوند .اگر فردي مجوزها را ندارد و مي خواهد اجازه را از استاد درس بگيرد بايد دست بلند كند ( آدمک باالي صفحه ).
براي فعال كردن دوربين اول از منوي  Podمطمئن شويد كه  Videoفعال است .سپس از باالي صفحه سمت راست Start My

 Webcamرا زده  Start Sharingكنيد

دو نكته :
نكته اول :اگر دوربين كار نكند.
 -1از فعال بودن دوربين خود مطمئن شويد .سايت  /https://webcamtests.comمي تواند كمک كند
 -2در محيط  adobeدر بخش خاكستري رنگ كليک راست كنيد و گزينه  settingرا بزنيد.

 -3در صفحه ظاهر شده نشانه

را انتخاب كنيد و كنترل كنيد كه  Allowفعال باشد Remember .را هم بزنيد تا

تنظيمات براي هميشه حفظ شود.

نكته دوم :اگر براي فردي موقع ورود به كالس مجازي صفحه زير ظاهر شد .در بخش سياه رنگ كليک كرده و گزينه  Allowرا
فعال كنيد.

مركز آموزشهاي آزاد و مجازي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

