راهنمای نحوه برگزاری جلسه دفاع با استفاده
از سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه ارومیه
(ویژه اساتید راهنمای دوم ،سوم و ،...داور داخلی و خارجی و مشاور)

توصیه های الزم جهت برگزاری هرچه بهتر جلسه دفاع:

 -1در صورت امکان دارا بودن اینترنت  Adslو یا ثابت با سرعت باالتر از  4مگ
 -2استفاده از هندزفری و یا هدست در حین جلسه دفاع جهت باالبودن کیفیت صدا

جهت ورود به جلسه دفاع آدرس ارسالی از طرف استاد راهنما را
در قسمت آدرس مرورگر وارد نموده و دکمه اینتر را بزنید و سپس
گزینه ” “Open Adobe Connectرا انتخاب نمائید

آدرس ارسالی از طرف استاد راهنما بایستی در این قالب
باشد تا امکان ورود استاد خارجی امکان پذیر باشد .برای
هر جلسه مجزا آدرسی منحصربفرد ایجاد خواهد شد

http://195.114.4.75/rlchomes1j66

 -1بر روی پیام اشاره شده کلیک کنید
 -2پس از کلیک بر روی پیام باال این پیام را مالحظه خواهید نمود .در این قسمت طبق شکل
گزینه …  Always allowرا انتخاب نمائید
 -3پس از انجام مراحل 2و  3بر روی گزینه  Doneکلیک کنید و دوباره برروی لینک آبی درس
کلیک کنید
توجه :پس از کلیک بر روی آدرس ممکن است بدلیل فعال بودن گزینه ” “Pop-up blockedبه محیط نرم افزار هدایت نشوید و گزینه باال برایتان نمایش
داده شود .در اینصورت طبق مراحل باال نسبت به رفع مشکل اقدام نمائید.

درصورتی که از مرورگر فایرفاکس استفاده مینمائید توضیحات صفحه بعد را برای رفع مشکل احتمالی مطالعه فرمائید

 -1بر روی گزینه روبرو کلیک نمائید
 -2بر روی گزینه روبرو کلیک نمائید
در صورت مشاهده پیام فوق در مرورگر فایرفاکس
مراحل  1و  2را جهت حل مشکل انجام دهید

توجه :در صورت کلیک بر روی آدرس کالس ارسال شده از طرف استاد راهنما و نصب صحیح نرم افزار مورد نیاز ،این
صفحه برای استاد محترم دعوت شده به جلسه دفاع نمایش داده خواهد شد

استاد محترم دعوت شده پس از مشاهده این صفحه
بایستی در این قسمت نام و نام خانوادگی خود را وارد
کرده سپس دکمه  Enter Roomرا انتخاب نماید

توجه  :استاد محترم دعوت شده حتما بایستی قبل از انجام مراحل فوق نسبت به نصب نرم افزار
مورد نیاز  Adobe Connectبه یکی از روش های ذیل اقدام نماید:
 -1مراجعه به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ارومیه و مراجعه به قسمت نرم افزار های مورد
نیاز
 -2کپی لینک نرم افزار در قسمت آدرس مرورگر :
http://dl3.behamooz.com/support/vc/ConnectAppSetup2020_1_5.zip

پس از فعالسازی گزینه های امکان فعالسازی دوربین و میکروفن
توسط استاد راهنما ،این گزینه ها برای شما نمایش داده خواهد شد
که با کلیک بر روی هرکدام رنگ گزینه به رنگ سبز تغییر خواهد
شد که نشان گر فعال بودن گزینه مورد نظر است

گزینه فعالسازی پخش صدا
گزینه فعالسازی دوربین

گزینه فعالسازی میکروفن

پس از ورود نام و نام خانوادگی و تائید درخواست ورود به کالس از طرف
استاد راهنما محیط نرم افزار بدین شکل برای شما نمایش داده خواهد شد

پس از کلیک بر روی این گزینه ،دوربین کامپیوتر شما
فعال شده و برای نمایش آن برای اعضای کالس
بایستی گزینه ” “Start Sharingرا انتخاب نمائید

توجه :در صورت کلیک بر روی گزینه دوربین و عدم مشاهده تصویر در قسمت اشاره شده ،نسبت به بررسی
سخت افزاری دوربین کامپیوتر خود اقدام نموده و از نصب بودن نرم افزار راه انداز دوربین مطمئن شوید

