
راهنمای کامل نحوه برگزاری جلسه دفاع با  

 استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی

دانشگاه ارومیه    
(ویژه دانشجویان)  



از اساتید محترم درخواست می گردد موارد ذیل را قبل از اقدام به برگزاری جلسه  

:دفاع مد نظر قرار دهند  

 درس تخصیص خصوص در الزم های هماهنگی راهنما، اساتید است ضروری دفاع جلسه برگزاری برای -1
 برای رساله یا نامه پایان درس تا دهند انجام دانشکده آموزش با را خود کاربری کد به رساله یا نامه پایان

   باشد مشاهده قابل ها درس لیست در ایشان

 آن روش و بوده میسر پروپوزال از دفاع و سمینار دفاع، پیش جلسات برگزاری امکان طریق همین از -3
 .شد خواهد داده توضیح ادامه در که بود خواهد صورتی همین به نیاز اساس بر مذکور جلسات تمامی برای

 بروزرسانی جهت راهنما اساتید است ضروری ،(سما) آموزش سامانه در درس مشاهده از اطمینان از پس -2
 دانشکده کامپیوتر کارشناسان با سامانه این در درس مشاهده و الکترونیکی یادگیری سامانه در خود دروس

 نمایند اعالم ایشان به را دروس رسانی بروز درخواست و شده هماهنگ



:توصیه های الزم جهت برگزاری هرچه بهتر جلسه دفاع  

 مگ 4و یا ثابت با سرعت باالتر از  Adslامکان دارا بودن اینترنت در صورت  -1

استفاده از هندزفری و یا هدست در حین جلسه دفاع جهت باالبودن کیفیت صدا -2  

 برگزاری جلسه پیش دفاع برای آشنایی کامل با محیط نرم افزار و ابزارهای مورد نیاز -3

  اشتراک به نحوه آزمایش جمله از دفاع پیش جلسه در نیاز مورد های قابلیت از استفاده -4

 موارد همه نمایش صحت بررسی نظرو مورد های فایل آپلود و کامپیوتر نمایش صفحه گذاری

 از ترجیحا ارائه، فایل در شده تنظیم موارد سایر و فونت ریختگی بهم از جلوگیری جهت -5

 نمائید استفاده ارائه جهت نمایش صفحه گزاری اشتراک به گزینه



«رساله » انتخاب درس   



«کالس مجازی » انتخاب    



 کلیک بر روی کالس مجازی جهت ورود به جلسه



 دوربین سازی فعال گزینه میکروفن سازی فعال گزینه

 راهنما، استاد توسط میکروفن و دوربین های گزینه فعالسازی از پس
 روی بر کلیک با که شده خواهد داده نمایش شما برای ها گزینه این

 که کد خواهد تغییر سبز رنگ به نظر مورد گزینه آیکون رنگ هرکدام
  سفید و گزینه روی بر مجدد کلیک با .باشد می آن بودن فعال گر نشان
 .باشد می پذیر امکان نیز آن کردن فعال غیر امکان آیکون شدن

 صدا پخش فعالسازی گزینه



  شما کامپیوتر دوربین گزینه، این روی بر کلیک از پس
  کالس اعضای برای آن نمایش برای و شده فعال

 نمائید انتخاب را ”Start Sharing“  گزینه بایستی

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



  گذاشتن اشتراک به گزینه
 نظر مورد فایل

 کامپیوتر نمایش صفحه گذاشتن اشتراک به گزینه

 ... و شکل رسم یا و یادداشت نوشتن جهت سفید صفحه گذاشتن اشتراک به گزینه

  دفاع، جلسه فرآیند شروع جهت راهنما استاد اقدام از پس
  داده نمایش ارائه شروع جهت شما برای روبرو های گزینه

  راهنما استاد مشورت با بود خواهید قادر شما و شد خواهند
  جهت خود نظر مورد فایل روبرو های روش از یکی توسط

 دهید ارائه را دفاع جلسه در توضیح



 نمایش صفحه کل گذاری اشتراک به نیاز صورت در -1
 نمائید انتخاب ”Share My Screen“ گزینه

 برای .شد خواهد داده نمایش صفحه این ”Share My Screen“ گزینه انتخاب از پس -2
 نمائید انتخاب را ”Share“ گزینه است الزم کامپیوتر نمایش صفحه گذاری اشتراک به



  Adobe Connect   افزار نرم کامپیوتر، نمایش صفحه گزاری اشتراک به از پس
 شد خواهد داده نمایش تصویر گوشه در صورت بدین

  حاضر افراد سایر برای کامل بصورت شما کامپیوتر صفحه محیط گزینه این انتخاب با
 تا نمائید کلیک گزینه این روی بر کار اتمام از پس .شد خواهد داده نمایش جلسه در

 شود میسر نمایش صفحه گزاری اشتراک به اتمام امکان بعد صفحه راهنمایی طبق



 نمائید انتخاب را ”Stop Sharing“ گزینه نمایش صفحه گزاری اشتراک به اتمام برای



 ”Open“ گزینه سپس کرده انتخاب را نظر مورد فایل -3
 .نمائید انتخاب نظر مورد فایل بارگزاری جهت را

  لحظات افزار، نرم در شما نظر مورد فایل تبدیل بدلیل
  در حاضر افراد برای آن نمایش و فایل تبدیل برای کوتاهی

 شد خواهد سپری کالس
  جهت را ”…Browse My “ گزینه -2

 نمائید انتخاب نظر مورد فایل انتخاب

به اشتراک گذاری فایل گزینه  نیاز در صورت  -1
“Share Document”  نمائیدانتخاب 



 ای صفحه گذاری اشتراک به نیاز صورت در -1
  گزینه ... و شکل رسم یادداشت، برای

“Share Whiteboard” نمائید انتخاب را 



 این به موقتا شما شور، جلسه برگزاری برای راهنما استاد تصمیم به و ارائه اتمام از پس
 استاد مجدد تصمیم با و جلسه اتمام از پس و شد خواهید هدایت ( Breakouts )صفحه
 شد خواهد پذیر امکان شما برای اساتید صدای و تصویر مشاهده امکان راهنما


