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  بسمه تعالي

  

 دانشگاه صنعتي سهنددانشجويان دكتري  ))))LMSLMSLMSLMS((((سامانه برگزاري جلسه دفاع الكترونيكي  اتصال به راهنماي

  

  دانشجويان دكتريقابل توجه 

  با سالم و احترام

ر سامانه برگزاري جلسه دفاع الكترونيكي دپيشنهاد پايان نامه يا رساله دكتري  فراهم آوردن بستر مناسب براي برگزاري جلسه دفاع به منظور

بل قحداقل دو هفته خواهشمند است  تهيه شده است كهزير دانشگاه صنعتي سهند راه اندازي شده است. براي استفاده از اين سامانه راهنماي 

توسط هاي الزم بررسي گردد تا در صورت داشتن هرگونه ابهام، راهنماييتوسط دانشجويان محترم از برگزاري جلسه دفاع تمامي موارد ذيل 

الت ورود همچنين ساير مشك قرار گيرد.ر اختيار دانشجويان د 041-33459121-23به شماره تماس دانشگاه  خدمات ماشيني كارشناسان اداره

و  هاهمكاريمحترم ضروري است كه دانشجويان  .پيگيري نماييد توانيدمي نيز takmili_sahand@sut.ac.ir  به سامانه را از طريق ايميل

 يبا آنها همكار والزم را با اساتيد محترم ممتحن خارجي در خصوص اتصال به سامانه برگزاري جلسه دفاع الكترونيكي داشته هاي هماهنگي

   .دهند.هاي الزم دراين خصوص را انجام 

  :اقدامات مورد نياز براي استفاده از سامانه برگزاري جلسه دفاع الكترونيكي

تاييد برگزاري دفاع از پيشنهاد پايان نامه يا دفاع از رساله دكتري توسط  در صورت: LMSدريافت نام كاربري و رمز ورود به سامانه  .1

توسط اداره آموزش تعريف خواهد شد كه دانشجو براي  جوي دكتريدانشنام كاربري و رمز ورود اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه، 

ضمناً نام  ارتباط برقرار نمايد. takmili_sahand@sut.ac.ir با ايميل  به اداره تحصيالت تكميلي مراجغه نموده و يا هادريافت آن

ارسال خواهد  ،ر خارجيوو هرگونه كمك الزم به اساتيد دا كاربري و رمز ورود اساتيد ممتحن خارجي نيز براي دانشجو جهت اطالع

 شد.

 را از طريق ايميل دكتري رسالهدفاع از داوران خارجي صحيح دانشجو موظف است كه آدرس پست الكترونيكي  .2

takmili_sahand@sut.ac.ir رساله دكتريبرساند تا اقدامات بعدي در خصوص ارسال  دانشگاه اداره تحصيالت تكميلياطالع  به 

. پذيردبه همراه فرم ارسال رساله آماده دفاع دانشجويان دوره دكتري به همه ممتحنين داخلي و خارجي به صورت الكترونيكي انجام 

. همچنين ي موارد ذكر شده را به داور ارسال نمايدچاپدانشجو مي تواند نسخه الزم ذكر است كه در صورت درخواست داور محترم، 

از طريق ايميل آنها ويژه داوران خارجي و نام كاربري و رمز ورود اساتيد ممتحنين خارجي به سامانه  LMSراهنماي اتصال به سامانه 

پيشنهاد خارجي داخلي و داوران صحيح آدرس پست الكترونيكي ، پيشنهاد رساله دكتريدر صورت دفاع از  ارسال خواهد گرديد.

تا اقدامات الزم در خصوص ارسال گزارش پيشنهاد رساله دكتري به داوران داخلي  ه شودرساند مربوطه اطالع دانشكدهبه بايستي رساله 

ويژه داوران خارجي و نام كاربري و  LMSبه صورت الكترونيكي يا چاپ شده و همچنين ارسال راهنماي اتصال به سامانه و خارجي 

  صورت پذيرد.  سامانهآن رمز ورود اساتيد ممتحنين خارجي به 

ز ا ت برگزاري جلسه دفاعالزم است كه دانشجو روز و ساعدر سالن شهيد شهرياري  برگزاري جلسات دفاع نيمه حضوري صرفاًبه دليل  .3

 شهيدبا اساتيد راهنما و اساتيد ممتحن داخلي و خارجي و همچنين مسئول سالن را  رساله دكتري خود يارساله دكتري پيشنهاد 

) هماهنگ نمايند. مستقر در طبقه همكف ساختمان شهيد شهرياري 041 -33459015به شماره تماس (آقاي عبداللهي  شهرياري
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وت نامه د تا دعبرسانن كارشناس دانشكده مربوطه و دانشگاه اداره تحصيالت تكميلي اننگ شده را به اطالع كارشناسسپس زمان هماه

تاريخ و ساعت برگزاري جلسه ضروري است همچنين حضور در جلسه دفاع به اساتيد راهنما و ممتحين داخلي و خارجي ارسال گردد. 

نيز اطالع  takmili_sahand@sut.ac.irبه اداره تحصيالت تكميلي از طريق ايميل حداقل يك هفته قبل از برگزاري آن دفاع را 

ور به منظ ام پذيرد.اقدامات الزم در خصوص هماهنگي با اداره خدمات ماشيني و امور اداراي و پشتيباني دانشگاه انج تا دنماينرساني 

 09141093735آقاي خسروي به شماره موبايل د با تواننسالن جلسه شهيد شهرياري دانشجويان مي هماهنگي براي باز كردن درب

 د نارتباط برقرار نماي

شهرياري  دسيم و همچنين دوربين مستقر در سالن شهيهمچنين ضروري است دانشجو از كاركرد صحيح دستگاه رايانه و ميكروفون بي .4

قبل از جلسه دفاع اطمينان حاصل نمايد. لذا دانشجو حداقل يك هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع، به منظور برطرف كردن مشكالت 

 .انجام دهددر اين خصوص فني به اداره خدمات ماشيني (آقايان باقري يا شهابي) مراجعه كرده و با آنها هماهنگي الزم را 

بر روي سيستم كامپيوتر  Flash Player و in-Adobe Connect Add افزارهايآنالين ضروري است ابتدا نرمبراي ورود به كالس  .5

نرم افزارهاي مورد نظر را پس از دانلود بر روي با مراجعه به آدرس ذيل نصب شده باشد. بدين منظور دانشجويان محترم مي توانند 

افزار الزم به ذكر است كه نرم .sahand.ir/elec/showpage.aspx?id=67-http://www.vu سيستم كامپيوتر خود نصب نمايند:

Flash Player باشد و لذا خواهشمند است نرم افزار ويژه هر مرورگر بر روي سيستم نصب بسته به نوع مرورگر اينترنت متفاوت مي

مواجه  Adobe Connect Add-inافزار چه در هنگام ورود به كالس آنالين، با پيغام خطا مرتبط با نصب يا بروزرساني نرمشود. چنان

افزار كرده و پس از روشن كردن فيلترشكن كامپيوتر، پيغام صادر شده را به منظور نصب اتوماتيك اين نرم Uninstallشويد، لطفاً آن را 

 تأييد نماييد.

كارشناسان اداره به منظور دسترسي  AnyDeskافزار شود نرمتوصيه ميود هرگونه مشكل در نصب نرم افزارهاي مربوطه درصورت وج .6

نصب شود   aspx?id=67sahand.ir/elec/showpage.-http://www.vu اينترنتي با مراجعه به آدرسدانشگاه  خدمات ماشيني

     به صورت كنترل از راه دور انجام پذيرد. آنهاتا اشكاالت نصب نرم افزار توسط 

 در نوار آدرس مرورگر اينترنت و با 95.80.184.253 با وارد كردن آي پيپس از نصب نرم افزارها و دريافت نام كاربري و رمز ورود،  .7

  ).1شد (شكل  LMSتوان وارد سامانه و درج نام كاربري و رمز عبور مي "ورود به سايت"كليك بر روي لينك 
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  ورود به سايت و درج نام كاربري و رمز عبور. لينك . وارد كردن آي پي در نوار آدرس مرورگر اينترنت و كليك بر روي 1شكل 

  خواهيم شد.را  3نمايش داده شده است، شكل فلش كه با  " جلسه دفاع"گزينه  كردن بر رويبا كليك، 2مطابق شكل در قدم بعدي  .8

  

  دانشجوكليه عناوين مربوط به دروس هر . 2شكل 

  خواهيم شد.  4شكل صفحه ، وارد نشان داده شده استفلش كه با  "982 -جلسه دفاع"آيتم  ، با كليك كردن بر روي3در شكل  .9

  

   جلسه دفاع دانشجوي مورد نظر  .3شكل 
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كه با فلش نشان داده شده  "JOIN MEETING"آنالين، بر روي كليد  جلسه دفاع، به منظور ورود به 4در صفحه باز شده در شكل  .10

  .كليك نماييداست را 

  

  به منظور ورود به جلسه دفاع آنالين JOIN MEETING. كليك كردن بر روي كليد 4شكل 

 Recordتوجه نماييد كه به محض شروع جلسه دفاع بايستي گزينه نشان داده شده است.  5محيط جلسه دفاع آنالين در شكل  .11

Meeting  را انتخاب كنيد تا جلسه دفاع ضبط گردد و به محض اتمام جلسه بايستي گزينهEnd Meeting را انتخاب كنيد 

 نكاتتوانند مي 5كردن ميكروفون مطابق شكل با فعالو پاسخ پرسش و  ارائه ندر زمادانشجويان محترم  .نگاه كنيد) 6(به شكل 

در صورت لزوم انجام داد. الزم به ذكر است  7توان تنظيم صداي آن را مطابق شكل شدن ميكروفون ميخود را مطرح نمايند. با فعال

عمل  8توانند مطابق شكل سستم كامپيوتر خود ميميكروفون سيبراي اطمينان از كاركرد صحيح بلندگو و دانشجويان محترم كه 

دانشجويان محترم در نظر داشته باشند كه بسته به نوع ميكروفون مورد استفاده در سيستم كامپيوتر نياز است كه همچنين  نمايند.

به دليل وجود دوربين در صورت استفاده از لپ تاپ شخصي يا سيستم كامپيوتر دانشگاه، . گرددنوع ميكروفون را انتخاب  9مطابق شكل 

بايستي اجازه نمايش تصوير خود را به اساتيد ممتحن خارجي بدهد. ، 5گزينه دوربين مطابق شكل دانشجوي محترم با فعال كردن 

قابل مشاهده  5هاي زير كه در شكل توانند به روشخود مي براي اشتراك گذاشتن فايل، نوشته و يا صفحه كامپيوتر دانشجويانضمناً 

  است، اقدام نمايند.

  كليك نماييد.  "Share My Screen") براي اشتراك گذاشتن صفحه دسكتاپ، بر روي گزينه الف

  كليك نماييد. "Share Document"اف يا پاورپوينت، بر روي گزينه ديهاي پي) براي اشتراك گذاشتن فايلب

  كليك نماييد. "Share Whiteboard"برد و استفاده از قلم نوري بر روي گزينه ) براي اشتراك گذاشتن وايتج

از روش        PPTباشد براي ارائه فايل قابل بارگذاري مي LMSدر سامانه  PDFبا توجه به اينكه صرفا فايل است كه  الزم به ذكر

امكان اشتراك گذاري  PPTكردن فايل  PDFالزم به ذكر است كه با  .استفاده شودبايستي  "Share My Screen" اشتراك گذاري 

 PPTرساله و همچنين فايل  PDFجلسه دفاع، فايل از گردد كه قبل پيشنهاد مي  خواهد بود." Share Document"آن از طريق 

و  رساله PDFها، دو فايل بارگذاري فايلودن بر ببا توجه به زمانارائه خدمت اساتيد محترم داور خارجي ارسال شود و همچنين 

آن حين جلسه دفاع بتوان قبل از شروع جلسه بارگذاري گردد تا براحتي  LMSارائه در صورت وجود در سامانه  PDFهمچنين فايل 

   خواني كرد.باز 10مطابق شكل ها را فايل
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توان مطابق شكل قرار دارد، مي sharingدر نهايت براي تغيير چيدمان محيط جلسه دفاع آنالين كه در حالت پيش فرض در وضعيت 

  ياز و تمايل تغيير داد.ندر صورت  Collaborationو  Discussion هاي ، چيدمان را به حالت11

  
  هاي مختلف اشتراك گذاري در صورت لزوم.  . محيط جلسه دفاع آنالين و قسمت فعال كردن ميكروفون و قسمت5شكل 

  
  به محض اتمام جلسه. End Meetingبه محض شروع جلسه دفاع و انتخاب گزينه  Record Meetingانتخاب گزينه . 6شكل 
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  . نحوه تنظيم صداي ميكروفون7شكل 

  
  بررسي كاركرد صحيح بلندگو و ميكروفون سيستم كامپيوتر. 8 شكل
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  . انتخاب نوع ميكروفون براساس ميكروفون مورد استفاده در سيستم كامپيوتري 9شكل 

  
  LMSخواني فايل از قبل بارگذاري شده در سامانه بازنحوه . 10شكل 
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  . collaborationو  sharing ،discussionنحوه تغيير در چيدمان محيط جلسه دفاع آنالين به حالت هاي . 11شكل 
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