"به نام خدا"

دانشگاه هنر اصفهان

آموزش جلسه دفاع

در مراحل تسویه حساب دانشجو تغییراتی در نقش دانشجو در سامانه آموزش مجازی دانشگاه ( نقشی که امکان
دیدن فایلهای ذخیره شده جلسه دفاع را نداشته باشد) انجام می گردد و پس از آن جلسه دفاع در تاریخ و ساعت
مشخص شده با حضور تمامی اعضاء تشکیل می گردد.
ورود به سامانه آموزش مجازی:

انتخاب جلسه دفاع

پس از ورود به جلسه دفاع ،وارد کالس مجازی شده

انتخاب گزینه کالس مجازی

در صفحه مورد نظر وارد کالس تعریف شده می شویم

انتخاب گزینه جلسه

پس از کلیک روی لینک کالس وارد صفحه کالس مجازی شده ،باید مانند کالس عادی جهت ذخیره جلسه گزینه
 Record Meetingزده شده و دسترسی  Presenterبه دانشجو جهت انجام مراحل دفاع داده شود

در جلسه دفاع حضوری پس از انجام مراحل دفاع دانشجو از وی خواسته می شود برای انجام مشورت میان استاد
راهنما ،مشاور و داور جهت تایید نمره از کالس خارج شود ،برای این امر یکی از اساتید روی آیکون Breakout
 Room Viewکلیک کرده

انتخاب گزینه
Breakout Room View

پس از کلیک روی گزینه  ،Breakout Room Viewقسمت) Attendes (podبه این شکل تغییر می کند.

پس از آن روی نام دانشجو کلیک کرده و از منوی باز شده جلوی اسم دانشجو گزینه  Breakout1را انتخاب کرده

انتخاب گزینه
Breakout1

پس از آن دانشجو به  Beakout1منتقل می گردد

انتقال دانشجو به
Breakout1

پس از انتقال دانشجو باید دکمه  Strat Breakoutزده شود تا دسترسی دانشجو به صوت و تصویر نمایش داده
شده در کالس قطع گردد.

انتخاب گزینه
Start Breakout

بعد از کلیک یک پاپ آپ به صورت تصویر زیر نمایش داده می شود ،دارای دو گزینه  End Breakoutجهت
بازگردادن دسترسی دانشجو به حالت اول و  Breakout Messageجهت دادن پیام به دانشجو در داخل
 Breakoutمورد نظر

در صورت انتخاب گزینه  Message Breakoutصفحه ای به صورت پاپ آپ( )pop upباز شده و می توان داخل
آن برای دانشجو پیام فرستاد.

تایپ و ارسال پیام
به دانشجو

پس از ارسال پیام در صفحه کالس دانشجو پاپ آپی( )pop upبه این صورت ظاهر می شود

پس از اتمام مشورت اساتید جهت بازگردادن دانشجو به حالت قبل ،روی گزینه  End Breakoutsکلیک کرده و
پس از آن روی نام دانشجو کلیک کرده و گزینه  Main Meetingرا انتخاب می کنیم.

.1انتخاب گزینه
End Breaakouts
 .2کلیک روی
نام دانشجو

 .3انتخاب گزینه
Main Meeting

پس از اتمام جلسه دفاع مانند کالسهای عادی ابتدا گزینه  Stop Recordingاز منوی  Meetingرا انتخاب کرده و
پس از آن گزینه  End Meetingاز منوی  Meetingانتخاب می گردد تا به جلسه دفاع خاتمه داده شود.

تشکر از توجه شما
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

