مصاحبه با متقاضیان دکتری با آزمون ورودی 9911
نحوه ورود اساتید به جلسه
اساتید از طریق ورود به دوره هاي آزاد سامانه مدیریت یادگیري به آدرس lmsplus.sbu.ac.ir
با وارد نمودن شناسه و رمز عبور وارد سامانه خواهید شد.
نام کاربري :شماره موبایل
رمز عبور :شماره موبایل( Lmsحتما  Lبه صورت بزرگ باشد)
** در رمز عبور ،ابتدا کلمه "( "Lmsبا  Lبزرگ) و سپس شماره موبایل خود را تایپ بفرمایید.

به عنوان مثال
نام کاربری09120000000 :
رمز عبورLms09120000000 :
پس از ورود به سامانه و انتخاب نام دانشکده از سمت چپ ،براساس شماره اتاق و زمانی که معاون آموزشی یا
کارشناسان آموزش در اختیار شما میگذارند ،شماره اتاق مورد نظر را یافته و وارد جلسات اتاقهاي دفاع شوید.
البته این امکان نیز وجود دارد که وارد تمام اتاقها شوید و در هر لحظه در تمام اتاقها حضور داشته باشید.
* در صورتی که از اساتید مشاور دانشکده دیگر هستید ،با روشی که دانشجو وارد می شود ،وارد لینک اتاق شوید.

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه

نحوه ورود دانشجو و اساتید خارج دانشکده به جلسه
لینک اتاقها به دانشکده اعالم شده است .کارشناسان دانشکده این لینکها را براساس تصمیمات دانشکده طبق
زمانبندي مشخص در اختیار دانشجویان و اساتید خارج از دانشکده قرار میدهند.
فقط از طریق این لینک در زمان تعیین شده به صورت مهمان با تایپ نمودن اسم خود به التین وارد جلسات
مصاحبه خواهید شد.
بدیهی است قبل از ورود ،باید نرم افزار  Adobe Connectروي سیستم یا گوشی نصب شده باشد.
براي نصب نرم افزار  Adobe Connectوارد سایت  vu.sbu.ac.irشوید و در باالي صفحه ،از بخش راهنما،
نرم افزار را روي سیستم خود نصب نمایید.
در صورتی که می بایست فایل یا صفحه خود را به اشتراک بگذارید ،تنها با سیستم کامپیوتري وارد شوید و از
گوشی یا تبلت استفاده نکنید.
پس از ورود ،شکل میکروفون و وبکم را از باالي کالس انتخاب نمایید تا صدا و تصویر وبکم شما در کالس پخش
شود .همچنین با انتخاب دکمه  share my screenدر وسط صفحه ،دسکتاپ خود را به نمایش گذاشته ،فایل
ارائه خود را در کامپیوتر باز کنید و به اشتراک بگذارید.

بعد از اتمام مصاحبه ،اتاق را ترک نمایید.
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