راهنمای دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد در سامانه Lms
اقدامات مربوط به کمیته دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد
پس از ایجاد جلسه دفاع در سامانه  lmsتوسط کارشناس تحصیالت تکمیلی ،با ورود به سامانه به آدرس  ، lms.kut.ac.irمراحل زیر را
انجام دهید:
در قسمت جستجوی تمام متن درس کلمه دفاع را تایپ کرده و گزینه شروع را کلیک نمایید:

در لیست نمایش داده شده دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد را انتخاب نمایید:

اسم رمز و کلمه عبور به سیستم را وارد نمایید:
اسم رمز و کلمه عبور اعضای هیات علمی همان اسم رمز و کلمه عبور به  Lmsکه از قبل داشتهاند می باشد ،و اسم رمز و
کلمه عبور داور خارجی در فایل دعوتنامه به ایمیل ایشان ارسال میگردد.

در صفحه باز شده چند قسمت به شرح زیر وجود دارد:
تابلو اعالنات :در این قسمت اطالعات کلی دفاع دانشجو و ایمیل نماینده تحصیالت تکمیلی جهت ارسال فرمها از سمت کمیته دفاع به
ایشان قابل مشاهده می باشد.

فرمها :در این قسمت کلیه فرمهای مربط به زمان دفاع قرار دارد و اعضا به شرح زیر فرم ها را دانلود و ارسال میکنند:

استاد راهنما ،مشاور ،داور داخلی برگه ارزشیابی پایان نامه را دانلود و تکمیل میکنند و به همراه پیش نویس نامهای که قرار داده شده
است از طریق اتوماسیون به نماینده تحصیالت تکمیلی ارسال میکنند.
داور خارجی برگه ارزشیابی پایان نامه را دانلود و تکمیل میکند و به همراه پیش نویس نامهای که قرار داده شده است به ایمیل نماینده
تحصیالت تکمیلی ارسال میکند.
نماینده تحصیالت تکمیلی با توجه به برگههای ارشیابی ارسال شده فرم صورتجلسه دفاع از پایاننامه و هم چنین برگه پرداخت حقالزحمه
را تکمیل و به همراه برگههای ارزشیابی به کارشناس تحصیالت تکمیلی تحویل میدهد.
جلسه دفاع :در این قسمت نام دانشجوهایی که دفاع دارند مشخص شده و کمیته دفاع جلسه دفاع مورد نظر را انتخاب و با انتخاب گزینه
 join sessionبه جلسه مربوطه وارد می شوند:

نکته مهم :استاد راهنما پس از ورود به جلسه دفاع روی نام دانشجو کلیک کرده و گزینه  make presenterرا انتخاب کرده که دانشجو
قادر به بارگذاری فایلهای مورد نیاز دفاع مانند پاو پوینت باشد.

پس از اتمام جلسه دفاع ،مجدداً استاد راهنما روی نام دانشجو کلیک کرده و گزینه  remove userرا انتخاب کرده که دانشجو از جلسه
دفاع خارج شود و کمیته دفاع بتوانند پیرامون دفاع نامبرده تبادل نظر نمایند.

اقداماتی که الزم است دانشجو انجام دهد
پس از ایجاد جلسه دفاع در سامانه  lmsتوسط کارشناس تحصیالت تکمیلی ،با ورود به سامانه به آدرس  ، lms.kut.ac.irمراحل زیر را
انجام دهید:
در قسمت جستجوی تمام متن درس کلمه دفاع را تایپ کرده و گزینه شروع را کلیک نمایید:

در لیست نمایش داده شده دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد را انتخاب نمایید:

اسم رمز و کلمه عبور به سیستم را وارد نمایید:
اسم رمز شماره دانشجویی و کلمه عبور به صورت کلمه اول نام با حرف درشت +کلمه اول نام خانوادگی با حرف کوچک  + @ +شماره
دانشجویی میباشد.
مثالً اسم رمز و کلمه عبور برای دانشجو به شماره دانشجویی  690161101و با نام و نام خانوادگی سهیل رضایی به صورت زیر میباشد:
اسم رمز690161101 :
کلمه عبورSr@690161101 :

گزینه ثبت نام شاگرد را وارد نمایید:
در صفحه نمایش داده شده جلسه دفاعی که به نام خودتان ایجاد شده را انتخاب و گزینه  join sessionرا انتخاب نمایید.

در صفحه نمایش داده شده روی دایره آبی رنگ با نماد  +کلیک کرده و گزینه  upload a presentationرا انتخاب و بعد فایل پاورپوینت
خود را بارگذاری نمایید.
از آنجا که نوشتار فارسی با فرمتهای  Wordو  PowerPointدر سامانه بههم خواهد ریخت ،دانشجو باید فایل پاورپوینت خود را به
 PDFتبایل نماید.

در مرحله بعدی جهت فعال کردن دوربین گزینه  Share webcamرا در پایین صفحه انتخاب کنید:

