
تعالی بامسه

دکترا مصاحبه جلسه به ورود نحوه ۱
اتاق و انتظار اتاق نام به نخست اتاق می شود. داده قرار متقاضیان اختیار در دکترا مصاحبه جلسه برای لینک) (دو اتاق دو کل در

آماده سازی مراحل اتاق، این مسوول شوند. انتظار اتاق وارد نخست می بایست محترم متقاضیان است. جلسه اصلی صحن که دوم،

می کند. راهنمایی اصلی اتاق به را متقاضی الزم زمان در و می نماید مدیریت را (... و وب کم میکروفون، (تست دانشجویان

کامپیوتر از استفاده با ورود نحوه ۱ .۱

کلیک اصلی) صحن یا انتظار (اتاق شده داده پیوند روی بر (Firefox (Chromeیا خود مرورگر در نخست اتاق، هر به ورود برای -

نوشته Guest قسمت در را خود خانوادگی نام و نام مذکور صفحه در شد. خواهید منتقل زیر صورت به صفحه ای به سپس بفرمایید.

صورت به و انگلیسی زبان به را نام خانوادگی و نام مهمان، کاربر عنوان به ورود هنگام در لطفا دهید. فشار را Enter Room دکمه و

شوید. جلسه وارد خانوادگی نام و نام کردن وارد با دوباره و شوید خارج جلسه از صورت این غیر در کنید. وارد کامل

باشد. بسته شما کامپیوتر روی بر Flash دسترسی است ممکن نکردید، مشاهده را مذکور صفحه که صورتی در

کنید. Allow را Flash دسترسی و فرمایید کلیک URL کنار قفل دکمه روی بر لطفا

نکته

۱



دید. خواهید را زیر شکل به صفحه ای شما Enter Room دکمه فشردن از بعد -

نرم افزار با هم و شوید جلسات Chromeوارد و Firefoxمانند به معمول مرورگرهای از استفاده با می توانید هم سامانه، به ورود برای

Open دکمه براحتی می توانید نیست، نصب شما رایانه روی بر Adobe Connect کاربردی برنامه صورتی که در .Adobe Connect

شوید. جلسه وارد و دهید فشار را in Browser

این جلسه) (مدیر جلسه Host که کنید استفاده وب کم و میکروفون از می توانید صورتی در جلسه در کنید دقت

در جلسه مدیر تا باشید منتظر باید و ندارد وجود دسترسی چنین ورود ابتدای در پس بدهد. شما به را دسترسی

اورد. فراهم را دسترسی این نیاز صورت

نکته

تلفن همراه گوشی با دسترسی نحوه ۲ .۱

کلیک جلسه پیوند روی بر (Firefox یا Chrome) خود تلفن مرورگر در نخست شد، بیان پیش تر که حالتی با مشابه کامال -

نوشته Guest قسمت در را خود خانوادگی نام و نام مذکور صفحه در شد. خواهید منتقل زیر صورت به صفحه ای به سپس بفرمایید.

صورت به و انگلیسی زبان به را نام خانوادگی و نام مهمان، کاربر عنوان به ورود هنگام در لطفا دهید. فشار را Enter Room دکمه و

شوید. جلسه وارد خانوادگی نام و نام کردن وارد با دوباره و شوید خارج جلسه از صورت این غیر در کنید. وارد کامل

۲



شد. خواهید مواجه زیر شکل به صفحه ای با سپس -

(Open in Application دکمه (فشردن نرم افزار با توانید می دارید خود گوشی روی بر Adobeرا Connect نرم افزار که صورتی در

شوید. جلسه وارد مرورگر با Open in Browser دکمه فشردن با کلی حالت در یا و

وب کم و میکروفون فعال سازی ۲
محترم متقاضیان از ضمن در است. الزامی دکترا مصاحبه جلسه در تصویر)، و (صدا وب کم و میکروفون داشتن قانونی، لحاظ به

قرار ساکت و آرام محیط یک در حتی المقدور و کنید، استفاده هندزفری یک از صدا، اکوی دلیل به کنند سعی که می کنیم تقاضا

داشته باشند.

فعال با نماید. فعال را شما وب کم و میکروفون دسترسی بتواند جلسه میزبان تا بگیرید اجازه آیکون از استفاده با نخست

در شما برای پیش فرض صورت به آیکون دو این کنید دقت نمود. خواهید مشاهده را آیکون دو دسترسی، این شدن

در که است ذکر به الزم می گردد. فعال شما وب کم و میکروفون آیکون، دو این کلیک با نیست. مشاهده قابل جلسه، به ورود هنگام

می بایست که بکند، را مورد دو این فعال سازی اجازه درخواست شما از است ممکن مرورگر می کنید، استفاده مرورگر یک از صورتی که

کنید. Allow را درخواست دو این حتما

مشکل، این بروز صورت در نشود، فعال شما کم وب آنتی ویروس، وجود دلیل به است ممکن مسایل برخی دلیل به

کنید. فعال غیر را خود آنتی ویروس لطفا

نکته

دانشکده آموزش با آموزشی سوال داشتن صورت در و ۷۳۲۲۵۹۵۷ شماره با فنی پرسش هرگونه داشتن صورت در

فرمایید. حاصل تماس

توجه

۳
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