
 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی 

 (داوطلبان برای مصاحبه مجازی)فایل راهنمای 

 افزاري سخت ملزومات

 هوشمند موبايل گوشي / تبلت PC ) يا تاپ لپ( کامپيوتر .1

 کم وب / ميکروفون / اسپيکر / هدست .2

 که باشيد داشته دقت

 باشد شده انجام درستي به عامل سيستم در کم وب و ميکروفون به مربوط تنظيمات. 

 باشد مگاهرتز 400 حداقل کامپيوتر پردازنده سرعت. 

 کامپيوتر حافظه در آزاد فضاي حداقل (RAM)  512 باشد مگابايت. 

 ثانيه بر مگابيت يک اينترنت )دانلود( سرعت حداقل (1 Mbps) باشد. 

 افزاري نرم ملزومات

 (مجازي جلسات براي اصلي افزار نرم) Adobe Connect افزار نرم

 PDF هاي فايل مشاهده براي Adobe Acrobat Reader افزار نرم

 ( Chrome يا Firefox ترجيحا( اينترنت مرورگر نسخه جديدترين

 .باشد نصب شما کامپيوتر روي Flash Player نسخه جديدترين

 بسته شما اينترنت دهنده ارائه سوي از يا ويروس آنتي توسط 1935 و 443 ، 80 پورتهاي :مهم 

 .باشد نشده

 

 اینجا کلیک کنید. هاي مورد نیاز افزار نرم دانلودبراي 

 لینک کمکی براي دانلود نرم افزار هاي بیشتر

 

 : دريافت لینك جلسه 2مرحله

و از طریق پيام رسان  تحصيالت تکميليگرامي ، لينك حضور در جلسه را توسط مدیر  دانشجویان

 دریافت خواهند كرد.  تلگرام

http://eyc.ac.ir/ShowTextTemplate.aspx?mid=36852
http://eyc.ac.ir/ShowTextTemplate.aspx?mid=36852
http://iranian.ac.ir/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c/


 : ورود به جلسه 3مرحله

ه اعالم مي نماید باید ب تحصيالت تکميليگرامي  براي ورود به جلسه در ساعتي كه مدیر  دانشجویان

 شرح زیر وارد جلسه شوند: 

 Google Chrome ،Firefox )ه را در قسمت آدرس مرور گر اینترنت همانندلينك ورود به جلس -1

  وارد و به شرح شکل زیر وارد جلسه شوید: (...

 

 

 

 

 



كليك كنيد و در صفحه بعد روي دكمه   Open in applicationدر صفحه بعد روي قسمت  -2

Open  (به شرح شکلهاي زیر)كليك كنيد  

  

  

  

اجازه مدیر گروه شوید تا بعد از تایيد ایشان وارد جلسه به صورت شکل در این مرحله باید منتظر  -3

  هاي زیر شوید.



 

  

به شرح   pop-up blockedنكته بسیار مهم: ممكن است در حین ورود به جلسه پیغام 

 شكل زير ظاهر شود: 

  



 
را به صورت شكل  pop-upبراي رفع اين مشكل روي اين خطا کلیك کرده و اجازه اجراي 

 زيراعالم نمايید. 

 

 
 

 

 گزينه روي بر کم وب کردن فعال براي Start My Webcam گذاري اشتراک اجازه و کنيد کليک 

 .بدهيد سيستم به را کم وب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کنيد کليک زير شکل در (قرمز دايره) با شده داده نشان عالمت روي بر ابتدا صحبت درخواست براي. 

 کنيد صحبت و کرده کليک )سبز دايره( ميکروفون عالمت روي بر استادراهنما موافقت صورت در. 

 شستن در اسپيکر صداي اين صورت غير در. است ضروري در نشست صحبت براي هدست از استفاده 

  .شود مي اکو

 )شکل زير را مالحظه فرمائيد( 

 

 گزينه روي بر ارائه خود فايل گذاري اشتراک به براي ShareDoccument زير کليک شکل مطابق 

 .کنيد از انتخاب را خود نظر مورد فايل و کرده

 فرمت به بايد حتما ارائه فايل PDF شود گذاشته اشتراک به. 

 شوند نمي نمايش داده درست سيستم در ارائه فرمت هاي ديگر در فارسي هاي فونت. 



 

 

 اقبالي -موفق باشيد


