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 مطالعات جهان دانشكده های مجازی اتاق درو ضوابط مصاحبه  راهنما
 

 :الزامی است مصاحبهکردن شرایط و امكانات زیر برای جلسة فراهم
 

، باید از رایانه با سیستم عامل ویندوز یا مكینتاش، و مصاحبهکننده در جلسة اعضای شرکت .1

کیلوبیت بر ثانیه برای ارسال  ۵1۲کم اتصال اینترنت با پهنای باند کافی استفاده کنند )دست

 (کیلوبیت در ثانیه  ۳۰۰کم و دست
 مصاحبه شوندهتاپ و وبكم یا موبایل( توسط زمان دوربین لپطور همنصب دوربین )وبكم به .۲

 .طور کامل پوشش دهدضعیتی که اتاق محل ارائه را بهدر و
 .باید کیفیت کافی برای ارسال صدا داشته باشد مصاحبه شوندهمیكروفون رایانة  .۳
 .آغاز می شودپس از تأیید شرایط وبكم و میكروفون  مصاحبهجلسة  .4

 
 

 مجازی اتاق محیط از استفاده و ورود برای الزم های افزونه و افزارها نرم نصب و دانلود .1
  /101https://utec.ut.ac.ir/web/utecلینك

 

 

https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101


 
 

 مصاحبه  جلسات در شرکت و مجازی اتاق محیط به ورود .۲
   ut.ac.ir/FWS9http://vclas.1 یك شماره اتاق لینك

  ut.ac.ir/FWS9http://vclas.2 دو شماره اتاق لینك

 

 :شوید مجازی اتاق وارد توانید می روش دو به الزم افزارهای نرم اجرای و نصب از بعد
 :اید کرده نصب که ADOBE CONNECT مستقل افزار نرم طریق از -الف
 کنید وارد زیر شكل طبق را مجازی اتاق لینك -
 
 

http://vclas9.ut.ac.ir/FWS1
http://vclas9.ut.ac.ir/FWS2


 
 شويد اتاق وارد enter room كليد زدن با سپس و نموده وارد را خود نام ميهمان بعنوان سپس -

.

 
  Mozilla Firefox مرورگر طریق از -ب

 گزینه روی شدید، مواجه زیر شكل پیام با Mozilla Firefox مرورگر به ورود از پس اگر -
Not now نمایید کلیك. 

 



 کنید وارد آدرس قسمت در زیر شكل طبق را مجازی اتاق لینك -

 

 
 كليد زدن با سپس و نموده وارد را خود نام ميهمان بعنوان ADOBE CONNECT صفحه در سپس -

enter room شويد اتاق وارد. 

 

 
 شدن ظاهر از پس و ، Run Adobe Flash گزینه روی شدید، مواجه زیر شكل خطای با ورود از پس اگر -

 .نمایید کلیك Allow روی پیام صفحه



 
 

 روی 2 مرحله در پیام صفحه شدن ظاهر از پس و ، 1 مرحله ترتیب به شدید، مواجه زیر شكل خطای با یا و -
 .نمایید کلیك Allow گزینه

 

 
 

 .کرد خواهید مشاهده حاضر افراد لیست در خودرا نام زیر شكل مطابق اتاق محیط به ورود از پس -

 



 
 ظاهر از پس .نمایید کلیك صفحه باالی در میكروفن عالمت روی زیر شكل مطابق میكروفن، کردن فعال برای سپس -

 کلیك Allow گزینه روی زیر شكل مطابق اتاق، راهبر با صوتی تماس و میكروفن کردن فعال برای زیر صفحه شدن
 .شود فراهم شما برای بیشتری دسترسیهای لزوم صورت در تا نمایید،

 

 


