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به نام هستی بخش یکتا

"مصاحبه مجازي انجام مراحل زیر جهت ورود به اتاق "  

  ورود به لینک زیر جهت نصب نرم افزار مستقل"Adobe connect"

h ps://utec.ut.ac.ir/web/utec/101

:پس از نصبنمایش نرم افزار 

Adobe connectآیکون نرم افزار 

شود:ک بر روي آن، پنجره زیر باز مییپس از کل

Runکلیک بر روي گزینه 



٢

را countinueشده و گزینه وارد ذیل، در مستطیل باال بایستی با توجه به گروه بندي مجازيانتظار مصاحبه آدرس اتاق ،در این مرحله
وارد شود، در غیر اینصورت رشته / گرایش خودفقط و فقط در اتاق انتظار مربوط به هر داوطلب انتخاب نمائید. الزم به ذکر است 

:عواقب آن به عهده داوطلب می باشد

لینک اتاق انتظارگروه آموزشیردیف

1
فنی کشاورزي گروه 

vclas9.ut.ac.ir/abu1(مکانیک بیوسیستم کلیه گرایشها)

2
گروه مهندسی آبیاري و زهکشی 

vclas9.ut.ac.ir/abu4گرایشها)(کلیه 

3
گروه حشره شناسی و بیماریهاي گیاهی

vclas9.ut.ac.ir/abu7(کلیه گرایش ها) 

گروه علوم دام و طیور 4
vclas9.ut.ac.ir/abu10(کلیه گرایشها)

گروه علوم زراعی و اصالح نباتات 5
vclas9.ut.ac.ir/abu13(کلیه گرایشها)

گروه علوم باغبانی 6
vclas9.ut.ac.ir/abu16(کلیه گرایشها)
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Enter as a(گزینه اول در مرحله بعد،  Guest  ( را انتخاب نموده

را کلیک نمائید .Enter Roomتایپ  و گزینه به صورت فینگلیشرا نام خانوادگی نام وو



۴

مصاحبه مجازياتاق محیط 

 باید از رایانه با سیستم عامل ویندوز یا مکینتاش و اتصال به اینترنت با پهناي مصاحبهشرکت کننده در جلسه اعضاي ،
کیلو بیت در ثانیه به ازاي هر ویدئوي حاضر در جلسه300کیلو بیت بر ثانیه براي ارسال و 512باند کافی ( حداقل 

ند. مجازي براي دریافت) استفاده کن

پیشنهاد می شود حتما از اتصال اینترنت بوسیله کابل ومجازي، با موبایل ممنوع بودهمصاحبه اتاق وطلب به ود دارو
استفاده شود (به دلیل مشکالت مربوطه اتصال با واي فاي نظیر کندي سرعت، قطع و وصل مکرر و ..  که داوطلب 

اتاق مربوطه را بررسی و تست نماید.از مصاحبه،قبلاتیساعهمچنین الزم است .نتواند مجددا وارد اتاق شود)
یز از کیفیت کافی براي ارسال صداي او برخوردار باشد. داوطلب نرایانه میکروفون

باید به صورت فینگلیش تایپ شود و تایپ حروف "( اتاق انتظار و اتاق مصاحبه) حتماکلیه چت هاي اتاق مجازي
دن نمی باشد.به صورت فارسی قابل خوان

"با آرزوي موفقیت براي داوطلبان گرامی"  

تنظیم کننده: نسرین اردستانی 

تحصیالت تکمیلی پردیس ابوریحان خدمات آموزشی کارشناس مسئول 


