
  بسمه تعالی

  مهندسی دریارشته  0041شدگان به مصاحبه پذیرش دانشجوي دوره دکتراي سال توجه دعوتقابل

 )شده از سوي دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهداراي کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور یا معرفی(

 4 از 1 صفحه                       08/03/1400            معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی دریا

 

  زمان و جزئیات مصاحبه -3اطالعیه شماره 

، یــــمارگ ناـــبلطوادبا  اــی دریــده مهندســنشکمی داــعلأت ــاي هیــاعضه ــزمان مصاحب ·

  .باشدمی 19/03/1400شنبه مورخ راهچروز 

  .خواهد بود سامانه جلسات برخط دانشگاهاز طریق صورت کامالً غیرحضوري، مصاحبه به ·

  :چنین است سامانه جلسات برخط دانشگاه دستورالعمل ورود به ·

   :يمنوافزار مربوطه را از نرمشده و  cic.aut.ac.ir تارنماي واردابتدا  -1

 .نصب نماییدبرداشت نموده و آن را  online راهنماي سامانه جلسات ← راهنماي سامانه هاي عمومی ← راهنماها

  .روزشده مرورگر کروم یا فایرفاکس استفاده کنیداز نسخه به -2

صفحه زیر نمایان  .وارد شوید waitingroom-http://meetings.aut.ac.ir/autdmeآدرس  به انتظاراتاق  به -3
  :شودمی

 

http://meetings.aut.ac.ir/autdme


  بسمه تعالی

  مهندسی دریارشته  0041شدگان به مصاحبه پذیرش دانشجوي دوره دکتراي سال توجه دعوتقابل

 )شده از سوي دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهداراي کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور یا معرفی(

 4 از 2 صفحه                       08/03/1400            معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی دریا

 

حتماً نام خانوادگی خود  Nameدر محل  .دیوارد شو) Guest(به صورت مهمان  مطابق با دستورالعمل تصویري زیر، -4
  .را به زبان انگلیسی، ترجیحاً با حروف بزرگ، بنویسید

  
. شود پرسیده می Adobe Connect در برنامه )مجازي(اُتاق از شما براي بازکردن مطابق با منوي زیر، پس از ورود،  -5

  .فرماییداستفاده  Open in Application از گزینه .تأیید کنید تا صفحه برنامه باز شود

 

  .فشار دهید Open Linkسپس، منوي زیر ظاهر شده و روي دکمه  - 6

  



  بسمه تعالی

  مهندسی دریارشته  0041شدگان به مصاحبه پذیرش دانشجوي دوره دکتراي سال توجه دعوتقابل

 )شده از سوي دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهداراي کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور یا معرفی(

 4 از 3 صفحه                       08/03/1400            معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی دریا

 

  :شوداي به شکل زیر ظاهر میابتدا صفحه -7

  
  :شویدپس از آن وارد فضاي اتاق با تصویر زیر می -8

  



  بسمه تعالی

  مهندسی دریارشته  0041شدگان به مصاحبه پذیرش دانشجوي دوره دکتراي سال توجه دعوتقابل

 )شده از سوي دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهداراي کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور یا معرفی(

 4 از 4 صفحه                       08/03/1400            معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی دریا

 

ارتباط، یکی از  در این سوي. توانید از کیفیت ارتباط خود با دانشکده مطلع شویدمی) مجازي(در آن اتاق انتظار  -9
د که ـــبه خاطر داشته باشی. اعضاي هیأت علمی دانشکده یا یکی از کارشناسان دانشکده حضور خواهد داشت

همچنین، سرعت مناسب اینترنت . الزامی است) Microphone(و میکروفون ) Webcam( رایانه داشتن دوربین
  .باشدنیز ضروري می

 سردآ به جلسه مصاحبهوارد  )Guest(، با همان نام کاربري مهمان اتاق انتظارمدیر جلسه پس از آن، با تأیید  -10

https://meetings.aut.ac.ir/autdme-phd1400   شودصفحه زیر نمایان می .شوید: 

  
  .مصاحبه اصلی شوید جلسههمان مراحل یادشده در بندهاي قبلی را انجام دهید تا وارد  -11

  .توانید وارد جلسه اتاق انتظار شویدمصاحبه اصلی، می از نیم ساعت قبل از شروع جلسه -12

  راهنماي دیگري نیز در خصوص

   Adobe Connectافزار امکانات فضاي اتاق جلسات در نرم 

  .دانشکده قرار گرفته استدر تارنماي 

  :براي رفع اشکال در روز مصاحبه ،هاي در دسترستلفنشماره
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