
 

 بسمه تعالي

 

که با هدف هرچه بهتر برگزار شدن جلسه  دانشگاه لرستان لطفا نکات زير مصاحبه آزمون دکتريمرحله داوطلبان محترم 

 Flashو  Adobe connectمصاحبه تهيه شده اند را مطالعه نموده و تا قبل از زمان مصاحبه از نصب نرم افزارهاي 

player  نحوه انجام مصاحبه اطمينان حاصل نماييد.  ()لپ تاپ، تلفن همراه و يا کامپيوتر شخصیخود بر روي سيستم

بدين صورت است که از طرف گروه آموزشی مربوطه با شما تماس گرفته شده و ضمن اعلام تاريخ و ساعت مصاحبه لينک 

يه می شود نفره پشتيبان شما خواهند بود و توص 54لازم به ذکر است تيمی  ورود به جلسه نيز براي شما ارسال می شود.

تا قبل از انجام مصاحبه از طريق تماس با اين پشتيبان ها نحوه انجام مصاحبه را بصورت آزمايشی تمرين کنيد. شماره 

شماره تماس پيشتيبانهاي داوطلبين مصاحبه آزمون "هاي تماس، نام پشتيبان و جزييات لازم از طريق فايلی که با عنوان 

 ر خواهد گرفت، اطلاع رسانی خواهد شد.در سايت دانشگاه قرا "9911دکتري 

 به ترتيب انجام دهيد:در زمان مقرر بر روي لينک ارسال شده به شما کليک کرده و مراحل زير را 

 

 

 

 را بسته به نوع مرورگر خود به شرح زير انجام دهيد. Pop-upتنظيمات يک روز قبل از مصاحبه  -9

 در مرورگر کروم

هم( وجود دارد. آن را انتخاب  ریبصورت سه نقطه ز دیدر ورژن جد ای) رهمیخط ز 3به شکل  یانهیصفحه گز یسمت راست بالا -

 Privacy and securityقسمت  رد / دیرا انتخاب کن Settings / دیکن

 یپنجره رو نیو در ا دیینما کیکل  Pop-ups and redirects یرو سپس/ دیینما کیکل Site Setting یرو

Blocked (recommended) 

 شود. لیتبد Allowedتا به حالت  دیکن کیکل

 

 Firefoxمرورگر  در

 

 Privacy / دیرا انتخاب کن Options / دیهم وجود دارد. آن را انتخاب کن ریخط ز3به شکل  یانهیصفحه گز یمت راست بالاس

& Security پنجره   ریدر ز سپس/ دیرا انتخاب کنPermissions نهیگز کیت Block popup windows دیرا بردار. 

 

 Internet Explorer  مرورگردر 

 

 دیرا انتخاب کن Internet options / دیدنده وجود دارد. آن را انتخاب کنبه شکل چرخ یانهیصفحه گز یسمت راست بالا

 .دیکن Ok / دیرا بردار Turn on Pop-up Blocker نهیگز کیت/دیرا انتخاب کن Privacyبالا  یهانشاناز برگ

 

)يا آن را در نوار آدرس مرورگر خود  گروه اموزشی مربوطه در ساعت مقرر کليک کنيدر روي لينک ارسالی از سوي ب -2

 پيست کرده و اينتر بزنيد(

 و نام خانوادگی خود را به انگليسی در کادري که ظاهر ميشود بنويسيد امن -9



و اگر نصب شده است روي گزينه  Open in browserرا نصب شده روي سيستم نداريد گزينه  Adobe connectاگر  -5

Open in application ک کنيد.کلي 

 

 

 

 را کليک کنيد Open adobe connectدر صفحه بعد  -4

 



 

 

کليک کردن بر روي  ايد بابه شما می دهد که ب و دوربين مدير جلسه اجازه دسترسی به ميکروفون ،ورورد شمابعد از  -6

. ميکروفون و دوربين . علامت هرکدام از اين موارد در شکل زير نمايش داده شده استنماييدفعال  را نهاعلامت مربوطه آ

و شما تصوير خود را داخل کادر در گوشه تلفن همراه  يابند سبز تغييررنگ وقتی فعال هستند که از حالت بی رنگ به 

را  " share my webcam"ببينيد. بعد از روشن شدن دوربين بايد در کادري که در حال نمايش تصوير شماست دکمه 

يک ن کل)بر روي علامت ميکروفتيم مصاحبه کننده ببينند نيز و تصوير شما را توانيد صحبت کنيد ميحال  کليک کنيد،

  کرده و صداي آن را به حداکثر افزايش دهيد(.

 
 

 

 دوربين ميکروفون



 

 

 از سامانه خارج شويد. End Meetingوقتی که مصاحبه شما تمام شد از طريق گزينه  -7

 

 

 

 

 موفق باشيد

 


