
  مکانیک جهت تعیین برنامه درسی نیمسال اول مهندسیدانشکده  99جلسه غیر حضوري دانشجویان دکتراي ورودي اطالعیه 

  دانشجویان گرامی:

جهت تسـهیل کار شـما ضـمن عرض سـالم و خوشـامدگویی ورود شـما به مقطع دکترا در مهد مهندسـی کشـور، معاونت آموزشـی و تحصـیالت تکمیلی دانشـکده 

سبک   سی  شگاه، برنامه در شما به دان شجویان گرامی در انتخاب واحد و با توجه به تاخیر پیش آمده در ورود  شامل  6دان ست که  شما در نظر گرفته ا واحدي  براي 

به شرح زیر براي شما عزیزان  جلسه غیر حضوري واحد، و یک درس سه واحدي دیگر است. براي تعیین این درس، یک برنامه 3به ارزش  2درس ریاضیات پیشرفته 

است تا ضمن آشنایی و صحبت با مدیران محترم گروههاي آموزشی مربوطه، سوابق تحصیلی شما در مقطع کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار شده در نظر گرفته 

توجه داشته باشید که  مناسب با نظر مدیر محترم گروه براي شما تعیین گردد.س ) و درگرفته (حتما نسخه اي از کارنامه کارشناسی ارشد خود را همراه داشته باشید

  واحد، دروس انتخابی شما حذف شده و انتخاب واحد مجدد شما با مشکل مواجه خواهد شد. 6در صورت انتخاب بیش از 

  .مشخص شده حضور به هم رسانید اسکایپ\رایش پذیرش خود، در سامانه وبیناراین اساس، لطفا طبق جدول زمانی زیر و با توجه به گبر

  \گروه

  گرایش پذیرش
  اسکایپ\آدرس سامانه وبینار  ساعت جلسه  تاریخ جلسه  گرایش\مدیر گروه

  اطالعات تماس

  (جهت تماس خارج از ساعات جلسه)

 https://webinar.ut.ac.ir/b/ata-wdu-def  nejat@ut.ac.ir  14:30-12:30  12/8/99  دکتر نجات  تبدیل انرژي

  baniasadimb  m.baniassadi@ut.ac.ir(اسکایپ)   16-15  12/8/99  دکتر بنی اسدي  ساخت و تولید

طراحی کاربردي 

  (مکانیک جامدات)
  https://webinar.ut.ac.ir/b/mar-p٣r-kdp  m.mahnama@ut.ac.ir  12-10:30  12/8/99  خانم دکتر مهنما

طراحی کاربردي 

(دینامیک، کنترل، 

  ارتعاشات)

  https://webinar.ut.ac.ir/b/ata-k٤v-ryp  farshid_najafi@ut.ac.ir  12-10:30  12/8/99  فرشید نجفیدکتر 

 -مهندسی پزشکی

  بیومکانیک
  https://webinar.ut.ac.ir/b/v٦t-qxt-kgw  13:30-12:30  12/8/99  دکتر نظري

  manazari@ut.ac.irایمیل 

 ma.nazariاسکایپ: 

طراحی کاربردي (هر 

  دو گرایش)

  دکتر حائري

  (مدیر گروه)
---------  -------  -------- 

  myazdi@ut.ac.irایمیل :

 mohammadhayeriاسکایپ: 

  

 



  ، طبق فرایند زیر عمل کنید:وبینار جهت ورود به سامانه

  گذرواژه دانشگاه تهران را دریافت کرده اید:اگر نام کاربري و 

  نمایید) استفاده موزیالفایرفاکس یا کروم گوگل مرورگر از (حتما کنید باال کلیک جدول از مربوطه لینک روي خود گرایش به توجه با-1

  کنید کلیک صفحه چپ سمت باال در"ورود" گزینه روي-2

  کنید کلیک را"cas طریق از" آیتم-3

  کنید کلیک را"اتاق به ورود" سپس کنید، کلیک"ورود" روي بر و کرده وارد را خود نام کاربري و گذرواژه دانشگاهی -4

  کنید انتخاب را"میکروفن" آیتم ،"شوید؟ وارید صدا بخش به روشی چه با مایلید" پنجره در-5

 خود صداي اکو شوید مطمئن و کرده صحبت کلمه چند ،"شنوید؟ می را صدا آیا. کنید صحبت کلمه چند. است شخصی صداي اکوي آزمایش این" پیام آمدن با-6

  کنید کلیک"بله" روي حالت این در. شنوید می را

 حتما"میکروفن ورودي منبع" بخش و"صدا تنظیمات تغییر" به ورود با و کرده کلیک"خیر" گزینه روي شنوید، نمی را خود صداي اکو که صورتی در-7

  کنید انتخاب را خود سیستم میکروفنفعال

  

  در غیر اینصورت :

  )ستفاده نماییدا حتما از مرورگر گوگل کروم یا موزیالفایرفاکس(کلیک کنید باال با توجه به گرایش خود روي لینک مربوطهاز جدول  -1

  در باال سمت چپ صفحه کلیک کنید"ایجاد حساب"روي گزینه  -2

  را کلیک کنید"ایجاد حساب"پس از پر کردن مشخصات خود، پست الکترونیکی خود به همراه یک رمز عبور معتبر را براي ایجاد حساب ثبت نموده و گزینه  -3

  یید نماییدکلیک کرده و حساب خود را تا ارسال شده شده در ایمیل ، بر روي لینک ارائه)با مراجعه به ایمیلخود )که در قسمت قبلی ثبت نمودید -4

  را بزنید"ورود"ثبت نمودید، را وارد کرده و گزینه  3،ایمیل و سپس کلمه عبوري که در مرحله cas"از طریق "پس از آن وارد لینک جلسه شده و در زیر گزینه  -5

  در سمت راست وسط صفحه را کلیک کنید"ورود به اتاق"آیتم  -6

  را انتخاب کنید"میکروفن"، آیتم "وارد شوید؟مایلید با چه روشی به بخش صدا "در پنجره  -7

، چند کلمه صحبت کرده و مطمئن شوید اکو صداي خود "آیا صدا را می شنوید؟ .این آزمایش اکوي صداي شخصی است. چند کلمه صحبت کنید"با آمدن پیام  -8

  .کلیک کنید"بله"را می شنوید. در این حالت روي 

حتما میکروفن "منبع ورودي میکروفن"و بخش "تغییر تنظیمات صدا"کلیک کرده و با ورود به "خیر"یشنوید، روي گزینه در صورتی که اکو صداي خود را نم -9

 فعال سیستم خود را انتخاب کنید


