
  دانشكده مهندسي مكانيك  
  

  1399زمون جامع شهريور آي متقاضي شركت در دكترمحترم  دانشجويانل توجه قاب

  مطالعه بفرماييد. لطفا ،امتحان جامع ارائه شده استبخش كتبي اطالعات زير براي برگزاري مجازي 
به لينك مربوطه رفته و مراحل ورود  ،ذيلمشخص شده در جدول هاي  از زمانيكي حداقل در سامانه، آزمايش براي دانشجويان گرامي ت تا سريوضر 

   دنبال نماييد.س را ودريكي از  آزمون به اتاق

 نام درس روز و ساعت امتحان اتاق آزمون لينك وبينار  زمان آزمايش سامانه براي دانشجويان

https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-kd9-qet  9مرداد) ساعت  29شنبه (چهار  بيومكانيك پايه 10شهريور) ساعت  2يك شنبه (

       
 ارتعاشات 10شهريور) ساعت  3دوشنبه ( https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-efp-3nt  10مرداد) ساعت  29شنبه (چهار

https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-6c6-24y  10مرداد) ساعت  29شنبه (چهار  متالورژي 10شهريور) ساعت  3دوشنبه (

 انتقال حرارت 14شهريور) ساعت  3دوشنبه ( https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-tjh-jup  11مرداد) ساعت  29شنبه (چهار

https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-9qc-xhy  11مرداد) ساعت  29شنبه (چهار  توربوماشين ها 14شهريور) ساعت  3دوشنبه (
       

https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-6c6-24y  12مرداد) ساعت  29شنبه (چهار  روش هاي توليد 10شهريور) ساعت  4سه شنبه (

 ترموديناميك 10شهريور) ساعت  4سه شنبه  ( https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-tjh-jup  12مرداد) ساعت  29شنبه (چهار

 ديناميك 14شهريور) ساعت  4سه شنبه  ( https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-efp-3nt  13مرداد) ساعت  29شنبه (چهار

       
 كنترل 10شهريور) ساعت  5چهارشنبه ( https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-efp-3nt  14مرداد) ساعت  29شنبه (چهار

 مقاومت مصالح 10شهريور) ساعت  5چهارشنبه ( https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-nrc-9ak  14مرداد) ساعت  29شنبه (چهار

 تمكانيك سياال 14شهريور) ساعت  5چهارشنبه ( https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-tjh-jup  15مرداد) ساعت  29چهار شنبه (



  مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد: ،هر درس  آزمونورود به اتاق براي 

از مرورگر  حتماًوبينار هاي  قتااو براي وارد شدن به از موبايل ديتا براي اتصال به اينترنت ترجيحاً كنيد ( را انتخابدر جدول فوق لينك مربوطه  - 1
 ).گردداستفاده  فايرفاكس گوگل كروم يا موزيال

 انتخاب نمائيد.صفحه باالي سمت چپ  را در "ورود"گزينه  - 2

 كنيد.انتخاب را  "casاز طريق " گزينه - 3

 .برگزينيدرا  "ورود به اتاق"، سپس انتخاب كردها ر "ورود"گزينه و نموده دانشگاهي خود را وارد  واژه رمزو  نام كاربري  -4

 را انتخاب كنيد. "ميكروفن" گزينه، "مايليد با چه روشي به بخش صدا واريد شويد؟ "پنجره  براي - 5

، چند كلمه صحبت كرده و مطمئن شويد "شنويد؟ يا صدا را ميآاين آزمايش اكوي صداي شخصي است. چند كلمه صحبت كنيد.  " ؛با آمدن پيام -6
 .ا انتخاب كنيدر "بله"گزينه  ،حالتاكو صداي خود را مي شنويد. در اين 

 منبع ورودي ميكروفن "بخش   و "تغيير تنظيمات صدا "ورود به و با انتخاب كرده  را  "خير"گزينه شنويد،  در صورتي كه اكو صداي خود را نمي -7
 .برگزينيدرا  فعال سيستم خود ميكروفن حتماً "

بايد در يك محل مناسب براي برگزاري آزمون حضور داشته و از طريق  ت آزمون، دانشجو در تمام مد، ه بودهمانگونه كه در اطالعيه قبلي ذكر شد - 8
 در اتاق مجازي آزمون حضور داشته باشد. ،وب كم كامپيوتر يا دوربين تلفن همراه

جناب آقاي دكتر مسئول محترم اجرائي آزمون غير حضوري جامع، از طريق ايميل با لطفاً  ،هنگام آزمايش سامانه هر گونه مشكل زودر صورت بر - 9
 تماس حاصل نمائيد.   zakerzadeh@ut.ac.ir زاده ذاكر

  
  
  

  و تحصيالت تكميلي  آموزشيمعاونت                                                                                                                                     

  دانشكده مهندسي مكانيك                                                                                                                                           

  


