
 به نام خدا
 دانشجویان گرامیقابل توجه 

دانشجویان نیز باشد. همچنین ساعت و روز مصاحبه  هاي مختلف به شرح زیر می ها و گروه مهر ماه، لینک وبینار اتاق هاي مجازي گرایش 5روز شنبه به صورت مجازي در  99داوطلبان ورودي  يبا توجه به برگزاري مصاحبه دکتر
 با نحوه ورود به اتاق آشنا نباشند، زمان مشخصی براي تست سامانه براي ایشان اختصاص داده شده است.  دانشجویانبا توجه به اینکه ممکن است بعضی از  جدول ارائه شده است.در این 

 را دنبال نمایید. مصاحبه، در ساعت مشخص شده در جدول به لینک مربوطه رفته و مراحل ورود به اتاق مطالعه بفرمایید. براي تست سامانه لطفا ،ارائه شده استمصاحبه دکتري و اطالعات زیر براي برگزاري  جدول

 و تحصیالت تکمیلی عاونت آموزشم                                                                                                                                                                   
 دانشکده مهندسی مکانیک                                                                                                                                                                

اتاق مجازي مصاحبه دکترا به همراه زمان مصاحبه لینک وبیناراطالعات : 1جدول   

گرایشگروه/ لینک وبینار تاریخ و زمان مصاحبه زمان آزمایش سامانه براي دانشجویان  
11الی  9مهرماه ساعت  2چهارشنبه  13تا  8مهرماه ساعت  5شنبه    https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-efp-3nt دینامیک، کنترل، ارتعاشات 

    
11الی  9مهرماه ساعت  2چهارشنبه  13تا  8مهرماه ساعت  5شنبه    https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-nrc-9ak مکانیک جامدات 

    
11الی  9مهرماه ساعت  2چهارشنبه  18تا  14مهرماه ساعت  5شنبه    https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-6c6-24y ساخت و تولید 

    
11الی  9ساعت مهرماه  2چهارشنبه  13تا  8مهرماه ساعت  5شنبه    https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-yp7-npn 1 تبدیل انرژي  

    
11الی  9مهرماه ساعت  2چهارشنبه  13تا  8مهرماه ساعت  5شنبه    https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-tjh-jup 2 تبدیل انرژي  

    
11الی  9مهرماه ساعت  2چهارشنبه  18تا  14مهرماه ساعت  5شنبه    https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-kd9-qet بیومکانیک 

 نام خانوادگی آنها از الف تا صاد است وارد اتاق اول و بقیه وارد اتاق دوم شوند. يدانشجویانی که ابتداقابل توجه داوطلبان تبدیل انرژي: 

 



 مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: گروه/گرایشهر  مصاحبهورود به اتاق براي 

 در صورتی که دانشجوي فعلی دانشگاه تهران هستید: •

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

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

 را کلیک کنید. "casاز طریق "آیتم  -3

 .را کلیک کنید "ورود به اتاق"، سپس کلیک کنید "ورود"یوزرنیم و پسورد دانشگاهی خود را وارد کرده و بر روي   -4
 را انتخاب کنید. "میکروفن"، آیتم "مایلید با چه روشی به بخش صدا وارید شوید؟ "در پنجره  -5

 "بله"، چند کلمه صحبت کرده و مطمئن شوید اکو صداي خود را می شنوید. در این حالت روي "یا صدا را می شنوید؟آاین آزمایش اکوي صداي شخصی است. چند کلمه صحبت کنید.  "با آمدن پیام  -6
 کلیک کنید.

 فعال سیستم خود را انتخاب کنید. حتما میکروفن " منبع ورودي میکروفن "و بخش  "مات صداتغییر تنظی "ورود به کلیک کرده و با  "خیر"در صورتی که اکو صداي خود را نمی شنوید، روي گزینه  -7
 

 ستید:نیدر صورتی که دانشجوي فعلی دانشگاه تهران  •

 استفاده نمایید). فایرفاکس کلیک کنید (حتما از مرورگر گوگل کروم یا موزیال 1از جدول  روي لینک مربوطهبا توجه به گرایش خود  -1

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

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

 کلیک کرده و حساب خود را تایید نمایید. ارسال شده شده در ایمیل ، بر روي لینک ارائهت قبلی ثبت نمودید)خود (که در قسم با مراجعه به ایمیل -4

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

 کنید.را کلیک در سمت راست وسط صفحه  "اتاقورود به "آیتم  -6

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

 "بله"، چند کلمه صحبت کرده و مطمئن شوید اکو صداي خود را می شنوید. در این حالت روي "یا صدا را می شنوید؟آاین آزمایش اکوي صداي شخصی است. چند کلمه صحبت کنید.  "با آمدن پیام  -۸
 کلیک کنید.

 حتما میکروفن فعال سیستم خود را انتخاب کنید. " منبع ورودي میکروفن "و بخش  "تغییر تنظیمات صدا "کلیک کرده و با ورود به  "خیر"شنوید، روي گزینه  در صورتی که اکو صداي خود را نمی -۹
 

 


