
 الزامات حضور در جلسات ویدئو کنفرانس

  

 به صورت )دانلود(مگابیت بر ثانیه  10جهت برقراي کیفیت مناسب ارتباطی ،دسترسی به اینترنت با سرعت حداقل  .۱

 استفاده نمایید.  http://speedtest.ir اختصاصی الزامی است .ضمنا جهت تست سرعت اینترنت می توانید از وبسایت

 duplicateجهت مشاهده تصویر جلسه توسط نمایندگان محترم فنی، پیشنهاد می شود از یک مانیتور دیگر بصورت  .۲

 استفاده شود. 

حضور نماینده محترم فنی در کلیه جلسات آمادگی فنی و تست که قبل از هر جلسه ویدئو کنفرانس برگزار می شود،  .۳

 الزامی است. 

تماس گرفته می شود. لذا می بایست هر لحظه پاسخگوي تماس  مراکز / هاواحدهنگام برگزاري جلسه، با نمایندگان فنی  .۴

 ها باشند. 

حتما از همان سیستم و تجهیزاتی که در جلسات آمادگی فنی ،تست و تایید شده براي حضور در جلسه اصلی استفاده  .۵

  . شود

  ”Connect My Audio“صحبت بالفاصله روي عالمت میکروفون  در جلسه، جهت  مرکز / واحدبه محض اعالم نام هر  .۶

 . در باالي صفحه کلیک و اقدام به صحبت شود

 pause در صورتیکه به دلیل نامناسب بودن سرعت اینترنت، کندي و یا قطع و وصل اتفاق افتاد، تصویر سایر حاضرین  .۷

 گردد. 

 از ترك سیستم در طول مدت جلسه اکیدًا خودداري شود.  .۸

دوربین به گونه اي تنظیم گردد که تصویر سخنران در وسط صفحه قرار  .۹

  . گیرد

و پرچم دانشگاه آزاد  )سمت راست سخنران(در صورت نیاز پرچم مقدس جمهوري اسالمی ایران در سمت چپ تصویر  .۱۰

  . قرار گیرد )سمت چپ سخنران (اسالمی سمت راست تصویر 

  . اشیا و موارد اضافه در تصویر دیده نشوددوربین به گونه اي تنظیم گردد که  .۱۱

پنجره باز با نور زیاد مورد تایید نمی باشد تصویر سخنران واضح و  (پشت تصویر ارسالی داراي نور طبیعی مناسب باشد  .۱۲

  )کامل دیده شود

تماس گرفته  03135002626مشکل یا سوال، با شماره در صورت بروز هرگونه  . ۱۳

   شود.

  



  لزامات فنی:ا

  cpu core i5 – ram 4G  )حداقل(لپ تاپ مجهز به وبکم  .1

  usb هدست .٢

 ی)اختصاص(  dedicated  به صورت  )دانلود(مگابیت بر ثانیه  10اینترنت با سرعت حداقل  .۳

 در دسترس بودن اینترنت جایگزین جهت استفاده در صورت بروز مشکل ارتباطی  .۴

استفاده  در دسترس بودن تجهیزات سخت افزاري جایگزین از جمله، سیستم، دوربین، هدست و .... جهت .۵

 در مواقع بروز مشکل 

 بخش ورود به جلسه آنالین ict.khuisf.ac.irاز آدرس  adobe connect add-inفزار نصب نرم ا .6

 منصب مرورگر فایرفاکس و گوگل کرو .7

 AnyDeskنصب نرم افزار  .۸

 


