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آییننامه شرکت در همایش ویدئوکنفرانسی (نسخه شرکت کنندگان)
نظر به اینکه کلیه همایشهای سمپوزیوم یازدهم بصورت ویدئو کنفرانسی نیز ارائه خواهد شد ،این یینی نامنه کنه ت ن
یشنایی با شرایط استفاده از امکانات زیرساختی موسسه تدوی و در تاریخ  55/5/42به تصنوی
رسیدهاس

شنورای انا ی ساسنت

از تاریخ فوق به اترا گذارده خواهد شد.

شرک کنندگانی که قصد استفاده از ای امکانات را دارند باید شرایط زیر را دارا باشند:
ا ف :مراحل ثب

نام را بطور کامل انجام داده باشند.

ب :امکانات حضور ویدئوکنفرانسی به شرح زیر را تا قبل از شروع همایش تامی نموده باشند:
سیستم با مشخصات حداقلی:

ب :1تامی ی


پردازنده  1.2گیگاهرتز و باالتر



دو گیگابای



کارت صدا



وب کم

 RAMو بیشتر

ب :4تامی خط اینترنتی با حداقل پ نای باند  4422کیلوبی
ب :3نص

و راهاندازی نرمافزار مورد نیاز تح

بر ثانیه در پرترافی تری سااات روز

راهنمایی مدیری

سامانه ارتباط مجازی(سنام حنداقل  4هفتنه

قبل از شروع همایش
تبصره :4تامی بندهای ب بع ده شرک کننده میباشد .در صورت ادم تامی امکانات کافی از طرف شرک
کننده که منجر به ارتباط ناقص و یا قطع ارتباط شود ،همایش مسئو یتی را نمیپذیرد.
تبصره :3قطع ارتباط در حی برگزاری همایش ناشی از خطوط ارتباطی منجر به غیب
پ :حضور مرت

موته شرک

و بموقع در پانلهای تخصصی و در مقابل دوربی (وب کم ا زامی اس .

کننده میشود.
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ت :استفاده از پوشش رسمی و اسالمی در مقابل دوربی مطابق با مقررات و موازی تم وری اسالمی ایران ا زامی
اس  .ادم راای

ای امر سب

قطع فوری دوربی (وبکم خواهد شد .برقراری مجدد از طریق سام میسر خواهد

بود.
ث :شرک

حضوری و فیزیکی نیز در تلسات تخصصی امکانپذیر اس  .ای گروه از شرک کنندگان میتوانند

در محل موسسه حضور یابند.
ج :ارسال پاورپین

سخنرانی ی

هفته قبل از همایش و تمری برقنراری ارتبناط بنا مندیری

سنام دوهفتنه قبنل از

همایش ا زامی اس .
چ :هر ارتباط تن ا برای ی

شرک کننده ااتبار دارد.

ح :ارائه پوستر نیز بصورت ویدیئو کنفرانسی خواهد بود و ارائه دهنده در مدت تعیی شده بصنورت بنرخط (ینالین
ا زامی اس .
ای ییی نامه در  2بند و  4تبصره در تاریخ 1355/45/42به تصوی

شورای اا ی ساست

رسیده و از این تناریخ

قابل اتراس .
ت

کس

اطالاات بیشتر با شماره  45135434154داخلی  122تماس حاصل فرمایید.
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