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آییننامه شرکت در همایش ویدئوکنفرانسی (نسخه شرکت کنندگان)
نظر به اینکه کلیه همایشهای زیرر جممعهره پرمیعزیعا هرای فی رروم هلرعا ل ژکنع رع ی  SASTechبصرعت لیرو ع
کنفرانسی نیز اتا ه خعاهو شو ،این آیینناجه که جهم آشنایی با شرایط اپتفاده از اجکانا زیرپاختی جعپسه ژرولین ل دت
ژاتیخ  55/5/42به ژصعیب شعتای ها ی پاپتک تپیوهاپم از ژاتیخ وعق به اجرا گذاتده خعاهو شو.
شرکمکننوگانی که قصو اپتفاده از این اجکانا

تا داتنو بایو شرایط زیر تا داتا باشنو:

ا ف :جراحل ثبم ناا تا بطعت کاجل انماا داده باشنو.
ب :اجکانا

حضعت لیو عکنفرانسی به شرح زیر تا ژا قبل از شرلع همایش ژاجین نمعده باشنو:
ب :1ژاجین یک پیستم با ج خصا

حواقلی:



فردازنوه  1.2گیگاهرژز ل باالژر



دل گیگابایم  RAMل بی تر



کات



لب کم

صوا

ب :4ژاجین خط اینترنتی با حواقل فهنای بانو  4422کیلعبیم بر ثانیه دت فرژراویکژرین پاها

تلز

ب :3نصب ل تاهانوازی نرااوزات جعتد نیاز ژحم تاهنمایی جویریم پاجانه اتژباط جمازی(پراا حرواقل  4هفتره
قبل از شرلع همایش
ژبصره :4ژاجین بنوهای ب بعهوه شرکمکننوه جیباشو .دت صعت

هوا ژاجین اجکانا

کاوی از طرف شرکم

کننوه که جنمر به اتژباط ناقص ل یا قطع اتژباط شعد ،همایش جسئع یتی تا نمیفذیرد.
ژبصره :3قطع اتژباط دت حین برگزاتی همایش ناشی از خطعط اتژباطی جنمر به غیبم جعجه شرکم کننوه جیشعد.
پ :حضعت جرژب ل بمعقع دت فانلهای ژخصصی ل دت جقابل دلتبین(لب کم ا زاجی اپم.
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 :اپتفاده از فعشش تپمی ل اپالجی دت جقابل دلتبین جطابق با جقرتا

ل جعازین جمهعتی اپالجی ایران ا زاجی

اپم .هوا تهایم این اجر پبب قطع وعتی دلتبین (لبکم خعاهو شو .برقراتی جمود از طریق پاا جیسر خعاهو
بعد.
ث :شرکم حضعتی ل ویزیکی نیز دت جلسا ژخصصی اجکانفذیر اپم .این گرله از شرکمکننوگان جیژعاننو
دت جحل جعپسه حضعت یابنو.
ج :اتپال فالتفینم پخنرانی یک هفته قبل از همایش ل ژمرین برقرراتی اتژبراط برا جرویریم پراا دلهفتره قبرل از
همایش ا زاجی اپم.
چ :هر اتژباط ژنها برای یک شرکمکننوه اهتبات داتد.
ح :اتا ه فعپتر نیز بصعت

لیویئع کنفرانسی خعاهو بعد ل اتا ه دهنوه دت جو

ژعیینشوه بصرعت

بررخط (آنالیرن

ا زاجی اپم.
این آیینناجه دت  2بنو ل  4ژبصره دت ژاتیخ 1355/45/42به ژصعیب شعتای ها ی پاپتک تپیوه ل از ایرن ژراتیخ
قابل اجراپم.
جهم کسب اطالها

بی تر با شماته  45135434154داخلی  122ژماس حاصل ورجاییو.
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