
 بسمه تعالی 

 – 1400 آلیگرایش شیمی   -اطالعات مربوط به مصاحبه متقاضیان دکتری شیمی

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 شرح روند مصاحبه:

دکتری، بدینوسیله یابی شما به مرحله مصاحبه آزمون  داوطلب گرامی ضمن عرض تبریک برای راه

 ارسال می گردد:روند عملیاتی مصاحبه به شرح زیر خدمت شما  

 حتما سعی کنید از کامپیوتر و یا لپ تاپ استفاده نمایید. -1

 از کارکرد صحیح میکروفن، دوربین، و بلندگوی خود مطمئن شوید. -2

 .( را بر روی سیستم خود نصب کنیدAdobe connectنرم افزار ادوب کانکت ) -3

کانکت را بر روی یشن ادوب برای استفاده در موارد ضروری )مانند قطع احتمالی برق( اپلیک -4

 .تلفن همراه خود نیز نصب نمایید

 حتما از مرورگر کروم استفاده نمایید. -5

 بیتی باشد.   32اگر از مرورگر فایرفاکس استفاده میکنید بایستی   -6

اطاق انتظار "در ابتدای بازه زمانی مشخص شده برای شما )طبق لیست زیر( بر روی لینک   -7

شیمی   گروه  دکترای  های  آدرس    "آلی مصاحبه   "به 

https://meetingvc.iust.ac.ir/r2ytazvaashr/"  .کلیک نمایید 

انگلیسی وارد نام و نام خانوادگی خود را ترجیحا به    Guestدر صفحه باز شده در بخش   -8

 کنید و گزینه ورود به اتاق را کلیک نمایید 

انتظار مصاحبه های   -9 اتاق  ادوب کانکت وارد  افزار  نرم  از طریق  دکترای گروه بدین ترتیب 

 خواهید شد. آلیشیمی  

اطاق مدیر   -10 این  اطاق منتظر حضور خواهند داشت    آلیی  گروه شیم محترم  در  در  و شما 

شما را برای حضور در اطاق میمانید تا زمان مصاحبه شما فرا برسد. بدین ترتیب مدیر گروه  

https://meetingvc.iust.ac.ir/r2ytazvaashr/


شیمی   گروه  دکترای  های  آدرس   آلی مصاحبه  به 

"vc.iust.ac.ir/r62y2zmhvsf1/https://meeting"  .فرامیخوانند 

انتظار را ببندید( با رسیدن نوبت به شما، از اطاق انتظار خارج شوید )پنجره ادوب کانکت اتاق   -11

مصاحبه  اطاق  لینک  روی  بر  کلیک  با  و 

"gvc.iust.ac.ir/r62y2zmhvsf1/https://meetin"    مجدد انجام  وارد و  باال  مراحل 

 گردد.می  مصاحبه شما انجام    واطاق مصاحبه شده  

 

 

https://meetingvc.iust.ac.ir/r62y2zmhvsf1/
https://meetingvc.iust.ac.ir/r62y2zmhvsf1/


 ردیف  نام و نام خانوادگی  زمان مصاحبه 

 خرداد 29شنبه 

 ساعت 

 11الی 9      

 1 پریا سادات ساعی

 2 رضا تقوی 

 3 سید حجت اله صادقی 

 4 صفیه حیدرزاده ریزی 

 خرداد 29شنبه 

 ساعت 

 13الی  11

 5 حسین خاشعی سیوکی 

 6 فاطمه تفضلی گزکوه 

 7 طاهره کواکب 

 8 آرزو زارعی سفید دشتی 

 خرداد 29شنبه 

 ساعت 

 16الی  14

 9 نفیسه علی زاده 

 10 آمنه زارعی 

 11 محمدرضا عبداهلل زاده میانده 

 12 سونیا فتاحی

 خرداد 29شنبه 

 ساعت 

 17الی  16

 13 محمد سعید رستمی 

 14 شیرین نوبخت 

------- ------- 

------- ------- 

 خرداد  30یکشنبه 

 ساعت 

 11الی 9

 15 حدیث گودرزی 

 16 فایزه احمدی 

 17 سمیه کریمی 

احمدی  آزاد  18 

 خرداد  30یکشنبه 

 ساعت 

 13الی 11

 19 امیر سمیعی 

 20 مرجان صمدی 

ذوالفقاری احسان   21 

 22 زینب تاجیک 



 ردیف  نام و نام خانوادگی  زمان مصاحبه 

 خرداد  30شنبه یک

 ساعت 

 16الی 14        

 23 پروین اقبالی دیزج یکان

علی  آل فایزه  24 

 25 طیبه پیری 

 26 مهدیه خادمی هنزایی 

 خرداد  30شنبه یک

 ساعت 

 17الی 16        

 27 زهرا پناهنده

 28 بزازسمانه 

------ ----- 

------ ----- 

 خرداد  31دوشنبه 

 ساعت 

 11الی  9

 29 زینب رستگاران

 30 ملیکا کسمایی

 31 مینا فروغی شالقونی 

 32 امیر مرتضی هادی لوئی 

 خرداد  31دوشنبه 

 ساعت 

 13الی  11

 33 سید مرتضی حسینی 

 34 اسماعیل چهاردولی

 35 شایان شاهسواری

 36 رویا اوزی 

 خرداد  31دوشنبه 

 ساعت 

 16:30الی  14

 پایان مصاحبه 

 37 فاطمه عبدی ) بدون آزمون ( 

 38 مصطفی غفوری گوراب ) بدون آزمون ( 

 39 زهرا نظافت ) بدون آزمون ( 

 40  زینب امیری خامکانی ) بدون  آزمون(

 41 مریم رضایی 

 مصاحبه پایان  پایان مصاحبه  پایان مصاحبه 



 نحوه کار در محیط نرم افزار ادوب کانکت: 

. اجازه دهید سیستم از طریق انتخاب نکنیددر مورد ورود گزینه ورود از طریقه مرورگر را 

 نرم افزار ادوب کانکت وارد محیط مصاحبه شود. 

 
 

 نحوه درخواست برای روشن شدن میکروفون و قرارگیری در حالت ارائه دهنده:

 
 



روشن نمودن میکروفون: سبز شدن عالمت میکروفون نشان دهنده روشن بودن آن  نحوه  

 است.

 
 

نحوه روشن نمودن دوربین: این فرایند در طی دو مرحله صورت میگیرد. با کلیک اول حالت 

 پیش نمایش و با کلیک دوم دوربین شما فعال می گردد.

 



 

 نحوه به اشتراک گذاری صفحه دسکتاپ: 

 
 

 آرزوی موفقیت برای یکایک شما با  

 


