
 بسمه تعالی

 – 0011گرایش شیمی تجزیه  -اطلاعات مربوط به مصاحبه متقاضیان دکتری شیمی

 یرانا صنعت و علم دانشگاه

 شرح روند مصاحبه:

ه دکتری، بدینوسیلیابی شما به مرحله مصاحبه آزمون داوطلب گرامی ضمن عرض تبریک برای راه

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

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

 .دیخود مطمئن شو یو بلندگو ن،یدورب کروفن،یم حیاز کارکرد صح -2

 .دیخود نصب کن ستمیس ی( را بر روAdobe connectافزار ادوب کانکت ) نرم -3

 یکانکت را بر روادوب  شنیکیبرق( اپل ی)مانند قطع احتمال یاستفاده در موارد ضرور یبرا -4

 .دیینصب نما زیتلفن همراه خود ن

 .دییاز مرورگر کروم استفاده نما حتما -5

 باشد. یتیب 32 یستیبا دیکنیاستفاده م رفاکسیاز مرورگر فا اگر -6

ار اطاق انتظ" نکیل ی( بر روریز ستیشما )طبق ل یمشخص شده برا یبازه زمان یابتدا در -7

 "به آدرس  "هیتجز یمیگروه ش یدکترا یمصاحبه ها

https://meetingvc.iust.ac.ir/rjfaf2ql114e/" دیینما کیکل. 

وارد  یسیانگلبه  حایخود را ترج ینام و نام خانوادگ Guestدر صفحه باز شده در بخش  -8

 دیینما کیورود به اتاق را کل نهیو گز دیکن

 گروه یدکترا ینرم افزار ادوب کانکت وارد اتاق انتظار مصاحبه ها قیاز طر بیترت نیبد -9

 شد. دیخواه هیتجز یمیش

و شما در اطاق منتظر حضور خواهند داشت  هیتجز یمیگروه شمحترم  ریاطاق مد نیدر ا -11

 حضور در اطاق یشما را برا ب مدیر گروهمیمانید تا زمان مصاحبه شما فرا برسد. بدین ترتی

https://meetingvc.iust.ac.ir/rjfaf2ql114e/


 "به آدرس  هیتجز یمیگروه ش یدکترا یمصاحبه ها

https://meetingvc.iust.ac.ir/rpfmttw5f8ma/" خوانندیفرام. 

( دیندانتظار را بب)پنجره ادوب کانکت اتاق  دینوبت به شما، از اطاق انتظار خارج شو دنیبا رس -11

اطاق مصاحبه  نکیل یبر رو کیو با کل

"https://meetingvc.iust.ac.ir/rpfmttw5f8ma/"  مراحل بالا وارد و انجام مجدد

 گردد.می مصاحبه شما انجام  واطاق مصاحبه شده 

 

 مصاحبه: لیست زمانبندی

 ردیف نام و نام خانوادگی مان مصاحبهز

 خرداد 92شنبه 

 ساعت

 2الی  8

 0 نازنین اسمعیلی

 9 صبا اصفری

 3 احمد امانپور

 0 محسن ایزدپناه شوراب

 خرداد 92شنبه 

 ساعت

 01الی  2

 5 هدی بدوی

 6 ملیحه پیری

 7 سمیه حسنی گنجی

 8 هانیه حقگویی

 خرداد 92شنبه 

 ساعت

 00الی  01

 2 پریسا خدایی

 01 مرضیه دانشی مسکونی

 00 مهری زمانی

 09 صفورا شرف زاده کارلادانی

 خرداد 92شنبه 

 ساعت

 03 سپیده شریعتی

 00 مریم شفیع زاده
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 05 راضیه صبحی امجد 09الی  00

 06 مهین صدری

 خرداد 92شنبه 

 ساعت

 00:31الی  03:31

 07 محمد مهدی عالم نژاد

 08 مهدیه عزیزی

 02 سیما قادرنیا

 91 هانیه کفایتی

 خرداد 92شنبه 

 ساعت

 05:31الی  00:31

 90 هانیه گلشاهی

 99 اسرا مدرس عسگری

 93 سید علی مرعشی

 90 حسن منافی

 خرداد 92شنبه 

 ساعت

 06:05الی  05:31

 95 صدیقه نادری جلودار

 96 رضا وحدانی

 97 زهره هاشملو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نحوه کار در محیط نرم افزار ادوب کانکت:

. اجازه دهید سیستم از طریق انتخاب نکنیدریقه مرورگر را در مورد ورود گزینه ورود از ط

 نرم افزار ادوب کانکت وارد محیط مصاحبه شود.

 
 

 :و قرارگیری در حالت ارائه دهنده برای روشن شدن میکروفوندرخواست نحوه 

 
 



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

 .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

 



 

 اشتراک گذاری صفحه دسکتاپ:نحوه به 

 
 

 با آرزوی موفقیت برای یکایک شما

 


