
 بسمه تعالی

دانشگاه  – 0011 نانوگرایش شیمی  -اطلاعات مربوط به مصاحبه متقاضیان دکتری شیمی

 علم و صنعت ایران

 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

 ن، دوربین، و بلندگوی خود مطمئن شوید.واز کارکرد صحیح میکروف -2

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

ی کانکت را بر روادوب برای استفاده در موارد ضروری )مانند قطع احتمالی برق( اپلیکیشن  -4

 .تلفن همراه خود نیز نصب نمایید

 حتما از مرورگر کروم استفاده نمایید. -5

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

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

 "به آدرس  "نانویمی مصاحبه های دکترای گروه ش

https://meetingvc.iust.ac.ir/rhik1e7eyob8/" .کلیک نمایید 

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

 اق را کلیک نماییدکنید و گزینه ورود به ات

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

 خواهید شد. نانوشیمی 

و شما در اطاق منتظر حضور خواهند داشت  نانوگروه شیمی محترم در این اطاق مدیر  -11

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

https://meetingvc.iust.ac.ir/rhik1e7eyob8/


به آدرس  نانومصاحبه های دکترای گروه شیمی 

"chem/-https://meetingvc.iust.ac.ir/nano" .فرامیخوانند 

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

https://meetingvc.iust.ac.ir/nano-"و با کلیک بر روی لینک اطاق مصاحبه 

chem/"  گردد.می مصاحبه شما انجام  ومراحل بالا وارد اطاق مصاحبه شده و انجام مجدد 
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 ردیف نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه

 تیر 0سه شنبه 

 ساعت

 00الی  9      

 0 پگاه پناهی

 2 لیلا وهاب

 3 حدیث باسفهرجانی

 تیر 0شنبه سه 

 ساعت

 02:31الی  00

 0 حسن باعصمت

 5 خدیجه علی مرادلو

 6 مریم سلطان پور

  

 تیر 0سه شنبه 

 ساعت

 06الی  00

 7 میثم قنبری بوراچالو

 8 علی محمدی گنجگاه

 9 الهه احسانی

 01 زهرا یعقوبی چرمهینی

 تیر 0سه شنبه 

 ساعت

 07الی 06

 00 شیرین جودکی

 سیده محدثه حسینی
02 

 تیر 2چهار شنبه 

 ساعت

 00الی  9

 03 زهرا محمدقیه بلاغی

 00 سیده نجمه ابوترابی

 05 محمد صحیحی کلجاهی

 06 ملیحه زینلی

 تیر 2چهار شنبه 

 ساعت

 03الی  00

 07 بهروز اسدی

 08 بهاره بزرگ نیا

 09 سید محمد حسینی

 21 امیر اسدزاده

   



 

 

 

 

 

 

 تیر2چهار شنبه 

 ساعت

 06:31الی  00

 20 مرجان فرامرزی

 22 عاطفه کرمی

 23 کبری السادات بهشتی

 20 مژگان شجاع

 25 مژده کرمی رباطی

 تیر 5شنبه 

 ساعت

 02الی  9

 26 فرهاد اسمعیل زاده

 27 محمدرضا رنجبر

 28 زهرا حسین زاده قبله

 29 فاطمه خانی

شهبازی جونوشامین   31 

 تیر 5شنبه 

 ساعت

 07الی  00

 30 سیمین محمودپور

 32 نسرین فرشادی

 33 معین مهری

 30 الهه ایوبی

 35 مژده طالبی

 36 میلاد خلجی



 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:

 



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 

 .دوربین شما فعال می گرددپیش نمایش و با کلیک دوم 

 



 

 نحوه به اشتراک گذاری صفحه دسکتاپ:

 
 

 با آرزوی موفقیت برای یکایک شما

 


