
 1399-1400ه داوطبان ( سال به دکتری به شیوه الکترونیکی )ویژبرگزاری مصاحنکات مهم 

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک در  )مصاحبه(آزمون دکتری تخصصیدوم مرحله  ضمن آرزوی موفقیت برای معرفی شدگان

 خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید:، تهراندانشگاه 

شرکت در مصاحبه الکترونیکی، تنها برای آن دسته از داوطلبانی میسرخواهد بود که از سوی سازمان سنجش آموزش  .1

مطابق با دستورالعمل   (ems1.ut.ac.ir)به نشانی کشور به دانشگاه معرفی شده و در سامانه جامع آموزش دانشگاه 

داوطلب می باشد و دانشگاه در این زمینه مسئولیتی مربوطه ثبت نام کرده باشند. تبعات عدم ثبت نام بر عهده 

 .نخواهد داشت

نصب نرم افزارهای انجام می شود. جهت  ( Adobe Connect) در پلتفرم ادوبی کانکتالکترونیکی جلسات مصاحبه  .2

 : مورد نیاز به آدرس زیر مراجعه نمایید

https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101 
 

این  به جهت تست و کسب اطمینان از کلیه تنظیمات، می تواند  ی مصاحبه الکترونیک،با مطالعه راهنماداوطلب  .3

 نماید: مراجعه آدرس 

 .ut.ac.ir/test9http://vclas  

، دکتری حضور داوطلب در جلسه مصاحبه زمان بندی جدول مربوط به مصاحبه مطابقحضور هر داوطلب در جلسه  .4

صرفاً  یک بار انجام مصاحبه برای هر داوطلب  قرار داده شده است. مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیکسایت در 

تلقی شده و برگزاری مجدد انجام می شود و عدم مراجعه داوطلبان مطابق با برنامه زمانبندی به منزله انصراف آنان 

 مصاحبه برای آن دسته از داوطلبانی که در این مرحله شرکت ننموده اند امکان پذیر نخواهد بود.

آغاز دقیقه قبل از  10حداقل ضروری است داوطلبان با توجه به برگزاری جلسات مصاحبه به صورت الکترونیکی،  .5

( ut.ac.ir/ibb9http://vclas.4 :آدرس به)در اتاق انتظار مجازی دانشکده و جلسه، به اینترنت متصل شوند 

 . منتظر شروع مصاحبه باشند

انگلیسی وارد نماید. برای مثال  خود را با حروف کامل و نام خانوادگی هنگام ورود به جلسه، نامباید به  داوطلبهر  .6

Amir Sadr 
و  کم()وب نیدورب نصب . با توجه به اینکه در طول مصاحبه صدا و تصویر داوطلبان از طریق سامانه ضبط می شود .7

 الزامی است. که از آن استفاده می کنند  بر روی سیستمی داوطلبانتوسط  فعال بودن آن در طول زمان مصاحبه 

 .باشد داشته ارسال صدا یبرا مناسب تیفیک دیبا اوطلباند انهیرا کروفونیم .8

 می شود. و ضبط  آغاز کروفونیکم و م وب طیشرا دییپس از تا مصاحبه ۀجلس .9

با نشان دادن کارت ملی و تطبیق آن با چهره خود، نسبت به احراز هویت   مصاحبه، جلسه هر داوطلب باید در آغاز .10

 خود اقدام کند. 

مصاحبه را جلسه  بایدداوطلب ، با اعالم کارشناس/نماینده تحصیالت تکمیلی ، مصاحبه نمرات در زمان جمع بندی  .11

 . کندترک 

  های  شماره تلفنبا ( 16 الی 8در ساعات اداری )در صورت هر گونه سوال و ابهام در نصب نرم افزار و ورود به سامانه

 تماس حاصل فرمایید.  66405248 – 61112479
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