راهنمای ربگزاری مصاحبه دکتری هب شیوه الکترونیکی (وژیه داوطبان ) سال 1399-1400
ضمن آرزوی موفقیت برای معرفی شدگان مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی(مصاحبه) در دانشگاه تهران ،به اطالع میرساند،
جهت حفظ سالمتی شما عزیزان ،انجام مصاحبه به صورت الکترونیکی برگزار می گردد .از این رو خواهشمند است به نکات زیر
توجه فرمایید:
 .1ثبت نام در سامانه جامع آموزش دانشگاه به نشانی ( )ems1.ut.ac.irو تکمیل کلیه مراحل ثبت نام.
 .2مصاحبه دکتری در اتاق های ابری ( الکترونیکی) با حضور متقاضی و استادان گروه آموزشی برگزار خواهد شد.
ورود به جلسه مصاحبه الکترونیکی ،نیازمند نصب برخی از برنامه ها و نرم افزارها بر روی سیستم عامل است.
ضروری است داوطلب چند روز قبل از شروع مصاحبه ،امکانات نرم افزاری و سخت افزاری الزم را برای ورود
به جلسه الکترونیکی فراهم کنند.
 .3جلسات مصاحبه الکترونیکی در پلتفرم ادوبی کانکت (  )Adobe Connectانجام می شود .جهت اتصال نیاز به
نصب برنامه های زیر است:
برنامه ویژه سیستم عامل ویندوز |

برنامه ویژه سیستم عامل مکینتاش

 .4داوطلب جهت تست و کسب اطمینان از کلیه تنظیمات ،می تواند به این آدرس مراجعه نماید:
http://vclas9.ut.ac.ir/test

تذکر :شرکت در مصاحبه الکترونیکی ،تنها برای آن دسته از داوطلبانی میسرخواهد بود که از سوی سازمان
سنجش آموزش کشور به دانشگاه معرفی شده و در سامانه جامع آموزش دانشگاه مطابق با دستورالعمل مربوطه
ثبت نام کرده باشند .تبعات عدم ثبت نام بر عهده داوطلب می باشد و دانشگاه در این زمینه مسئولیتی نخواهد
داشت.
 .5اطالعات درباره زمان بندی حضور داوطلب در جلسه مصاحبه دکتری و چگونگی اتصال ،بر روی وب سایت دانشکده
مربوطه قرار داده شده است.

 .6با توجه به برگزاری جلسات مصاحبه به صورت الکترونیکی ،ضروری است داوطلبان حداقل  10دقیقه قبل از
آغاز جلسه ،به اینترنت متصل شوند و در اتاق انتظار مجازی دانشکده (که آدرس آن از طرف دانشکده اعالم
خواهد شد) منتظر شروع مصاحبه باشند.
 .7هر داوطلب باید به هنگام ورود به جلسه ،نام و نام خانوادگی کامل خود را با حروف انگلیسی وارد نماید .برای
مثال Amir Sadr

 .8در صورت بروز مشکل در اتصال ،مراتب به اطالع کارشناس مربوطه و یا رابطین مستقر در دانشکده رسانده
شود.

 .9با توجه به اینکه در طول مصاحبه صدا و تصویر داوطلبان از طریق سامانه ضبط می شود .نصب دوربین (وبکم)
و فعال بودن آن در طول زمان مصاحبه توسط داوطلبان بر روی سیستمی که از آن استفاده می کنند الزامی است.

 .10میکروفون رایانه داوطلبان باید کیفیت مناسب برای ارسال صدا داشته باشد.

 .11جلسۀ مصاحبه پس از تایید شرایط وب کم و میکروفون توسط کارشناس آغاز می شود.

 .12هر داوطلب باید در آغاز جلسه مصاحبه ،با نشان دادن کارت ملی و تطبیق آن با چهره خود ،نسبت به احراز
هویت خود اقدام کند.

 .13گفتگوهای جلسه مصاحبه ضبط میشود و فیلم آن به صورت محرمانه در آموزش پردیس  /دانشکده ها نگهداری
می شود .
 .14در زمان جمع بندی نمرات مصاحبه  ،با اعالم کارشناس/نماینده تحصیالت تکمیلی  ،داوطلب باید جلسه مصاحبه
را ترک کند .
 .15انجام مصاحبه برای هر داوطلب صرفاً یک بار انجام می شود و عدم مراجعه داوطلبان مطابق با برنامه زمانبندی به
منزله انصراف آنان تلقی شده و برگزاری مجدد مصاحبه برای آن دسته از داوطلبانی که در این مرحله شرکت
ننموده اند امکان پذیر نخواهد بود .

 .16دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد معادل (صرفاً دارای ارزش استخدامی) امکان ادامه تحصیل در
مقطع باالتر را ندارند .مگر اینکه به تایید دفتر آموزشهای آزاد و غیر دولتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
رسیده باشند .
 .17ارائه حکم کارگزینی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی و موافقت دانشگاه محل خدمت داوطلبان متقاضی سهمیه
مربیان با تعهد پرداخت شهریه  .مربیان دانشگاه آزاد اسالمی تنها با معرفی نامه از مرکز جذب و امور هیات علمی


دانشگاه آزاد مطابق با ضوابط اعالم شده در دفترچه راهنمای آزمون سال 1399
در صورت هر گونه سوال و ابهام در نصب نرم افزار و ورود به سامانه در ساعات اداری ( 8الی ) 16با تیم پشتیبان
پردیس  /دانشکده ذیربط تماس حاصل فرمایید.


در صورت وجود هرگونه ابهام و سوال در خصوص شیوه نامه اجرایی  ،کارشناسان واحد آزمونها در ساعات اداری با
شماره  61113828داخلی  303 - 301پاسخگوی سواالت آموزشی داوطلبان محترم خواهند بود.

ن
معاونت آموزشی دا ش گاه تهران
اداره کل خدمات آموزشی

