
  مصاحبه)( دوم آزمون دکتري تخصصی مرحلۀ دستورالعمل
    1400دانشگاه بیرجند در سال 

  دـنـرجـیـگاه بـشـدان
  مصاحبه روشالف) (
 دانشگاهی جامعه سلامت از صیانت منظور به (کرونا)،19-کووید بیماري گیريهمه از ناشیکشور  خاص شرایط به توجه با

 آزمون دکتري دوم مرحلۀو طبق توصیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،  1400 دکتري متمرکزنیمه آزمون داوطلبان و

 برگزار خواهد شد. جاري در سال الکترونیکیِ  یا غیرحضوريبه صورت  (مصاحبه) تخصصی

 
 (الکترونیکی) غیرحضوري مصاحبه ضوابطب) (

 Adobeافزار محیط نرمو در  موزش الکترونیکی دانشگاه بیرجندسامانه آمصاحبه داوطلبان در  )1

connect شود.برگزار می 

زار، افو فایل راهنماي استفاده از این نرم شخصی کامپیوتر بر روي Adobe connectافزار نرمنسخه قابل نصب  )2

 گیرد.از طریق سایت دانشگاه در اختیار داوطلب قرار می

از  جنددانشگاه بیر الکترونیکی در سامانهگرایش رشته هر (اتاق مجازي انتظار) مصاحبه  سایت آدرس (لینک) )3

 شود.رسانی میدانشگاه بیرجند اطلاع طریق مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سایت

خود وارد اتاق مجازي  داوطلبیبا شماره  هاي تعیین شده براي مصاحبه،بایست در یکی از تاریخمیداوطلب  )4

 انتظار شود.

بایست منتظر مانده تا از طریق رئیس جلسه مصاحبه به داخل میپس از ورود به اتاق مجازي انتظار،  داوطلب )5

رئیس جلسه در همان اتاق مجازي انتظار  مصاحبه وارد شود. لینک اتاق مجازي مصاحبه از طریقمجازي اتاق 

 اطلاع داده خواهد شد.

 و روفنمیک نمودن فعال (اتاق مجازي مصاحبه)،مصاحبه  الکترونیکی جلسه به داوطلب خروج و ورود اجازه )6

  است. کنندهمصاحبه هیئت رئیس عهده بر شده وارد داوطلب دوربین

 داوطلب سوي ازي واضح تصویر هئارالذا  و باشدمی تصویري-صوتی صورت بهالکترونیکی  مصاحبه )7

 ويس از تصویر ارایهعدم  و دوربین بدون وجود. لازم به ذکر است است الزامیجهت تشخیص چهره وي 

 است. اعتبار فاقدداوطلب  مصاحبه داوطلب،



در زمان مصاحبه لازم است داوطلب دوربین را طوري تنظیم کند تا چهره وي و فضایی که در آن حضور دارد به  )8

 راحتی قابل رؤیت باشد.

 . دت باکیفیت و پرسرعت استفاده نمایباید از اینترن قراري ارتباط قابل قبول، داوطلببه منظور بر )9

انشگاه د نامثبت سامانه در و ...) نامه، مقالات(پایان شده بارگذاري مدارك کلیه که تسبایمی داوطلب )10

 یا قالات، منامهپایان از مصاحبه جریان در کنندهمصاحبه هیئت اعضاي اگر باشد تا داشته دسترس در رابیرجند 

 .اشتراك بگذاردرا در اتاق مصاحبه به  درخواستی مدارك باشند سوالی داشته داوطلب مدارك سایر


