
 به صورت الکترونیکیمصاحبه پذیرش دکتري  راهنماي

 )ویژه داوطلبین محترم(

به ، آزمون مصاحدانشگاه فردوسی مشهدبودن زیرساخت های الزم در با توجه به شرایط ناشی از همه گیری بیماری کرونا و فراهم 

برای انجام مصاحبه از دعوت شدگان به گروه های . شودبرگزار می صورت الکترونیکیه ب دانشگاه در این 1399پذیرش دکتری سال 

 :آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، داوطلبان باید موارد زیر را رعایت نمایند

 تاپ مجهز لپ یا روی کامپیوتر به یکی از دو روش زیر نرم افزار های مورد نیاز برقراری ارتباط غیرحضوری را  باید داوطلبان (1

 کنند:نسبت  میکروفن و دوربین به

  Adobe Connect Windows appافزار  نرم نصب روش اول( 

  به ترتیب  Firfoxو  Adobe Connect add-in ،Flash Player Firefoxنصب  روش دوم(

  ز اها، مشاهده فایل راهنمای تصویری شرکت در جلسه و فایل متنی راهنما جهت دانلود نرم افزارداوطلبین می توانند

جهت همچنین  .اقدام نمایند 4nyscTmSA9https://fumdrive.um.ac.ir/index.php/s/rjdaHطریق لینك 

قابل  /html190https://ocw.um.ac.ir/streams/course/view.لینك آدوب با سامانه  كاركامل  آموزش

 استفاده است. 

 ه منظور برقراری ارتباط قابل قبول، داوطلبان باید از اینترنت باکیفیت و پرسرعت استفاده نمایند. ب (2

 اعالم خواهد شد. در سایت معاونت آموزشی دانشگاهطلب اود زمان و لینك مصاحبه برای هر (3

اسخ پ گروه ارزیابیوارد و به سواالت به لینك اعالم شده  کد ملی خودبه عنوان مهمان و با در زمان اعالم شده داوطلبان باید  (4

 دهند. 

ابل ق به راحتیدوربین را طوری تنظیم کند تا چهره وی و فضایی که در آن حضور دارد  وطلبالزم است دا زمان مصاحبهدر  (5

 .رؤیت باشد

 . دانشجو باید میکروفن خود را در طول مدت آزمون روشن نگه دارد (6

فرصت دارد تا نقص  دقیقه 2وی ، وطلبقطع شدن تصویر، صدا و یا ارتباط دا یا تأخیر در ورود به جلسه مصاحبه در صورت (7

در  ،در صورت تشخیص کننده واز بررسی موضوع توسط تیم ارزیابیپس ،صورتغیر اینبوجود آمده را برطرف کند. در 

 آید.  زمانی که متعاقبا اعالم خواهد شد مصاحبه مجدد به عمل  می

 

 با آرزوی موفقیت

 معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست

https://fumdrive.um.ac.ir/index.php/s/rjdaH9nyscTmSA4
https://ocw.um.ac.ir/streams/course/view/190.html

