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 و تخصصی مصاحبه) دوم مرحله خصوص در تبریز اسالمی هنر دانشگاه (1اطالعیه تکمیلی شماره )

 1400 سال دکتری متمرکز نیمه آزمون( فناوری و پژوهشی آموزشی، سوابق ارزیابی

 

مصاحبه )دومشرکت در مرحله از داوطلبان دکترای تخصصی متقاضی تحصیل در دانشگاه هنر اسالمی تبریز تقاضا می شود جهت 

 دقت نمایند:  زیر موارد به( تخصصی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری

 به صورت الکترونیکیقبلی  بر اساس تاریخ های اعالمی در اطالعیهمصاحبه علمی داوطلبان دوره دکتری به صورت مجازی  -1

توانند با توجه به رشته مربوطه، می محترم داوطلبین برگزار خواهد شد.  ((Adobe Connect ادوبی کانکت پلتفرم در و

با وارد نمودن  Guest به عنوان کاربرلینک های زیر   از طریق (اطالعیهاین  4مطابق بند  در روز و ساعات تعیین شده )

 عزیز داوطلبین دوربین و میکروفن مصاحبه جلسه درنام و نام خانوادگی به صورت انگلیسی وارد جلسه مصاحبه شوند. 

 باشند. کننده مصاحبه کمیته سواالت پاسخگوی بتوانند طریق این از تا شد خواهد فعالتوسط دبیر جلسه 

 ردیف نام رشته  کانکت ادوبی پلتفرم، لینک شرکت در جلسه

http://vc.tabriziau.ac.ir/memari 1 معماری اسالمی 

http://vc.tabriziau.ac.ir/shahrsazi 2 شهرسازی  اسالمی 

http://vc.tabriziau.ac.ir/designphd 3 طراحی صنعتی 

http://vc.tabriziau.ac.ir/iartphd 4 هنرهای اسالمی 

 

 مورد دستگاه روی بر، بعنوان برنامه پشتیبان، نیز را اسکایپ برنامه کانکت، ادوبی بر عالوهالزم است  محترم داوطلبین -2

ها لینک دانشکده .شود منتقل اسکایپ برنامه به مصاحبه جلسه نیاز و اضطراردر صورت  تا کنند نصب مصاحبه برای استفاده

 باشد:  در پلتفرم اسکایپ طبق جدول زیر می

 ردیف نام رشته  )اسکایپ( شرکت در جلسهپشتیبان لینک 

https://join.skype.com/pKPqGLWgJnT4 1 معماری اسالمی 

https://join.skype.com/e3J1V24UvCE2 2 شهرسازی  اسالمی 

https://join.skype.com/iLILsPWHG9AE 3 طراحی صنعتی 

https://join.skype.com/aLW2t4bwH0MP 4 هنرهای اسالمی 

 



         
 آموزشی، سوابق ارزیابی و تخصصی مصاحبه) دوم مرحله خصوص در تبریز اسالمی هنر دانشگاه (1اطالعیه تکمیلی شماره )

1400 سال دکتری متمرکز نیمه آزمون( فناوری و پژوهشی  

معاونت آموزشی و کارآفرینی             

 مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلی
 

 

 به آدرس در وبسایت گروه فناوری اطالعات دانشگاهادوبی کانکت  های الزم برای نصب و راه اندازینرم افزار -3

http://it.tabriziau.ac.ir/  ) )دریافت می باشد. قابل بخش دریافت فایل های مورد نیاز سامانه آموزش مجازی  

اختصاصی نفرات شرکت کننده در مصاحبه، روز و ساعت تعداد تعیین قطعی  وطبق اطالعیه قبلی پس از وصول مدارک  -4

)دانشکده معماری و شهرسازی، دانشکده وب سایت دانشکده های مربوطه از طریق ماه  خرداد 22تاریخ از  هر داوطلب

 رسانی خواهند شد.  اطالعهنرهای صناعی، دانشکده طراحی( 

امه شرکت در مصاحبه تخصصی در تاریخ مندرج در برنو عدم ( خرداد 10)حداکثر تا های اعالم شده ارسال مدارک در تاریخعدم  تذکر:

با این حال اگر عدم شرکت بموقع  .باشدتبریز میهنر اسالمی الذکر به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه  زمانی فوق

 ها، بدلیلی خارج از اراده داوطلب تشخیص داده شود، ایجاد فرصت مجدد فراهم خواهد شد.در مصاحبه، از طرف دانشکده

با کیفیت  میکروفندوربین، بلندگو و مجهز به )یا گوشی هوشمند شامل کامپیوتر  الزماست داوطلبان گرامی تجهیزات  الزم -5

و همچنین فضای مناسب و آرامی را برای مصاحبه  نمایندو نسبت به تست آنها اقدام فراهم  مناسب راو اینترنت ( مناسب

 در نظر بگیرند.

و جایگزین راهکار های پشتیبان در رابطه با همچنین نمایند و  استفاده و لب تاب از کامپیوترزیز ترجیحا شود داوطلبان عتوصیه می تذکر:

از جمله تهیه بسته اینترنتی برای زمان اختصاص یافته به خود و را  پیش بینی الزمبرای مشکالت احتمالی از جمله قطعی اینترنت و برق 

  بعمل آورند. و تلفن همراه با شارژ کامل لپ تاپ استفاده از

کنند استفاده میبرای انجام مصاحبه وتر یا تلفن هوشمندی که در کامپیارسالی به دانشگاه را کلیه مدارک ن عزیز اداوطلب -6

گذاری مدارک درخواستی از  داشته باشند امکان اشتراک سواالتیکننده  د تا اگر هیئت مصاحبهنباش داشتهدر دسترس 

 .وجود داشته باشدادوبی کانکت  افزار طریق نرم

 -لکترونیکی به صورت صوتیتوجه به دستورالعمل ارسالی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر الزام مصاحبه ا با -7

ررات و موازین مربوط رعایت مق ان از طریق وب کم و ضبط تصویری روند مصاحبه،داوطلب تصویر مشاهدهالزام  ،تصویری

 .ن عزیز در جلسه مصاحبه الزامی استامی توسط داوطلباله پوشش اسب

دقیقا در زمان به جلسه اجازه ورود  ،شدن مصاحبه نفر قبلی طوالنیدقت نمایند ممکن است به دلیل گرامی ن اداوطلب -8

نمود. در این حالت پیام زیر را مشاهده خواهید در پلتفرم ادوبی کانکت در این صورت  ،صادر نشودبرای شما تعیین شده 

 .صادر گردد توسط دبیر جلسه بایستی منتظر باشید تا اجازه ورود

This is a private meeting. Your request to enter has been sent to the host. Please wait for a response. 

 

 با آرزوی توفیق و سالمتی

http://it.tabriziau.ac.ir/

