
 

 بسمه تعالي

 

که با هدف هرچه بهتر برگزار شدن جلسه  دانشگاه لرستان لطفا نکات زير مصاحبه آزمون دکتريمرحله داوطلبان محترم 

 Flashو  Adobe connectمصاحبه تهيه شده اند را مطالعه نموده و تا قبل از زمان مصاحبه از نصب نرم افزارهاي 

player  نحوه انجام مصاحبه اطمينان حاصل نماييد.  (تلفن همراه و يا کامپيوتر شخصی)لپ تاپ، خود بر روي سيستم

بدين صورت است که از طرف گروه آموزشی مربوطه با شما تماس گرفته شده و ضمن اعالم تاريخ و ساعت مصاحبه لينک 

هند بود و توصيه می شود نفره پشتيبان شما خوا 24الزم به ذکر است تيمی  ورود به جلسه نيز براي شما ارسال می شود.

تا قبل از انجام مصاحبه از طريق تماس با اين پشتيبان ها نحوه انجام مصاحبه را بصورت آزمايشی تمرين کنيد. شماره 

شماره تماس پيشتيبانهاي داوطلبين مصاحبه آزمون "هاي تماس، نام پشتيبان و جزييات الزم از طريق فايلی که با عنوان 

 ه است. ) مجدداً در ذيل اين راهنما درج شده است(قرار گرفت(4) اطالعيه شماره در سايت دانشگاه  "1400دکتري 

 به ترتيب انجام دهيد:در زمان مقرر بر روي لينک ارسال شده به شما کليک کرده و مراحل زير را 

 

 جام دهيد.را بسته به نوع مرورگر خود به شرح زير ان Pop-upيک روز قبل از مصاحبه تنظيمات  -1

 در مرورگر کروم

هم( وجود دارد. آن را انتخاب  ریبصورت سه نقطه ز دیدر ورژن جد ای) رهمیخط ز 3به شکل  یانهیصفحه گز یسمت راست باال -

 Privacy and securityقسمت  ر/ د دیرا انتخاب کن Settings  /دیکن

 یپنجره رو نیو در ا دیینما کیکل  Pop-ups and redirects یرو سپس /دیینما کیکل Site Setting یرو

Blocked (recommended) 

 شود. لیتبد Allowedتا به حالت  دیکن کیکل

 

 Firefoxمرورگر  در

 

 Privacy  /دیرا انتخاب کن Options  /دیهم وجود دارد. آن را انتخاب کن ریخط ز3به شکل  یانهیصفحه گز یمت راست باالس

& Security پنجره   ریدر ز سپس /دیرا انتخاب کنPermissions نهیگز کیت Block popup windows دیرا بردار. 

 

 Internet Explorer  مرورگردر 

 

 دیرا انتخاب کن Internet options  /دیدنده وجود دارد. آن را انتخاب کنبه شکل چرخ یانهیصفحه گز یسمت راست باال

 .دیکن Ok  /دیرا بردار Turn on Pop-up Blocker نهیگز کیت/دیرا انتخاب کن Privacyباال  یهانشاناز برگ

 

)يا آن را در نوار آدرس مرورگر خود  گروه اموزشی مربوطه در ساعت مقرر کليک کنيدر روي لينک ارسالی از سوي ب -2

 پيست کرده و اينتر بزنيد(

 ميشود بنويسيدنام و نام خانوادگی خود را به انگليسی در کادري که ظاهر  -3

و اگر نصب شده است روي گزينه  Open in browserرا نصب شده روي سيستم نداريد گزينه  Adobe connectاگر  -4

Open in application ک کنيد.کلي 



 

 

 

 را کليک کنيد Open adobe connectدر صفحه بعد  -5

 

 



کليک کردن بر روي  ايد بابه شما می دهد که ب و دوربين مدير جلسه اجازه دسترسی به ميکروفون ،بعد از ورورد شما -6

. ميکروفون و دوربين . عالمت هرکدام از اين موارد در شکل زير نمايش داده شده استنماييدفعال  را نهاعالمت مربوطه آ

 و شما تصوير خود را داخل کادر در گوشه تلفن همراه سبز تغيير يابندرنگ وقتی فعال هستند که از حالت بی رنگ به 

را  " share my webcam"ببينيد. بعد از روشن شدن دوربين بايد در کادري که در حال نمايش تصوير شماست دکمه 

)بر روي عالمت ميکروفن کليک تيم مصاحبه کننده ببينند نيز و تصوير شما را توانيد صحبت کنيد ميحال  کليک کنيد،

  کرده و صداي آن را به حداکثر افزايش دهيد(.

 

 

 

 از سامانه خارج شويد. End Meetingوقتی که مصاحبه شما تمام شد از طريق گزينه  -7

 
 موفق باشيد

 

 دوربين ميکروفون



 کد رشته نام رشته امتحانی شماره تلفن پشتیبان  نام و نام خانوادگی ردیف

 

 09186787347 ریحانه یدالهی 1
 اپتیک و لیزر _فیزیک 

 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها _فیزیک 

 فیزیک ماده چگال _فیزیک 

3099 

3075 

3147 


 الهه سبحانی 2

 پورمهدیآناهیتا 

09163700559 

09116163033 

 آنالیز _ریاضی 

 جبر _ریاضی 

 کاربردی _ریاضی 

2878 

2913 

2973 


 الهه پورضرونی 3

 شیما گودرزی

09914247619 

09337826604 

 رفتار سازمانی _مدیریت دولتی 

 مدیریت منابع انسانی _مدیریت دولتی 

2143 

2153 



 الهام خوشبخت 4

 محیا ترکاشوند

09160783812 

09160492838 

 فارسی ادبیات و زبان

 ادبیات عرفانی  _فارسی ادبیات و زبان

 فیزیولوژی ورزشی

1029 

1047 

1371 

51241 اقتصاد بخش عمومی_ علوم اقتصادی 09165993976 معصومه فاطمی 

6
 09168675604 سودابه نیک نژاد

 آب و هوا شناسی

 زبان و ادبیات عربی

1163 

1197 

7
 09168881487 آقایی علی

 روانشناسی تربیتی

 روانشناسی

1778 

1844 


 

8 
 مریم اسدپوری

 حسین نجاری

09168979316 

09100024880 

 تجزیه شیمی _شیمی 

 شیمی آلی _شیمی 

 شیمی فیزیک _شیمی 

 شیمی معدنی _شیمی 

2591 

2526 

2470 

2649 

9
 مارال گلمیرزایی

 شیرین فاطمی

09163976943 

09369366807 

 زمین شناسی اقتصادی _علوم زمین 

 فسیل شناسی و چینه شناسی _علوم زمین 

 پترولوژی _علوم زمین 

2432 

2380 

2415 

103528 قدرت _مهندسی برق  09305444092 زهرا لشنی 

 3381 الکترونیک _مهندسی برق  09392529772 علی جمالی زواره 11



12 
 09368506234 راضیه رستم تبار

 فیزیولوژی-زیست شناسی گیاهی

 سیستماتیک -زیست شناسی گیاهی
2707 

2723 

13
 09916525962 حانیه رشیدی

 تاریخ اسالم _تاریخ

 تاریخ ایران بعد از اسالم _تاریخ

1433 

1456 


 09397177625 مهدیه وفایی 14
 خاك فنّاوری و زیست حاصلخیزی مدیریت

 حشره شناسی کشاورزی
4719 

5094 

 

15 

 
 09019854754 حسین روزبهانی

 علوم و مهندسی باغبانی

 مدیریت جنگل _علوم و مهندسی جنگل

 علوم زیستی جنگل _علوم و مهندسی جنگل

4570 

5136 

5154 

 

 

16 
 نگین رشنویی

 لیال جعفری

09163983379 

09030813564 

 تغذیه دام _علوم دامی

 تغذیه طیور _علوم دامی

 تغذیه دام _علوم دامی

 بیماری شناسی گیاهی

 مدیریت منابع خاك

4782 

4810 

4842 

5118 

4751 

17 
 09163612741 مائده شاهرخی

 علوم و مهندسی آب

 بیوتکنولوژی کشاورزی

4880 

5043 

 

18 

 
 09166706069 کیان محراب

 ژنتیک و به نژادی گیاهی

 فیزیولوژی گیاهان زراعی _آگروتکنولوژی

 اکولوژی گیاهان زراعی _آگروتکنولوژی

4926 

4964 

4989 

 

 «مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه لرستان» 

 


