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 دانشگاه صنعتـي شريف

 5شماره  اطالعيـــــه

 

 اطالعات و دستورالعمل مربوط به برگزاری جلسات مصاحبه غير حضوری

 دانشگاه صنعتي شريف نيمه متمرکز  آزمون دکتری داوطلبان

 

مبتنی بر برنامه  vclass (vc)کلیه جلسات مصاحبه دکتری غیر حضوری در سامانه کالسهای مجازی دانشگاه صنعتی شریف  -1

skyroom  .های زیرداوطلبان با مراجعه به لینکالزم است برگزار خواهد شد  

https://www.skyroom.online 
help-app-https://www.skyroom.online/pages/web 

 

ویدیو های آموزشی با محیط سامانه کالسهای مجازی و نحوه بارگذاری فایلهای ارائه )شامل فایل پایان راهنماهای مربوطه و و مشاهده 

در سامانه  application windowیا یک  desktopنامه، اسالیدها و یا ویدیو های مرتبط با فعالیتهای عملی( و یا به اشتراک گذاری 

 آشنا شوند. 

برای ورود و  chrome. ضمنا توصیه میشود از محیط برنامه ضرورت دارد برای جلوگیری از اکوی صدااز هدفون / هد ست  استفاده -2

 "متوسط"، کیفیت تصویر روی  "صدا و تصویر"سامانه، در بخش  "تنظیمات"کار در محیط کالسهای مجازی استفاده شده و در منوی 

 تنظیم شود.

 با عنوانتوانند در هفته منتهی به جلسه مصاحبه با ورود به یک اطاق جلسه مجازی  می انداوطلب -3

tryout-https://vc.sharif.edu/ch/phdinterview 

و  و نحوه بارگذاری فایلهای ارائه )شامل فایل پایان نامه، اسالیدها و یا ویدیو های مرتبط با فعالیتهای عملی(با سازو کار سامانه آشنا شده 

 . و استفاده از دوربین را تمرین نمایند chrome Tabو یا  application windowsنحوه اشتراک گذاری 

 رقمي و بدون پيش شماره 01شماره موبايل ) گذرواژهو  رقمي( 01کد ملي )مزبور  ورود به اطاق مجازیداوطلبان برای  نام کاربری

رکز آموزش در م  7-66165280-021 به شماره تلفنهایتوانند در صورت بروز هر گونه مشکل داوطلبان می داوطلب خواهد بود. صفر(

 تماس حاصل نمایند. های الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

جدول  مصاحبه، اتبرگزاری جلس)ساعت و روز( زمان ، 11/3/1411تا پایان وقت اداری روز سه شنبه حد اقل  ان محترمداوطلب -4

 ایمانند فرمت جلسه مصاحبه و موارد مربوطه اطالعات خاص دانشکده و  مجازی مصاحبهلینک ورود به سامانه جلسات  زمانبندی،

https://www.skyroom.online/
https://www.skyroom.online/
https://www.skyroom.online/pages/web-app-help
https://www.skyroom.online/pages/web-app-help
https://vc.sharif.edu/ch/phdinterview-tryout
https://vc.sharif.edu/ch/phdinterview-tryout


از طریق آدرس  را ...( نتی، پاور پو ینامه ارشد، کارت مل انیدر جلسه مصاحبه آماده داشته باشد )مانند پا دیکه داوطلب با یمستدات

دریافت   grad.sharif.edu یا اطالعیه های درج شده در و ایمیل درج شده در سامانه ثبت نام آزمون دکترای داشگاه صنعتی شریف

 گذرواژهرقمي( و  01)کد ملي  ی انتظار و اطاق مجازی مصاحبه(ورود به اطاق مجاز یبرا) داوطلبان نام کاربری. خواهند نمود

  داوطلب خواهد بود.رقمي و بدون پيش شماره صفر(  01شماره موبايل )

 

توانند در صورت  یم انداوطلب ،(4)مطابق بند  زمانبندی جلسات مصاحبه توسط دانشکده های مربوطهجدول  یِپس از اعالم رسم -5

حداکثر تا  یرسمبا ارائه مستندات  آموزش عالی،دانشگاهها و مراکز سایر با زمان مصاحبه  اعالم شده مصاحبه زمانو تالقی  یهمپوشان

  1411ماه  خرداد 25و   24 ، 23 ، 22 یساعت مصاحبه در روزها ییبه جابجا نسبت 1411ماه  خرداد 11 چهارشنبه یوقت ادار انیپا

آدرس مستندات خود را به  درخواست و می توانندداوطلبان ، بدین منظور .ندینما( اقدام 2)وفق تاریخ های درج شده در اطالعیه شماره 

تماس  اطالعیههمان با شماره تلفن های درج شده در  یادار در ساعاتارسال کرده و یا  اطالعيه دانشکده مربوطهمندرج در  ايميل

به منزله  یلیبه هر دلهم عدم حضور در مصاحبه  و نخواهد کرد رییتغ یطیشرا چیزمان مصاحبه تحت ه خ،یتار نی. پس از احاصل نمایند

 گردد. یم یانصراف تلق

دست  (،خردادماه 21 جمعه روز 24حد اکثر تا ساعت  مصاحبه )وساعت منتهی به شروع برگزاری جلسات  24داوطلب الزمست در  -6

 vclass ، به درون سامانه grad.sharif.eduو یا اطالعیه دانشکده مربوطه در سایت  یکبار با لینک ارسال شده از طریق ایمیل کم

(vc)  رکز در م 7-66165280-021 تلفنهایتوانند به شماره در صورت بروز هر گونه مشکل داوطلبان میشنا شوند. آوارد و با محیط آن

 تماس حاصل نمایند. آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

بر روی کامپیوتر و همچنین روشن بودن دوربین و میکروفن در طول جلسه مصاحبه   (webcam)الزم به ذکر است وجود دوربین  -7

نموده اطمینان حاصل  vclass   (vc)تصویری در سامانه-محترم از کارکرد سیستم صوتی انداوطلبالزامی است. لذا توصیه میشود حتما 

یت مدیر از طریق دوربین به روبرای احراز هویت، بنا به درخواست مدیر جلسه، کارت ملی خود را قبل از مصاحبه آمادگی داشته باشند  و

 جلسه برسانند.

رود در محیطی آرام و بدون سر و صدا و با پوشش یک جلسه رسمی محسوب شده و لذا انتظار می ،جلسه مصاحبه غیر حضوری -1

 مناسب برگزار شود. 

سفید و یک خوکار در صورت نیاز به پاسخگویی به سواالت علمی و کارت ملی خود را جهت  A4شود داوطلب چند برگه  توصیه می -1

ز داوطلب خواسته شود از پاسخ خود به سواالت علمی مطرح شده عکس گرفته و با ااست تشخیص هویت آماده داشته باشند. ممکن 

جلسه  vclass  (vc)تبدیل و در سامانه PDFآن را به فرمت  ،یا نرم افزارهای مشابه camscannerاستفاده از نرم افزارهایی مانند 

 مصاحبه غیر حضوری بار گذاری نماید.

و اطالع به دانشجو از طریق یک اطاق جلسه مجازی دوم بنام اطاق انتظار / اطاق  هماهنگي مدير جلسهورود به اطاق جلسه مصاحبه با  -11

 01 اکثر تا پايان وقت اداری سه شنبهحد  (اطاق جلسه مصاحبهدر مواردی  و)لينک اطاق جلسه انتظار شود.  پذیرش انجام می

مصاحبه غیرحضوری دکتری ها و مراکز دانشگاه صنعتی شریف  های مجازی دانشکده آدرس اطاق) 0در اطالعيه شماره  0011خرداد ماه 

دانشجو بايد از يکساعت به زمان اعالم شده برای زمان  قرار خواهد گرفت.  grad.sharif.eduدر سايت ( 1411نیمه متمرکز سال 

هماهنگي و دعوتِ مدير و يا مسئولِ دانشکدهِ واردشده و با اعالم شده در اطالعيه دانشکده  به اطاق جلسه انتظارمصاحبه، 

   وارد شود. غيرحضوری مربوطه به اطاق جلسه مصاحبه



جدا خودداری نمايند.  ورود به اطاق جلسه ی غيرحضوری مصاحبه توجه: داوطلبان محترم از ورود مستقيم به اطاق جلسهِ

 .صورت پذيرد داوطلباز مستقيم دعوت  صرفا با پس از ورور به اطاق مجازیِ انتظار و بايدغيرحضوری  ی مصاحبه

در منوی اصلی  "خروج" گزینه با انتخابموظف به ترک جلسه بعد از انجام مصاحبه و پرسش و پاسخ؛ با اعالم مدیر جلسه، داوطلب 

 به خواهد داشت.مقررات بوده و تاثیری منفی بر مصاح ف. ورود به اطاق جلسه در هر زمان دیگری خالاستسامانه کالسهای مجازی 

خود قطعی برق در نواحی مختلف در زمان مصاحبه، داوطلب موظف است از  شارژ لپ تاب یا گوشی موبایل  امکانبا توجه به  -11

موبایل استفاده نمایید تا مشکلی قطع  Hotspot  اطمینان حاصل نماید و جهت جلوگیری از بروز قطع  اینترنت، حد امکان از اینترنت 

  برق وجود نداشته باشد. 

ضبط و انتشار جلسه مصاحبه در فضای مجازی توسط داوطلبان خالف مقررات بوده و بدلیل محرمانگی جلسه مصاحبه دکتری،  -12

 انتشار محتوای جلسه مصاحبه با هر فرم و محتوایی، پیگیری حقوقی و قانونی خواهد داشت. 

 

 

 مديريت تحصيالت تکميلي دانشگاه صنعتي شريف

 01/3/0011  :اطالعيه تاريخ


