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دوره مشترک کارشناسی ارشد با سالم و آرزوی سالمتی برای داوطلبان محترم مصاحبه غیرحضوری آزمون 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در خصوص این مرحله از  مواد دانشکده مهندسی و علم 99

 توجه دقیق به نکات ذیل ضروری است: ،آزمون

 7)دوشنبه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در روز( مصاحبه از طریق سامانه جلسات مجازی 1
دقیقه  15مدت در نظر گرفته شده برای هر داوطلب  برگزار خواهد شد. 16:30الی  8:30( از ساعت 99مهر 

 بوده و زمان دقیق مصاحبه در فایل پیوست قابل مشاهده است.

 با توجه به تعداد زیاد متقاضیان، دو اتاق برای مصاحبه غیرحضوری در نظر گرفته شده که لینک دسترسی( 2
 هر اتاق به همراه کد مربوطه در فایل پیوست قابل دریافت است. به

 2و یا اتاق شماره  رنگ زردمشخص شده با  1کنید که شما در کدام اتاق )اتاق شماره ( لطفا دقت 3
یا  کروماز مرورگر  فقط جهت ورود به سامانه( قرار است مصاحبه شوید. رنگ سبزمشخص شده با 

 .استفاده کنید فایرفاکس

کد مربوط  شود. لطفاخواسته می مربوطه از شما کد دسترسی به اتاق، در ابتدای ورود به اتاق مصاحبه (4
 دکمه "ورود" کلیک کنید.روی کرده و به اتاق خود را تایپ 

نموده و روی دکمه "آغاز" ( در ادامه باید نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و مطابق کارت ملی وارد 5
 کلیک کنید. 

" مواجه خواهید ا توسط مدیر اتاق منتظر بمانیدلطفا تا تایید حضور شم ( با ورود به مرحله بعد با پیغام "6
 شد. 

دقیقه قبل از  5 لطفا ها به طور کامل سخت است،( با توجه به اینکه رعایت دقیق فواصل زمانی مصاحبه7
شروع مصاحبه خود این مراحل را انجام داده و منتظر تایید توسط مدیر جلسه باشید. با تایید ایشان، شما 

 شوید.صاحبه میوارد محیط مجازی م

به صورت فردی انجام خواهد ، 3معرفی شده در بند شماره های در اتاق دوره مشترکمصاحبه متقاضیان ( 8
 توانند وارد اتاق مربوطه شوند. شد. بنابراین داوطلبین در صورت اجازه مدیر می

برای ورود به یک اتاق انتظار مصاحبه هم در نظر گرفته شده است که  ،رسانی برخطالعبرای سهولت و اط
باشد و داوطلبین باید قبل از زمان مصاحبه خود وارد اتاق انتظار شوند و در هنگام آن نیاز به مجوز مدیر نمی

. همچنین وارد شوند (3)معرفی شده در بند  وقت مصاحبه اتاق انتظار را ترک نمایند و به اتاق مربوطه
 مصاحبه واردبا محیط، در زمان و روز مقرر  كامل شنايىآ با و شده سامانه وارد توانندمي قبل از داوطلبین

 . اطالعات اتاق انتظار به شرح زیر است:شوند خود

 مهر فعال است( 6 یکشنبه)این لینک از روز  rxg-lks-7k2.kntu.ac.ir/b/bkhttps://meetلینک: 

 761982کد دسترسی: 

 پیوست استفاده کنید.( برای آشنایی با نحوه کار با سامانه از فایل راهنمای 9

افزار مورد ها و کمبود وقت، قبل از آزمون از صحت عملکرد سخت( با توجه به برنامه فشرده مصاحبه10
 استفاده و سرعت شبکه خود اطمینان حاصل کنید.

متقاضی، دوربین خود را  شخصمصاحبه با خود انجام ( طبق مصوبات اعالم شده، به منظور اطمینان از 11
آماده انجام مصاحبه باشید. برای این  ،روشن نموده و با قرارگیری در یک محیط مناسب و با پوشش رسمی

گذاری دوربین" در اجازه ورود به جلسه، میکروفون خود را روشن نموده و از گزینه "اشتراک اخذ کار به محض
 پایین صفحه استفاده کنید.



های پژوهشی، ی مصاحبه و با اعالم مدیر جلسه، به طور مختصر سوابق آموزشی، فعالیت( لطفا در ابتدا12
 ید.  و منتظر سواالت احتمالی کمیته دانشکده باشسطح زبان خود را بیان نموده رتبه و 

( چنانچه در طول آزمون و یا قبل از آن سواالتی درخصوص موارد مطرح شده و ورود به سامانه دارید با 13
 تماس بگیرید. doc@kntu.ac.ir-mseو یا ایمیل  021-84063396شماره 

تصویر مدارک زیر را به اداره آموزش دانشکده مهندسی و علم قبل از مصاحبه داوطلبین الزم است تا ( 14
 :ارسال نمایند kntu.ac.irdoc-mse@ مواد به آدرس الکترونیکی

 ک شناسایی )کارت ملی و شناسنامه(مدار -الف 
 تحصیل از فراغت موقت گواهی یا و کارشناسی ریزنمرات و دانشنامه –ب 
 ت اخذائه مدرک زبان معتبر در صورار -ج 
به شماره شبای  ریال )پانصد هزار ریال( بابت هزینه انجام مصاحبه 500000لغ به مب فیش واریزی -د

IR780100004001074803006309  نزد بانک  392087474140103000000000000003و شماره شناسه
 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي اختصاصیرآمدهاي مرکزی به نام د
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