
 

 

 الرحیم نالرحماهلل بسم

 هایبرداری در گرایشقابل توجه داوطلبان شرکت در مصاحبه دکتری رشته مهندسی نقشه

، سهمیه استعداد درخشان و آزمون نیمه متمرکز 0011، سنجش از دور و ژئودزی سال مکانیفتوگرامتری، سیستم اطالعات 
 سازمان سنجش

برای تمامی متقاضیان  31الی  9از ساعت  خرداد 22و  52مورخ  شنبه و چهارشنبهسهروز  در تاریخ مصاحبه گرایش ژئودزی -

 باشد.می 32الی  31از ساعت   خرداد ماه 22چهارشنبه روز در  موجه غائبینتاریخ انجام مصاحبه برای  باشد. می

 تیر 31یکشنبه مورخ و روز  31الی  9از ساعت  تیر 32شنبه مورخ تاریخ مصاحبه گرایش سیستم اطالعات مکانی در روز  -

  تیر 31یکشنبه مورخ در روز  موجه غائبینتاریخ انجام مصاحبه برای باشد. برای تمامی متقاضیان می 31الی  9از ساعت 

 .باشدمی  32الی  31از ساعت 

ورخ شنبه ممتقاضیان سهمیه استعداد درخشان روز های فتوگرامتری و سنجش از دور سنجش برای گرایشتاریخ مصاحبه  -

از  تیر 32شنبه مورخ در روز باشد. مصاحبه برای متقاضیان آزمون سازمان سنجش صبح می 31الی  9از ساعت  تیر 32

 موجهغائبین برای اشد. تاریخ انجام مصاحبه بمی 31الی  9از ساعت  تیر 31یکشنبه مورخ و روز  31صبح الی 31ساعت 

 باشد.می 32الی  31از ساعت  تیر 31مورخ  شنبهیکروز 

 :کنیداستفاده طبق ساعات اعالم شده توسط هر گروه های زیر برای ورود به جلسه مصاحبه از لینک 

 ewx-tfn-dvm.kntu.ac.ir/b/bkhttps://meetمصاحبه دکتری گروه سامانه های اطالعات مکانی:  -

 347255د ورود به اتاق: ک

 tjy-gnu-.kntu.ac.ir/b/fhebkhttps://meetمصاحبه دکتری گروه ژئودزی:  -

 095210کد ورود به اتاق: 

 edr-6nc-.kntu.ac.ir/b/2z6bkhttps://meetمصاحبه دکتری گروه فتوگرامتری و سنجش از دور:  -

 445699کد ورود به اتاق: 

 : مهم نکات

مانند میکروفون قبل از شروع جلسه اطمینان حاصل و عملکرد مناسب تجهیزات ارتباطی  با سرعت کافی اینترنتاز ارتباط  -

 کنید.

لطفا پس از وارد نمودن کد ورود به جلسه منتظر بمانید تا اجازه ورود از سوی مدیر جلسه به شما داده شود. بدلیل جلوگیری  -

ورود به جلسه و پس از از مشکالت در برنامه ریزی لطفا صرفا در زمان اعالم شده اقدام به ورود به جلسه نمایید. در هنگام 

نمایش پیامی مبنی بر انتخاب بین دو گزینه هدفون )سمت چپ( یا میکروفون )سمت راست( گزینه سمت راست را انتخاب 

 نمایید. 

نمایش چهره و همچنین روشن بودن میکروفون برای مصاحبه اطمینان  برای کم از روشن بودن دوربین وبدر هنگام مصاحبه  -

 . حاصل نمایید

 .کلیه مدارک بارگذاری شده را در روز مصاحبه همراه خود داشته باشید -

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری

https://meetbk.kntu.ac.ir/b/dvm-tfn-ewx

