اطالعیه ثبت نام در مصاحبه های داخلی ترم زمستان 99
به اطالع دانشجویان گرامی آنالین سطوح  3تا  15ترم زمستان  99می رساند که مصاحبه های داخلی به صورت غیر
حضوری و از طریق تماس تلفنی برگزار خواهد شد  .لطفا از روز شنبه  2اسفند از ساعت  11صبح لغایت دوشنبه 4
اسفند ساعت  11صبح با ورود به پنل شخصی در سایت شعبه ای که در ترم زمستان در آن ثبت نام نموده اید  ،بر
اساس وقت آزاد خود از گروههای ارایه شده مصاحبه یک وقت را به دلخواه خود انتخاب نمایید .یادآوری می گردد
پس از تعیین وقت امکان جابجایی آن وجود نخواهد داشت  .برای هر دانشجو فقط امکان شرکت یک نوبت در مصاحبه
وجود دارد .صرفا دانشجویانی که نمره قبولی در مصاحبه اول خود کسب نکرده باشند می توانند مجددا با تعیین وقت
در مصاحبه مجدد شرکت نمایند  ( .یادوآری می گردد دانشجویان سطوح 1و  2نیازی به شرکت در مصاحبه داخلی
ندارند ) .

چگونه در مصاحبه داخلی ثبت نام نمایم ؟
لطفا خونسردی خود را کامال حفظ کنید  .ثبت نام بسیار آسان و راحت و صرفا  2دقیقه زمان می برد .لطفا وارد
پنل شخصی خود شده ،از جدول عمودی روی ثبت نام در مصاحبه کلیک کنید .از گروههای ارایه شده بر اساس
وقت خود یک روز را انتخاب و بر روی آیکن روبروی آن انتخاب  ،کلیک کنید  .از جدول جدید از قسمت فرم
آزمون یک شماره پاکت واز قسمت زمان آزمون یک وقت را به دلخواه انتخاب سپس دکمه تایید و پرداخت را
کلیک نمایید  .نمایش کارت آزمون مصاحبه  ،به منزله ثبت نام شما می باشد  .شما نیاز به هیچ اقدام دیگری
ندارید ،فقط صرفا تاریخ و ساعت آزمون مصاحبه خود را یاداشت نمایید .

تقویم برگزاری مصاحبه های داخلی
شروع ثبت نام از طریق پنل

شروع برگزاری مصاحبه ها

زمان مصاحبه

شخصی
 2اسفند ساعت  11صبح تا 4

ساختمان ارم از دوشنبه  4اسفند

ساعت  14:15تا 16

ساختمان فرهنگ شهر از چهارشنبه  6اسفند

ساعت  14:15تا 16

ساختمان مدرس از چهارشنبه  6اسفند

ساعت  14:15تا 16

ساختمان قصردشت از شنبه  9اسفند

ساعت  14:15تا 16

اسفند ساعت  11صبح
 2اسفند ساعت  11صبح تا 4
اسفند ساعت  11صبح
 2اسفند ساعت  11صبح تا 4
اسفند ساعت  11صبح
 2اسفند ساعت  11صبح تا  4اسفند
ساعت  11صبح

