
 0011سال  کارشناسیمقطع  اکو–رشته مدیریت بیمه  دستورالعمل برگزاری مصاحبه

 (آنالین) به شیوه برخط ئیطباطباالمه دانشگاه ع 

 

، 0011ی آزمون سراسری سال تحصیلاکو  در -چند برابر ظرفیت رشته مدیریت بیمهضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان 

 : هستندبه گذراندن مراحل ذیل ملزم مصاحبه، جهت شرکت در داوطلبان می رساند  اطالعبه 

 

 دانشگاه عالمه طباطبائی  ثبت نامثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه  مرحله اول: 

 آغاز می گردد.  11/00از ساعت  10/10/0011مورخ چهارشنبه مرحله اول ثبت نام از روز  .0

 وارد سامانه ثبت نام شوید.  https://azmoon.atu.ac.irاز طریق سایت  .2

 انتخاب شود.داوطلبان کارشناسی بیمه ورود ورود به سامانه، قسمت  یصفحهدر  .0

 ویا شماره داوطلبی به عنوان کلمه عبور   شماره پروندهو  به عنوان نام کاربری کد ملی وارد کردنبا  .0

  وارد سامانه خواهید شد.کد امنیتی 

عد در سامانه اقدام نموده و بمندرج تکمیل و ویرایش اطالعات در بخش پرونده الکترونیکی، نسبت به  .5

 به صورت تصویر اسکن شده، بارگذاری گردد. مدارک شناسایی و تحصیلی از آن،  

لی صفحه اص، بخش پرونده الکترونیکپس از تکمیل اطالعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز، از منوی  .0

را انتخاب نموده تا پرونده شما مورد تایید اطالعات و ثبت درخواست بررسی پرونده ، گزینه پرونده

 بررسی قرار گیرد. 

 

 مصاحبه آنالین مرحله دوم: 

 ساعت و تاریخ برگزاری مصاحبه .0

در نظر گرفته شده است و ساعت  10/10/0011و  10/10/0011زمان مصاحبه روزهای شنبه و یک شنبه مورخ 

 می باشد.  11/00لغایت  01/10از برگزاری مصاحبه 

https://azmoon.atu.ac.ir/


 ت در مصاحبهنحوه شرک .2

 شوید.  /https://atu.iranlms.orgابتدا وارد سایت . 0

. به خود شوید وارد حساب کاربری  )هر دو(  و کلمه عبورکاربری به ابتدای کد ملی، به عنوان نام   D  اضافه کردنبا . 2

حساب   خواهد بود. 0200500021D باشد، نام کاربری و کلمه عبور شما  0200500021اگر کد  ملی شما  مثالعنوان 

 شهریور ماه فعال خواهد شد. 5کاربری شما برای مصاحبه برخط از روز جمعه 

 .ه شوندمصاحباالر وارد تهماهنگی داوطلبان و اساتید  با توجه بهشده الم اوطلبان براساس نام کاربری و رمز عبور اعد . 0

ودن نسبت به روشن نم وراهنما اقدام نموده  بر اساس فیلم، لبان ملزم هستند پس از اجازه ورود به جلسه مصاحبهداوط . 0

 فیلم راهنما در صفحه اول سایت آموزش مجازی بارگذاری خواهد شد. د.یکروفن و دوربین خود اقدام نماینم

رییس هیات مصاحبه کننده و مبتنی بر پرسش های مطرح شده، نسبت به پاسخ گویی الم داوطلبان می بایست بر اساس اع. 5

 .اقدام نماینداالت به سو

اتمام مصاحبه از سوی رییس هیات مصاحبه کننده نسبت به خروج از جلسه مصاحبه و الم با اع هستندداوطلبان ملزم . 0

داوطلب نباید نسبت به ترک جلسه مصاحبه یا خاموش نمودن میکروفن  الم،. بدیهی است پیش از اعترک سامانه اقدام نمایند

 نماید.اقدام دستگاه خود و دوربین 

 دد.مصاحبه از سوی دانشگاه ضبط می گر هایلیه فرآیندک. 5

 

 مصاحبه الزامات .0

ملزم به داشتن وب کم، امکان برقراری صدا از طریق هدست یا میکروفون و اسپیکر  در مصاحبه  داوطلبان شرکت کننده. 0

ارتباط  نشود و با هدستدر صورت امکان و ترجیحا از میکروفن و اسپیکر به دلیل برگشت صدا استفاده )سیستم هستند 

  ود(.برقرار ش

 .استفاده نمایید لپ تاپ یا رایانه شخصیمی بایست از  (آنالین)جهت شرکت در مصاحبه به شیوه برخط. 2

 .طور کامل برقرارباشد در طول مصاحبه می بایست ارتباط صوتی و تصویری داوطلبان به. 0

اما در صورت قطع ارتباط پیش بینی نشده و الزام به تماس  استفاده از تلفن همراه در طول مدت مصاحبه ممنوع است. 0

 .اضطراری تلفن همراه شما در دسترس باشد

https://atu.iranlms.org/


 .هیچ پنجره یا فایلی در صفحه رایانه شما باز نباشد( نالینآ)برخطالس ز ک. به ج5

حضور داوطلب در روز تعیین شده امکان تکرار جلسه وجود نخواهد داشت و برای داوطلب غیبت لحاظ  در صورت عدم. 0

 .خواهد شد

 .را رعایت نمایند المیپوشش و شئونات اسداوطلبان می بایست در طول مدت برگزاری مصاحبه . 0

 

 توصیه های مهم .0

 .دسترس شما باشدز شارژ باطری لپ تاپ خود اطمینان حاصل نموده و شارژر در . ا0

سرعت پرنمایید و از اینترنت حاصل قبل از شروع آزمون اتصال اینترنت را بررسی و از حجم اینترنت خود، اطمینان . 2

 . کنیداستفاده 

هه با باشد جهت مواجرا داشته به اینترنت  قابلیت اتصالکه ( لت، لپ تاپ و ... تب) دیگر در صورت امکان یک وسیله. 0

 داشته باشید.حتمالی در دسترس الت  امشک

 .(جهت احتیاط مرورگر فایرفاکس هم در سیستم شما نصب باشد) از نسخه های به روز مرورگرکروم استفاده نمایید. 0

 .نرم افزارها و یا اپلیکیشن های روی دستگاه شما که از اینترنت استفاده می کنند را غیر فعال کنید. 5

 .که همزمان از اینترنت استفاده نکنند و محیط آرامی را برای شما فراهم نماینداز اعضای خانواده بخواهید . 0

پیش بینی نشده خونسردی خود را حفظ نمایید و تلفن همراه خود را در الت در ارتباط و یا بروز مشکالل در صورت اخت. 0

 .فع مشکل صورت پذیردر جهت الزمدسترس داشته باشید تا در صورت لزوم با برقراری تماس تلفنی اقدامات 

 

 : لینک فایل های راهنما و نصب 

  آموزش مجازیلینک ورود به سامانه                                                                          :                                               atu.iranlms.org                                              

 لینک فیلم راهنما و آخرین مرورگرهای کروم و فایرفاکس                                         :                             atu.iranlms.org 

  میکروفن آنالینلینک تست                                   :                                                   https://online-mic-test.com/fa 

  دوربین آنالینلینک تست                     :                                                                         https://webcam-test.com/fa 


