


آشنایی با دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران 

(1399)

ویژه نودانشجویان



تاریخچه

ابتداییگامهایواقعدرکرد،کاربهشروع«اجتماعیتحقیقاتومطالعاتمؤسسه»کهزمانی،1337تابستان
رسمیرههایدواولینخود،فعالیتشروعبامؤسسهاین.شدبرداشتهتهراندانشگاهاجتماعیعلومدانشکدهتأسیس
ایندرجودانشپذیرشبامؤسسهبنیانگذاران.دادتشکیلراارشدکارشناسیمقطعدراجتماعیعلومعالیآموزش
بهروزامآنچه.میرساندندانجامبهنیزرامطالعاتیوتحقیقاتیبرنامههایخود،آموزشیفعالیتبرعالوهمقطع،
و«ماعیاجتتحقیقاتومطالعاتمؤسسه»دوادغامحاصل،میشناسیمتهراندانشگاهاجتماعیعلومدانشکدهعنوان

علومعالیآموزشمستقلدانشکدهاولینحقیقتدراتفاقاینبا.است1351سالدر«تعاونتحقیقاتمؤسسه»
اختنپردبرایروشنافقیوشدتأسیسبهارستانمیداندرواقعسابق،عالیدانشسرایمحلدرایراناجتماعی
لومعرشتهتاریخ،اینازقبل.آمدوجودبهایراندراجتماعیعلومحوزهبهموشکافانهترودقیقتر،گستردهتر
تأسیسازپس.میشدتدریسکارشناسیمقطعدرفقطوتهراندانشگاهانسانیعلوموادبیاتدانشکدهدراجتماعی
ههایگروسپسوگردیدتبدیلجامعهشناسیآموزشیگروهبهاجتماعیعلومآموزشیگروهمستقل،دانشکده
سالستانتابازاستذکربهالزم.شدندملحقآنبهنیزارتباطاتوتعاون،جمعیتشناسی،انسانشناسیآموزشی
177وهزار32مساحتبهزمینیدروتهرانشهرداریششمنطقهدرمحلیبهاجتماعیعلومدانشکده،1371
وتهراندانشگاهمرکزیپردیسازخارجدانشکدهمکان.شدمنتقلمربعمترهزارششحدودزیربنایبامربع،متر
پژوهشیویآموزشفعالیتدههپنجبهنزدیکتجربهبااجتماعیعلومدانشکده.است(گیشا)نصرپلمنطقهدرواقع
وزهحدرعلمیفعالیتسردمدارعنوانبهراخودپایجایاستتوانستهتهران،بزرگدانشگاهازعضویعنوانبه

انجامهبخودکیفیوکمیپیشرفتجهتدررابسیاریتحوالتوتغییروکندمحکمارتباطات،واجتماعیعلوم
.رساند



برخی لینک های مفید

اجتماعیدانشکدهعلومسایتhttps://social.ut.ac.ir

کانالتلگرامدانشکدهعلوماجتماعیhttps://telegram.me/socialstudent

سایتیادگیریالکترونیکیدانشگاهتهرانhttps://elearn.ut.ac.ir/

دانشگاهتهرانکتابخانهمرکزیسایتhttps://library.ut.ac.ir

سایتمرکزمشاورهدانشگاهتهرانhttp://counselling.ut.ac.ir  

رفاهدانشجویانسایتصندوقhttp://bp.swf.ir

سایتمعاونتآموزشیدانشگاهتهرانhttps://academics.ut.ac.ir/fa

معاونتدانشجوییدانشگاهتهرانسایتhttps://student.ut.ac.ir/fa

سایتمعاونتفرهنگیدانشگاهتهرانhttp://tusca.ut.ac.ir/

سایتادارهکلتربیتبدنیدانشگاهتهرانhttps://gope.ut.ac.ir/fa

سایتادارهکلخوابگاههایدانشگاهتهرانhttps://kooy.ut.ac.ir/fa

هایخارجی،هنرهایتجسمی،آموزشموسیقی،زبان)توسعهآموزشهایفرهنگیواجتماعیدانشگاهتهرانمرکزس

https://t.me/ECDUniversityofTehran...(ونگارش

کلبهداشتودرماندانشگاهتهرانسایتادارهhttps://his.ut.ac.ir/fa

باشگاهگردشگریدانشگاهیانسایتhttp://utsafar.ir/

https://social.ut.ac.ir/
https://telegram.me/socialstudent
https://elearn.ut.ac.ir/
https://library.ut.ac.ir/
https://academics.ut.ac.ir/fa
https://student.ut.ac.ir/fa
http://tusca.ut.ac.ir/
https://gope.ut.ac.ir/fa
https://kooy.ut.ac.ir/fa
https://t.me/ECDUniversityofTehran
http://utsafar.ir/


بخش آموزشی



ادارهوآموزشادارهقسمتدوازمتشکلدانشکدهتکمیلیتحصیالتوآموزشیمعاونت

وکالسهابرنامهریزیثبتنام،بهمربوطامورمعاونتاینکلیطوربه.استتکمیلیتحصیالت

ههایرشتومقاطعدردانشجویانآموزشیامورپیگیریوفارغالتحصیلیامورانجامامتحانات،

.داردعهدهبهرامختلف

بهاطالعیههاواخباروضروری،فرمهایدریافتجاری،نیمسالآموزشیبرنامهمالحظهبرای

.نماییدمراجعهآموزشیمعاونتبخشاجتماعی،علومدانشکدهسایت

ماهایراهندریافتبرای.میشودبرگزارمجازیصورتبهکالسهاکرونا،بیماریشیوعدلیلبه

درونماییدمراجعهhttps://elearn.ut.ac.irسایتبهمجازیکالسهایدربارهالزم

.بگیریدتماسجعفرزادهمهندسآقایبامشکل،وجودصورت

09125432473:جعفرزادهآقایتلفن



(کارشناسی)آمار دانشجویان به تفکیک گروه 

524کارشناسی پـیوسته

133و توسعه اجتماعیبرنامه ریزی 

133انسان شناسی

129جامعه شناسی 

129اجتماعی ارتباطات  



(کارشناسی ارشد)آمار دانشجویان به تفکیک گروه 

130جامعهشناسي

46جامعهشناسي

40پژوهشعلوماجتماعي

33مطالعاتجوانان

11مطالعاتزنانگرايشزنوخانواده

67اجتماعيارتباطات

35مطالعاتفرهنگيورسانه

32علومارتباطاتاجتماعي

51مطالعاتتوسعهاجتماعي

28توسعهمحليگرايشروستايي

23توسعهمحليگرايششهري

47علوماجتماعياسالمي

28فلسفهعلوماجتماعي

19دانشاجتماعيمسلمين

46وتوسعهاجتماعيبرنامهريزي

25رفاهاجتماعيبرنامهريزي

21گردشگريبرنامهريزي

43مردمشناسي

27جمعيتشناسي



(دکتری)آمار دانشجویان به تفکیک گروه 

69جامعه شناسی 
28اقتصادی و توسعهجامعه                              شناسی –جامعه شناسی 
27فرهنگیجامعه شناسی –جامعه شناسی 
14مسائل اجتماعی ایرانجامعه شناسی –جامعه شناسی 
31علوم ارتباطات
28روستایی-اجتماعیگرایش توسعه جامعه شناسی 

25مردم شناسی
23جمعیت  شناسی 

21دانش اجتماعی مسلمین
7رفاه اجتماعی



تلفن تماس کارمندان معاونت آموزشی در ایام شیوع کرونا

تلفن همراهسمتنام و نام خانوادگی
09051692857مسئولدفترمعاونتآموزشیمعصومه رحمتی
09124470994مسئولدفترمعاونتآموزشیپروین افتخاری
09195382504رئیسادارهآموزشلیال شاهپوری
09908223106کارشناستحصیالتتکمیلیزهرا قیامی

09109483808
09122973164کارشناستحصیالتتکمیلیخاتون مهربخش
09109263267کارشناستحصیالتتکمیلیحمیدرضا زمانی
مسئولبرگزاریکالسهاوجلساتاشکان جعفرزاده

مجازی
09125432473

09121052685مسئولهماهنگیجلساتدفاعشیخ االسالمیعباس 
09367627803کارشناسمسئولآموزشکارشناسیسهیال آزاددل
09121492479بخشکارشناسی/کارشناسآموزشزهرا افکاری

09330318408بخشکارشناسی/کارشناسآموزشآمنه حسن زاده



بخش فرهنگی



اجتماعیعلومدانشکدهدررهبریمعظممقامنمایندگینهاد

ضائلفرشدودانشگاههادراسالمیومعنویفضایگسترشوایجاداسالمی،ارزشهایتبیین
فکریهدایتوحمایتدانشگاه،محیطدرسیاسیبینشرشددانشگاهیان،دراخالقی

ستادانشگاهدررهبریمعظممقامنمایندگینهاداهدافازدانشگاهیودانشجوییتشکلهای
.مییابدتحققمختلففرهنگیبرنامههایاجرایطریقازکه

محمددکترآقایجنابوالمسلمینحجتاالسالم:دانشکدهدررهبریمعظممقامنماینده
دادسرشت

61117859کتابیآقای:دفترمسئول



فرهنگیمعاونت

یشکلهاتاموربهرسیدگیفرهنگی،برنامههایبرگزاریمسئولیتدانشکدهفرهنگیمعاونت
شورایوسالمتهمیارانکانون،فرهنگییکانونها،دانشجوییعلمیانجمنهای،اسالمی
.داردعهدهبرراآنهابرنامههایبرنظارتوصنفی

61117883قلیمحمدزهرهخانم:فرهنگیکارشناس

(09016070779:کروناشیوعایامدر)



دانشجوییبخش



اگونگونزیرمجموعههایبامستمرهمکاریوارتباطبرقراریوهماهنگیایجادبادانشکدهدانشجوییمعاونت
رنامه،بفوقوفرهنگیامورکلادارهدانشجویی،امورکلادارهقبیلازدانشگاهفرهنگیودانشجوییمعاونت
شجویاندانمیکندتالشدانشگاهمشاورهمرکزوبهداشتمرکزخوابگاهها،امورکلادارهبدنی،تربیتکلاداره
جوییدانشمعاونتبهمراجعهبامیتواننددانشجویان.نمایدیاریحوزهایندرموجودامکاناتازبهرهمندیدررا

:کننداستفادهذیلمتنوعخدماتازدانشکده

دانشجوییامورواحد
الن،فارغالتحصیتسویهحساباموردانشجویی،وامهایثبتودرخواستامورعهدهداردانشکدهدانشجوییامور
.خوابگاههاستامورودانشجویانبیمهامور

نیمسالهردرروزانهدانشجویانبه.استشدهذکروامپرداختشرایطدانشجویانرفاهصندوقسایتدر
نشجویدابهباریکسالهرخاص،شرایطیاساسبرنیزضروریوام.میگیردتعلقتحصیلیوامتحصیلی،

به.دشوبرخوردارمیتواندنیزمسکنودیعهوامازباشد،متأهلدانشجوکهصورتیدر.میشودپرداختروزانه
تسویهبرایفارغالتحصیلیازبعدماه9طیدانشجواگر.میگیردتعلقشهریهوامصرفاًنیزشبانهدانشجویان

5ورهدیکطیدروامبازپرداختومیگیردتعلقویبهواماقساطدفترچهکند،مراجعهدانشجوییامورحساب
رفاهصندوقبهیکجاراواممبلغکلاستموظفنماید،مراجعهماه9گذشتازبعداگراما.میشودانجامساله

آذر16انخیابدرواقعتهراندانشگاهکلینیکبهاستالزمدرمانی،خدماتبیمهدفترچهدریافتبرای.بپردازد
.شودمراجعه

(09128985739:کروناشیوعایامدر)61117904پورحجازیصومهمعخانم:کارشناس



تغذیهواحد
وردمخصوصیشرکتهایباقراردادعقدصورتبهدانشگاهدردانشجوییسرویسسلفعملکرد
شرکتدهعهبراولیهموادتهیهوتوزیعوطبخمسئولیتآنطیومییابدتحققتغذیهادارهتأیید
املشکهداردراهاشرکتاینعملکردبرنظارتوظیفهدانشجوییامورتغذیهواحد.میگیردقرار

منظورهب.استغذاتوزیعوطبخمراحلبهداشتیوکیفیکنترلاولیه،موادتهیهمراحلبرنظارت
http://dining.ut.ac.irآدرسبهتغذیهسایتدانشجوییسرویسسلفازاستفاده

«لیمکد»عبوررمزو«دانشجوییشماره»کاربرینامسایتاینبهورودبرای.استشدهراهاندازی
خدماتسایرواعتبارافزایشرزرو،برایکاربرمنویازمیتوانسایتبهورودازپس.استنیازمورد

.میگیردصورتدانشجوییکارتازاستفادهبانیزغذادریافت.نموداستفاده

(تعطیل:کروناشیوعایامدر)61117883قلیمحمدزهرهخانم:کارشناس

(سلفدر)زمانیحمیدرضاآقای:کارشناس

http://dining.ut.ac.ir/


بدنیتربیتواحد
وعشیایامدر)ورزشیمسابقاتبرگزاریبرایریزیبرنامهوورزشیوسایلدادنقراراختیاردر

(تعطیل:کرونا

(09121496417:کروناشیوعایامدر)61117914تاجیکرضاآقای:کارشناس

تحصیلیارتقاءومشاورهدفتر
ویخانوادگارتباطی،تحصیلی،هایزمینهدرراهنماییومشاورهخدماتدانشجویانبهدفتراین

تافزمینهدرپیشگیرانهاقداماتهمچنین.نمایدمیارائهتلفنیوحضوریصورتبهازدواج
.دهدمیانجامرادانشجویانتحصیلیارتقاءبرایحمایتیوتشویقیاقداماتوتحصیلی

(09124000779:کروناشیوعایامدر)61117904:زادهولیزهرادکترخانم



ر انجمن های علمی دانشجویی، کانون ها و تشکل های اسالمی فعال د
دانشکده

 ارتباطاتانجمن علمی دانشجویی

انجمن علمی دانشجویی انسانشناسی

انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 توسعه اجتماعیانجمن علمی دانشجویی

انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی اسالمی

کانون بینش

کانون تئاتر

کانون موسیقی

کانون فیلم و عکس

 کانون همیاران سالمت

بسیج دانشجویی

 اسالمی دانشجویان انجمن

 مستقلدانشجویان انجمن اسالمی

شورای صنفی دانشجویی



معرفی خدمات معاونت پژوهشی به دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی



تکمیلیتحصیالترساله هایونامه هاپایانهدفمند سازی
واهچالشومشکالتحلهدفباتکمیلیتحصیالتدانشجویانهاینامهپایانهدایتومعرفی
دانشجویانهزینهکمکتأمینمنظوربهغیردولتیودولتیهایسازمانبهپژوهشینیازهای

تکمیلیتحصیالتنامه هایپایانورسالهازحمایت
طرحانتخابفرایندازپسکهتکمیلیتحصیالتهاینامهپایانازپژوهشیمعاونتمالیحمایت
صدورابپژوهشیمعاونتطریقازمربوطه،هایفرمتکمیلوگروهشورایدرتأییدودانشجوتوسط
.بودخواهدپرداختقابلدانشجوبهراهنمااستادبهطرحابالغ

عاونتمتوسطسالههر،یافتهتخصیصپژوهشیاعتباراتبهتوجهباهارسالهازمالیحمایتمبلغ
.شوندمیحمایتاینمشمولنیزدومنوبتدانشجویان.شودمیاعالمدانشگاهپژوهشی



اعیاجتمفرهنگی،مسائلبامرتبطینامه هاپایانورسالهازحمایت
روانیبهداشتو

گاهدانشدانشجویان،روانیبهداشتگذاریسیاستشورایدرشدهتصویبهایسیاستاساسبر
ویاجتماععلوموانسانیعلومهایرشتهدرتکمیلیتحصیالتهایرسالهوهانامهپایانازتهران
.کندمیمالیحمایتشوند،نگارشذیلپژوهشیمحورهایدرکهرفتاری

:اولویتدارایپژوهشیمحورهای

ن؛ادانشجویدراجتماعی-روانیوتحصیلیهایآسیبتداوموتوسعهایجاد،برمؤثرعواملمطالعه

؛تهراندانشگاهدرمحورسالمتآموزشیجامعنظامابعادمطالعه

؛آموزشی،اجتماعی،روانیمشکالتایجاددرمجازیفضایتأثیرمطالعه

؛دانشجویاناجتماعیروانیهایآسیبکاهشدرفرهنگیسالمهایفعالیتتوسعهمطالعه

.دانشجویاناجتماعیروانیهایآسیبکاهشیاافزایشدرمحیطیوکالبدیعواملمطالعه



هاهنامپایانمعرفیوانتخاب)فناوریوپژوهشجشنوارهدرشرکت
(نمونههایرسالهو

وتجلیلمنظوربهکهفناوریوپژوهشجشنوارههایبخشازیکیدرسالههرتهراندانشگاه
اقدامهنمونهاینامهپایانوهارسالهمعرفیوانتخاببهشود،میبرگزاربرترپژوهشگرانازقدردانی

.نمایدمی

:جشنوارهدرشرکتضوابط

ازسال3وارشدنامهپایاندفاعتاریخازسال2ازبیشجشنواره،برگزاریازقبلاسفندپایانتا
.باشدنگذشتهدکتریرسالهدفاعتاریخ

.باشدعالی،نامهپایان/رسالهدرجهو17حداقلآموختهدانشمعدل



پژوهشگرکارگیریب
ایهطرحازیکیدرهمکاریمنظوربهتوانندمیدکترییاارشدکارشناسیدورهآموختگاندانش

بهستهوابپژوهشیمؤسساتازیکییاطرحمجریعلمیهیئتعضونظرتحتکاربردیتحقیقات
.کنندهمکاریاست،آمدهمربوطههایدستورالعملدرکهشرایطیباتهراندانشگاه

ایکاربردیپژوهشطرحاختصاصیدرآمدمحلازپژوهشگردستمزدوحقوقهزینهکلپرداخت
.ودشمیتضمینقانونیفرایندهایطیازپسقراردادانعقادباوعلمیهیئتعضوویژهاعتبار

نخبگانملیبنیادتسهیالت

باربردیکاپژوهشهایطرحانجامدرتحصیلبهاشتغالزماندرکهتکمیلیتحصیالتدانشجویان
آنبهبگاننخملیبنیادتسهیالتازاستفادهمنظوربه،باشندداشتهمشارکتعلمیهیئتاعضای
.شوندمیمعرفیسازمان



پسادکترا
ومیعلتواناییهایوپیشینهبهتوجهبافارغالتحصیلیزمانازپسسال5تادکتریدورهدانشآموختگان

طیرارهدواینسالیکمدتبرایپسادکتریدورهقراردادعقدباتحقیقاتیپروپوزالاساسبروپژوهشی
.مینمایند

اداریدفراینقسمتدرکههاییفرمتکمیلازپسپسادکتریدورهپذیرشوجذببرایبایدمتقاضیان
.کننداقدامتهراندانشگاهآموزشجامعسامانهطریقازاست،موجودنیزپژوهشگرجذب

ویداخل)ایرانیپسادکتریپژوهشگرانطرحهایازمالیمنابعتأمینهایروشوکنندهحمایتسازمانهای
:(غیرمقیم

کشورفناورانوپژوهشگرانازحمایتصندوق

نخبگانملیبنیاد

شناختیفناوریهایوعلومراهبردیستاد

کشورعلمیسرآمدانفدراسیون

دانشگاهداخلیآییننامهمطابقپژوهشگرواستادتوافق

غیرمقیمایرانیدانشمندانومتخصصانباهمکاریطرح



معرفی کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی 



دانشکدهکتابخانهکليمشخصات

درضلعشرقیطبقههمکفدانشکدهعلوماجتماعیدردوطبقه:موقعیتمکانی

درحوزهعلوماجتماعیوانسانیبهعنوانیکیازغنیترینکتابخانههایعلوم:منابعموجود
اجتماعیدرایران

نفر7:تعدادپرسنل

میزیتال،دیجکتابخانهپایاننامه،آرشیونشریات،مرجع،التین،وفارسیمخزن:کتابخانهبخشهای
همطالعسالنواولطبقهدرمعلولیتدارایافرادمطالعهبخشوفهرستنویسیبخشوامانت

نفر150ظرفیتبادومطبقهدربانوانویژهوعمومی



موجودمنابع

کتابعنوان45000ازبیش

استالتینآنهاازنسخه13000تعدادکهکتابنسخه90000ازبیش.

دیجیتالالتینکتابعنوان900بربالغ

میشوندنگهداریمرجعوتخصصیبخشدودرکتابها:

التینوفارسیلغتنامهسفرنامه،نقشهها،واطلسها:شاملمرجعبخش

زی،برنامهریتوسعه،رفاه،ارتباطات،مردمشناسی،جامعهشناسی،:حوزههایدرتخصصیبخش
ادبیکتابهایوتحقیق،روشاسالمی،اجتماعیدانشفلسفه،جمعیتشناسی،



پایان نامه ها

علومرشتهدردکتراوارشدکارشناسیکارشناسی،مقاطعدرپایاننامهعنوان5000ازبیش
.استموجوددانشکدهکتابخانهدراجتماعی

درنیزدیجیتالصورتبهکاغذی،نسخهبرعالوه1386ازپسسالهایبهمربوطپایاننامههای
.استدسترس

کتابخانهمحلدربایدنیستند،دسترسدردیجیتالصورتبهکهپایاننامههاییازاستفادهبرای
انامککرونابیماریشیوعبهتوجهبافعالًکهکرداستفادهآنکاغذینسخهازوشدهحاضر

.نیستفراهمخدمتاینازاستفاده
بامراههرادرخواستیپایاننامهعنوانمیتواننددانشجویان:کروناایامدرپایاننامههاازاستفادهنحوه
شانایازوکردهایمیلموسویآقاییاقنبریخانمبهراخوددانشجوییشمارهوخانوادگینامونام

برایگانرایصورتبهراپایاننامهافدیپیفایلنیزآنهاوکننددرخواسترامذکورپایاننامهارسال
.کردخواهندارسالمتقاضی
z.ghanbari92@ut.ac.ir:قنبریخانمایمیل

smousavim@ut.ac.ir:موسویآقایایمیل



پژوهشیگزارش هایونشریات

استموجوددانشکدهکتابخانهدرفارسیوالتیننشریهعنوان300ازبیش.

نبودفراهممجالتبهمجازیدسترسیکهاستسالهاییبهمربوطمجالتاینعمده.

نابعمازبسیارینیزوالتیننشریاتازبسیاریوداخلیپژوهشیعلمیمجالتتمامامروزه
رسیدستقابلتهراندانشگاهدانشجویانبرایزیرسامانهدرمجازیصورتبهدیگرپژوهشی

https://library.ut.ac.ir/scientific-databases:است

الزمهرانتدانشگاهازبیرونازمنابعاینبهدسترسیبرایدانشجویانکهاستتوضیحبهالزم
زیرسامانهدرUTVPNکانکشنساختراهنمای.کننداستفادهUTVPNکانکشنازاست
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3150:استدسترسقابل

ستاموجودکتابخانهدیجیتالبخشدرتاکنونقاجارزمانازنشریاتازغنیمنابعهمچنین.

دسترسدردیجیتالوکاغذیصورتبهشهریحوزهدرپژوهشیگزارشهایاززیادیتعداد
.است

https://library.ut.ac.ir/scientific-databases
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3150


کتابامانتوعضویتنحوه

موجودنابعمازوشوندکتابخانهعضوتلفنیوغیرحضوریصورتبهمیتوانندگرامیدانشجویان
.کننداستفادهآندر

امانتقابلکتابتعداد:

هفته4مدتبهکتابنسخه9:دکترادانشجویان-

هفته3مدتبهکتابنسخه7:ارشدکارشناسیدانشجویان-

هفته2مدتبهکتابنسخه5:کارشناسیدانشجویان-

:توجه

یانیتلفصورتبهراامانتدرکتابهاینیازصورتدرمیتواننددانشجویانامانت،مدتپایاندر
قدینجریمهمشمولدانشجویانتمدید،عدموامانتمدتپایانصورتدر.کنندتمدیداینترنتی
.میشوند



مهملینک های

آدرسسایتکتابخانه:https://social.ut.ac.ir

61117931و88000164:تلفنکتابخانه

سامانهآذرسابهآدرس:سامانهتمدیدکتابhttps://lib1.ut.ac.ir:8443

ارجهتآشناییباچگونگیاستفادهازسامانهآذرساحتمابخشهایراهنماوسؤاالتپرتکر
.موجوددرسامانهرامطالعهفرمایید

سایتکتابخانهمرکزیدانشگاهتهرانhttps://library.ut.ac.ir

https://social.ut.ac.ir/
https://lib1.ut.ac.ir:8443/
https://library.ut.ac.ir/


معرفی دفتر مسئولیت اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی

جادایتهران،دانشگاهاجتماعیعلومدانشکدهاجتماعیمسئولیتدفترتأسیسازهدف
باگاهدانشمؤثرودقیقارتباطبرایاجتماعیعلومرسالتبرمبتنیونظاممندساختاری

شور،کسطحدراجتماعیمسئولیتموضوعپیگیریطریقازاستقرارکهاستبودهجامعه
یگردسویازوکردهکمکجامعهکالنوخرداجتماعیمسائلرفعوپیگیریبهسوییاز
ئولیتمسموضوعپیگیریبرایحوزهایناهمیتبروپرداختهاجتماعیعلومارتقاءورشدبه

.کندتأکیداجتماعی

09120356435:مرادیمحمدآقای



آلبوم تصاویر دانشکده علوم اجتماعی





اساتید دانشکده علوم اجتماعی



اساتید دانشکده علوم اجتماعی



کارمندان دانشکده



کارمندان دانشکده



کالس درس



کالس درس



(1398تابستان )مراسم روزی با دانشگاه تهران 



(1397آیین ورودی دانشجویان )همایش خانه و دانشگاه 



کارگاه آشنایی با کتابخانه



کارگاه آشنایی با کتابخانه



دانشکدهکتابخانه



کتابخانه دیجیتال دانشکده



سایت دانشکده



اردوی علمی به سمنان



بازدید از باغ موزه نگارستان ویژه نودانشجویان
(1398مهر )



(1396)اردوی علمی به کاشان 



(1396)اردوی علمی به کاشان 



(1396آبان )بازدید از نمایشگاه مطبوعات 



اردوی علمی به زنجان



اردوی علمی به زنجان



(1396مهر )بازدید از موزه ارتباطات 



بازدید از باغ موزه نگارستان ویژه نودانشجویان 
(1396مهر )



اردوی فرهنگی زیارتی به مشهد مقدس



اردوی فرهنگی زیارتی به مشهد مقدس



بازدید از برج میالد



سالگیهمایش خوانش اجتماعی انقالب اسالمی در چهل 
(1397)



(1398)همایش آینده اجتماعی ایران در دهه پنجم انقالب اسالمی 



(1398)همایش آینده اجتماعی ایران در دهه پنجم انقالب اسالمی 



پیرامون مسائل و آسیب های اجتماعی و « تاالر گفتگو»افتتاحیه 
(1399)پیامدهای آن 



زنبرنامه گرامیداشت روز 
(1397)



زنبرنامه گرامیداشت روز 
(1398)



شهدای دانشکده علوم اجتماعی



(ع)عزاداری امام حسین 



(ع)مراسم عزاداری امام حسین 



(ع)مراسم عزاداری امام حسین 



برنامه انجمن علمی دانشجویی



برنامه انجمن علمی دانشجویی



حیاط دانشکده



زمین چمن دانشکده



سالن تربیت بدنی



مراسم تقدیر از ورزشکاران برتر دانشکده در هفدهمین جشنواره 
(1397)ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران 



مراسم تقدیر از ورزشکاران برتر دانشکده در هفدهمین جشنواره 
(1397)ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران 



مراسمتقديرازورزشکارانبرتردانشکدهدرهفدهمينجشنوارهورزشي
(1397)دانشجوياندانشگاهتهران



(1398)برنامه کانون همیاران سالمت دانشکده به مناسبت روز جهانی ایدز 



(1398)برنامه کانون همیاران سالمت دانشکده به مناسبت روز جهانی ایدز 



(1398)دانشکده کانون همیاران سالمت مشارکت دانشجویان در برنامه 



برنامه به مناسبت روز سالمت روان
(1397)



سالن غذاخوری



سالن غذاخوری



سالن غذاخوری



بوفه



بوفه



مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان
(1397)



مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان 
(1397)



دانشجویان فارغ التحصیلی مراسم جشن 
(1397)


